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ANO i ČSSD hledají 
místopředsedy
Andrej Babiš i Jan Hamá-
ček mají před volebními 
sněmy svých formací po-
zice lídrů svých stran jisté. 
Co se brzy obmění, je širší 
vedení koaličních stran. 
V obou se bojuje o posty 
místopředsedů, v ANO 
i o místa v osmičlenném 
předsednictvu.  str. 2

ČEZ investuje  
do start-upu v Izraeli
Inven Capital, investiční 
fond skupiny ČEZ vyhledá-
vající po světě příležitosti 
z branže nové energetiky, 
koupil podíl v izraelském 
technologickém start-upu 
Driivz.   str. 4

VW a Ford uzavřou 
globální alianci
Německá automobilka 
Volkswagen utužuje 
spolupráci s automobil-
kou Ford. Koncern bude 
s legendárním americkým 
výrobcem aut vyrábět 
pick-upy a v budoucnu 
se nebrání ani tomu, že 
by pro něj ve své továr-
ně v Tennessee vyráběl 
i elektrické vozy.  str. 8
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Vzpomínka 
na Palacha
Před padesáti lety se student 
Jan Palach demonstrativně 
zapálil na protest proti sovětské 
okupaci Československa.

TÉMA
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PETR NĚMEC:

Je dle @mzvcr pro české ob-
čany nyní bezpečné cestovat 
do Číny? Nehrozí nám to, co 
třeba občanům Kanady, že 
se staneme obětí zpolitizova-
ných soudů a stíhání?

twitter.com/e15news

Právě v prodeji

Nej bohatší 
Češi 
a Slováci: 
kdo pro ně 
pracuje  
a jací jsou 
šéfové?
Děti 
miliar dářů 
propadly 
parkuru.

Pád kryptoměn 
má další oběť

Propad trhu s kryptoměnami zhatil plány na expanzi 
společnosti Bitmain, čínského giganta vyrábějícího 

techniku na těžbu virtuálních mincí. Firma zavírá svoji pobočku 
v Nizozemsku, před měsícem totéž učinila v Izraeli či v Texasu. Zároveň 

se jí nedaří vstoupit na burzu v Hongkongu. 
TRHY & SVĚTOVÁ EKONOMIKA / str. 8

http://www.e15.cz/magaziny
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První terorista
Česko má svého prvního teroristu. Není jím však 
žádný imigrant z islámského světa, ale jedena-
sedmdesátiletý tuzemský příznivec SPD žijící 
v hrůze z přívalu běženců odsouzený za kácení 
stromů na železniční trať. SPD se od něj promptně 
distancovalo. Jak jinak. SPD přece žádné agresiv-
ní xenofobní příznivce plné strachu z lidí jiného 
názoru, rasy a víry nemá a nikdy nemělo.

Také firma Huawei se od někoho distancovala, 
a to od ředitele své polské pobočky zatčeného kvůli 
špionáži. Raději jej rovnou propustila se slovy, 
že jeho činy s ní nemají nic společného. Samo-
zřejmě. Všechna ta podezření, že se Huawei díky 
svým po světě bohatě roztroušeným technologiím 
podílí na špionáži pro Čínu, jsou jen humbukem, 
kterými si mnoho evropských zemí i samotná EU 
chtějí jen bůhví proč poškodit své obchodní zájmy 
v nejlidnatější zemi světa.

Ministerstvo školství hodlá změnit učební os-
novy hodin dějepisu. Důvodem je zpráva Bezpeč-
nostní informační služby, podle níž jsou „moderní 
dějiny prezentované ve školách v podstatě jejich 
sovětskou verzí a proruským panslovanstvím je 
do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka“. 
Vzhledem k tomu, jak se prezident Zeman pustil 
do BIS kvůli jejímu varování týkajícího se působe-
ní Huawei v Česku, lze i v tomto případě očekávat 
další hradní výron kritiky vůči české instituci 
s cílem zastat se svých zahraničních přátel.

n Prestižní funkci chce 
v hnutí mimo jiné zís-
kat šéf sněmovny Radek 
Vondráček či lídr pražské 
kandidátky v posledních 
komunálních volbách 
Petr Stuchlík. U socialistů 
se hodlají prosadit minis-
tři Jana Maláčová a Tomáš 
Petříček.

Pavel Otto

Andrej Babiš i Jan Hamáček mají 
před volebními sněmy svých 
formací pozice lídrů svých stran 
jisté. Co se brzy obmění a mož-
ná i výrazně, je ostatní vedení 
koaličních stran. V obou se bojuje 
o posty místopředsedů, v ANO 
i o místa v osmičlenném předsed-
nictvu. Babišovo hnutí rozhodne 
o změnách už v polovině příštího 
měsíce, sjezd ČSSD bude hlasovat 
první březnový víkend.

Novou tváří v předsednictvu 
ANO se chce stát neúspěšný 
kandidát na pražského primátora 
Petr Stuchlík, který je Babišovým 
oblíbencem. „Jsem pro vás připra-

ven tvrdě pracovat, nebojím se jít 
s kůží na trh,“ napsal začátkem 
ledna členům uskupení. Stuchlík 
by mohl v předsednictvu nahradit 
šéfa Poslanecké sněmovny Radka 
Vondráčka, který nyní usiluje 
o místopředsednickou funkci.

Kandidovat na prvního 
místopředsedu proti Jaroslavu 
Faltýnkovi hodlá brněnský expri-
mátor Petr Vokřál a středočeská 
hejtmanka Jaroslava Pokorná 

Jermanová. Oba už mají nominace 
svých mateřských organizací. Ne-
lze vyloučit, že někdo ze stávají-
cích místopředsedů vypadne nebo 
získá méně prestižní postavení.

Může to být i Faltýnek, jehož 
vliv slábne. Například po loň-
ských komunálních volbách se 

s výjimkou rodného Olomoucké-
ho kraje už neúčastnil vyjednává-
ní v Praze ani v Brně. „Petr Vokřál 
by byl dobrý první místopředse-
da. V politice je normální, že lidé 
přicházejí a odcházejí,“ uvedl 
nedávno Faltýnek, který v roce 
2014 Vokřála do hnutí přivedl.

Prvního místopředsedu bude 
zcela jistě vybírat sociální demo-
kracie.  Po loňské rezignaci člena 
platformy Zachraňme ČSSD Jiřího 
Zimoly je pozice neobsazená. Nej-
větší šance má podle dostupných 
informací poslanec a někdejší br-
něnský primátor Roman Onderka. 

Sledovaný bude duel o řadové 
místopředsedy. Zájem projevili 
ministryně práce Jana Maláčová 
a šéf diplomacie Tomáš Petříček. 
Zatímco Maláčová je z Uherského 
Hradiště, za Petříčkem stojí vliv-
ná pražská buňka socialistů, která 
chce mít ve vedení strany svého 
člověka. Uspět mohou oba. Radní 
kraje Vysočina Jana Fialová ani 
poslanec Jaroslav Foldyna už mís-
ta v grémiu obhajovat nebudou.

Prosadit se chce i ostravská 
buňka. Ve hře je primátor Frýdku-
-Místku Michal Pobucký nebo 
místopředseda dolní komory 
Tomáš Hanzel.

Vládní strany čeká 
střet o místopředsedy

Zápisník  
Dušana Kütnera

Protagonisté dne

Tomáš JEŘÁBEK

ŠÉF FIRMY KOŠÍK.CZ

Václav ŘEHOŘ

ŘEDITEL LETIŠTĚ PRAHA

Jihan WU

SPOLUZAKLADATEL BITMAINU

E-shop začne prodávat potraviny 
bez obalů na jednorázové použití. 
Do dvou let chce distribuovat 
pětinu potravin v zálohovaných 
obalech.                                   str. 4

Letiště Václava Havla loni odbavilo 
rekordních 16,8 milionu cestujících, 
meziročně o devět procent více. 
Počet pasažérů roste od roku 2013.

                                                  str. 5

Čínskému výrobci techniky 
na těžbu kryptoměn se nedaří 
a pokračuje v rušení poboček 
a propouštění jako v případě 
kanceláří v Amsterdamu.       str. 8

Babišovo hnutí 
rozhodne o změnách 
už v polovině příštího 
měsíce, sjezd ČSSD 
bude hlasovat první 
březnový víkend.

  Vedení vládních stran a uchazeči o účast v něm

Jaroslav Faltýnek,  
šéf poslaneckého klubu ANO

Jana Fialová,  
radní kraje Vysočina

Jaroslava Pokorná Jermanová,  
středočeská hejtmanka

Jaroslav Foldyna,  
poslanec

Richard Brabec,  
poslanec a ministr životního prostředí

Martin Netolický,  
pardubický hejtman

Petr Vokřál,  
bývalý brněnský primátor

Roman Onderka,  
poslanec, exprimátor Brna

Petr Stuchlík,  
pražský zastupitel (do předsednictva)

Jana Maláčová,  
ministryně práce a sociálních věcí

Petr Vokřál,  
bývalý brněnský primátor

Roman Onderka, 
poslanec, exprimátor Brna

Radek Vondráček,  
předseda Poslanecké sněmovny

Tomáš Petříček,  
ministr zahraničí

Kdo ohlásil kandidaturu (výběr) Kdo ohlásil kandidaturu (výběr)

ČSSD – současní místopředsedovéANO – současní místopředsedové
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Do vedení Českých 
drah míří noví manažeři
Novými členy představen-
stva Českých drah dozorčí 
rada podniku zvolila bývalé-
ho šéfa polské těžební firmy 
PG Silesia Michala Heřmana 
a Michala Vereše ze Želez-
niční společnosti Sloven-
sko. Heřman vedle pozice 
v představenstvu zároveň 
převezme post náměstka 
pro správu majetku, Vereš 
bude náměstkem pro provoz. 
Představenstvo Českých 
drah, které má být pětičlen-
né, bylo nekompletní od loň-
ského září.               Více E15.cz

Rath i Kottovi opět odmítli 
vinu v korupční kauze
Krajský soud v Praze začal 
projednávat druhou část ko-
rupční kauzy bývalého stře-
dočeského hejtmana Davida 
Ratha. Politik před jednáním 
zopakoval, že úplatky nebral. 
Také další dva hlavní aktéři 
případu – bývalá ředitelka 
kladenské nemocnice Kate-
řina Kottová a její manžel 
Petr Kott – obžalobu odmítli. 
Státní zástupce Jiří Pražák 
viní v kauze devět lidí a osm 
firem z uplácení a manipu-

lací při zadávání veřejných 
zakázek Středočeského kraje 
a krajských nemocnic.

Albrightová v Praze 
představí novou knihu

Bývalá americká ministryně 
zahraničí českého původu 
Madeleine Albrightová 
přijede 11. března do Prahy. 
Jednaosmdesátiletá pražská 
rodačka zde představí svou 
nejnovější knihu Fašismus: 
Varování. Knihu vydalo 
nakladatelství Argo koncem 
loňského prosince. Al- 
brigthová chystá také akce 
v Brně.

Zákon o státním 
zastupitelství se změní
V souvislosti s budoucím 
vznikem Úřadu evropského 
veřejného žalobce zaměře-
ného zejména na podvody 
s dotacemi musí Česko 
upravit zákon o státním 
zastupitelství. Vládní novela, 
kterou by se mohla začít 
zabývat sněmovna na příští 
schůzi, řeší zejména posta-
vení státních zástupců, kteří 
budou jmenováni do funkce 
evropského žalobce a evrop-
ských pověřených žalob-
ců, a umožní jim činnosti 
v trestním řízení.

Olomouc chystá sportovní 
halu za miliardu korun
Více než miliardu korun 
by měla stát multifunkční 
hala, která má být v příštích 
letech postavena na mís-
tě chátrajícího zimního 
stadionu nedaleko centra 
Olomouce. Na finančně 
náročnou investici chce 
hanácká metropole získat 
dotaci od státu a Olomouc-
kého kraje. Plánovaná hala 
figuruje na seznamu projek-
tů zařazených do Národního 
investičního plánu. /čtk/

Krátce

n Opozice vyzývá 
koalici na magistrátu, 
aby začala s výkupem 
pozemků pro severní 
část Pražského okru-
hu tak, jak se Praha se 
státem dohodly u jiho-
východní části.

Nguyen Thuong Ly

Devět let po otevření zatím 
posledního úseku okruhu 
stále není jasné, jak bude 
vypadat jeho severní část. 
Tento úsek, který bude muset 
překlenout Vltavu, by měl 
po dokončení propojit dálni-
ce D7, D8 a D10.

Pražský náměstek pro 
dopravu Adam Scheinherr 
(Praha sobě) bude s minist-
rem dopravy Danem Ťokem 
(ANO) o severních úsecích 
jednat. Vyloučené není ani 
memorandum mezi Prahou 
a státem, jak tomu bylo v pří-

padě jihovýchodní části okru-
hu mezi D1 a Běchovicemi. 
„Formu dohody zatím nevím, 
ale věřím, že oba s panem 
ministrem usilujeme o co 
nejrychlejší a nejkonstruktiv-
nější řešení,“ řekl deníku E15 
Scheinherr.

K uzavření memorand 
k severní části okruhu vy-
zvala radu na konci loňského 
roku opozice, podle které by 
vedení města mělo také začít 
s vykupováním pozemků.

 Proti plánované stavbě 
severních úseků okruhu pro-
testují některé městské části 
a občanské spolky. Na konci 
minulého roku nicméně soud 
zamítl žalobu vedení městské 
části Dolní Chabry, která se 
neúspěšně domáhala zrušení 
části stavby. Momentálně se 
zpracovávají studie vedení 
přesné trasy okruhu.

„Chceme zachovat stávající 
koridor, ale zároveň hledat co 
nejcitlivější řešení vůči život-
nímu prostředí a lidem, kte-
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Praha začne jednat o severním okruhu
rých se stavba úseků dotkne,“ 
poznamenal Scheinherr.

Mnohem blíž je realizace 
jihovýchodního úseku mezi 
dálnicí D1 a Běchovicemi, 
pro který stát a pražský 
magistrát začnou vykupovat 
pozemky. Ředitelství silnic 
a dálnic by mělo vykupovat 
pozemky pro samotnou 
stavbu a magistrát okolní po-
zemky, kde budou ochranná 
pásma zeleně.

„S panem ministrem jsme 
se navíc domluvili, že ŘSD 
začne s výkupem pozemků 
už před vydáním územního 
rozhodnutí,“ řekl Scheinherr 
s tím, že by se tím mohlo 
zrychlit získání zbývajících 
potřebných povolení.

Stát bude ale zřejmě vy-
kupovat i některé z okolních 
pozemků, které pak předá 
Praze. „Stát má při výkupech 
výhodnější pozici, protože 
okruh spadá pod zákon 
o liniových stavbách,“ řekl 
ministr Ťok.

 Mapa Pražského okruhu 

511 Běchovice – D1

520 Březiněves–Satalice

519 Suchdol–Březiněves

518 Ruzyně–Suchdol

v provozu

v přípravě

https://www.e15.cz/domaci/predstavenstvo-ceskych-drah-ma-opet-pet-clenu-doplnil-jej-i-manazer-slovenskeho-dopravce-1355388
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n Fond polostátní čes-
ké energetiky vsadil 
na izraelského vývojá-
ře systému pro řízení 
nabíjecích stanic.

Jaroslav Bukovský

Inven Capital, investiční 
fond skupiny ČEZ vyhledá-
vající po světě příležitosti 
z branže nové energetiky, 
koupil podíl v izraelském 
technologickém 
start-upu Driivz. 
Firma vyvinula 
a nabízí systém 
pro řízení sítí 
nabíjecích 
stanic, který 
ve světě vy- 
užívá kolem 
tří set tisíc 
řidičů elekt-
romobilů. Inven 
vstoupil do izraelské 
firmy spolu se dvěma brit-
skými partnery z řad inves-
tičních skupin, Ombu Group 
a Centrica Innovations. 
Celková hodnota transakce 
činí dvanáct milionů dolarů, 
tedy necelých 270 milionů 
korun. 

„Izraelský trh je doslova 
nabitý zajímavými techno-
logickými firmami nabí-
zejícími řešení světových 
parametrů uplatnitelná 
na vysoce konkurenčních 
trzích. Věříme proto, že 
se celková hodnota firmy 
i podílu Inven Capital bude 
zvyšovat,“ uvádí mluvčí ČEZ 
Martin Schreier. Dodává, 
že výši investice fondu 
ani získaný podíl v Driivz 
není oprávněn vzhledem 
ke smluvním ujednáním 

sdělovat. 
Systém Driivz 
zvládne řídit 

proces nabíjení 
ve veřejných 
stanicích 
včetně 
dalších 
funkcí, jako 

jsou indikace 
obsazenosti, re-

zervací stání pro 
dobíjení či správy 

uživatelských účtů zákaz-
níků stanic včetně fakturace. 
Akvizice podílu ve start-upu 
Driivz zapadá do strategie 
započaté dřívější investicí 
fondu Inven do platformy 
pro sdílení automobilů 
Vulog. 

ČEZ investuje do  
start-upu v Izraeli

Fond Inven  
Capital spolu s partnery 

vložil do  start-upu Driivz

12
milionů dolarů. 

Výsadní postavení mezi 
významnými lokalitami, kde 
se v současnosti rozvíjí nový 
technologický byznys, zaujímá 
podle loňské zprávy Global 
Startup Ecosystem izraelský 
Tel Aviv. Ze světových  
metropolí má nejvyšší počet 
start-upů na obyvatele 
a také nejvyšší podíl investic 
do výzkumu a vývoje 
na HDP. Je rovněž jedním 
z nejvyspělejších globálních 
měst z hlediska propojenosti 
se světem a schopnosti 
ovlivňovat globální trh. 

Tel Aviv, město 
zaslíbené start-upům

Nejoblíbenější prodejna
 může být ta vaše

Cena veřejnosti Diamantové ligy kvality je nová kategorie soutěže,
která umožňuje i vám zvolit nejlepší prodejnu v České republice. 

Hlasujte a vyhrajte na E15.cz/dlk
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SYSTÉM. 
Košík.cz se 
chystá zavést 
prodej v opa-
kovatelně 
plnitelných 
kapslích 
české firmy 
Miwa, které 
se v prodej-
ně umisťují 
do modulár-
ních stojanů.Fo

to
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Elektronický supermarket 
Košík.cz začne prodávat 
prvních šedesát druhů po-
travin bez obalů na jedno-
rázové použití. Na váhu tak 
bude možné koupit napří-
klad luštěniny, rýži, mouku, 
sušené ovoce, oříšky, vločky 
nebo těstoviny. Do dvou 
let plánuje distribuovat až 
pětinu potravin v zálohova-
ných obalech.

V první pilotní fázi začne 
supermarket používat re-
cyklované sáčky, pak přejde 
na kapsle pro opakované 
použití české společnosti 
Miwa. Prázdné obaly při 
dalším nákupu vyzvedne 
kurýr a Košík se postará 
o jejich recyklaci. 

V Česku pomalu přibývá 
obchodů specializovaných 
na prodej bez obalů či 
do vratných nádob na opa-
kované použití. Podle webu 
reduca.cz je v ČR a na Slo-
vensku již 517 takových 
obchodů a e-shopů.

Některým obchodníkům 
se ale prodej zálohovaných 
vratných obalů nezamlou-
vá. Patří k nim e-shop 
Rohlík.cz. „Po detailním 
vyhodnocení jsme dospěli 
k názoru, že tímto způso-
bem není možné zajistit 
stoprocentní hygieničnost 
v prostředí on-line prodeje 
potravin,“ uvedl marketin-
gový ředitel firmy Rostislav 
Brzobohatý. /čtk/

Košík.cz se pouští 
do prodeje potravin 
bez obalů

„V kombinaci s ní i s roz-
sáhlým programem nabídky 
řešení pro elektromobilitu 
napříč skupinou ČEZ oče-
káváme, že nová investice 
může výhledově znamenat 
i zajímavé synergie ve pro-
spěch našich zákazníků,“ 
dodává Schreier. Izraelská 
platforma je kompatibilní se 
zhruba osmi desítkami ce-
losvětově nejpoužívanějších 
typů koncových dobíjecích 
zařízení.
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n Lety z české metro-
pole zahájily loni tři le-
tecké společnosti a lé-
tat se začalo do sedmi 
nových destinací.

Pražské Letiště Václava 
Havla loni odbavilo rekord-
ních 16,8 milionu cestujících, 
meziročně o devět procent 
více. Zvýšil se i počet vzletů 
a přistání, který vzrostl o té-
měř pět procent na 155,5 ti- 
síce pohybů. Počet cestují-
cích na letišti každoročně 
roste od roku 2013.

„Výrazně se nám dařilo 
posilovat spojení do dálko-
vých destinací, a to ve zvyšo-
vání počtu frekvencí, kapacit 
i otevírání zcela nových linek. 

Pražské letiště hlásí rekordní počet cestujících
Díky tomu využilo dálková 
spojení s Prahou o 250 tisíc 
cestujících více, což je 24pro-
centní nárůst,“ uvedl před-
seda představenstva Letiště 
Praha Václav Řehoř.

K nárůstu počtu odba-
vených pasažérů pomohlo 
i zvýšení počtu pravidelných 
linek. Lety z Prahy zahájily 

další tři letecké společnosti 
a létat se začalo do sedmi no-
vých míst. Nově se mezi nimi 
objevily například Filadelfie 
či Jerevan. 

Celkem své lety z Prahy 
odbavovalo 69 dopravců, a to 
do 171 destinací. Nejoblíbe-
nější zemí byla tradičně Vel-
ká Británie, kam směřovaly 

více než dva miliony pasažé-
rů. K dalším vyhledávaným 
zemím patřily Itálie, Rusko, 
Španělsko a Německo. 

Z destinací byl nejvytíže-
nější Londýn s 1,3 milionu 
cestujících, následovaly 
Paříž, Moskva, Amsterdam 
a Frankfurt. Oproti roku 
2017 loni nejvíce vzrostl 

zájem o lety do Budapešti, 
konkrétně o více než 82 pro- 
cent. Výrazně, téměř  
o 35 procent, se zvýšil také 
zájem o lety do Barcelo-
ny. Z čistě dovolenkových 
destinací využilo nejvíc 
cestujících linky do Antalye, 
Heraklionu, Hurghady, Bur-
gasu a Marsá Alam. /čtk/

Tuzemská firma  
spustí továrnu v Indii
Společnost Technicoat 
z Plané u Českých Budějovic 
otevře v sobotu nový závod 
v indickém městě Púna. 
V první fázi investovala 
do továrny zhruba dva mi- 
liony eur, zatím zaměstná 
dvě desítky lidí. Firma chce 
být blízko zákazníkům vyrá-
bějícím zařízení pro průmysl 
těžby ropy.

Zisk majitelů drogerií  
Teta klesl o dvě pětiny 
Tržby koncernu Solvent ČR, 
který zastřešuje síť  Teta 
a Top drogerií, v roce 2017 
stouply o zhruba procento 
na šest miliard korun. Zisk 
klesl o čtyřicet procent 
na 156 milionů korun. Majite-
li jsou Martin Moravec, který 
drží 76 procent, a Radko 
Graclík, jemuž náleží zbytek.

Lexus zvýšil v Česku 
prodej o třetinu 
Výrobce luxusních vozů 
Lexus vybavovaných pře-
vážně hybridním pohonem 
prodal loni v Česku 408 aut, 
meziročně o 30,5 procenta 
více. Je to nejvyšší nárůst 
mezi prémiovými značkami. 
Podíl Lexusu v této kategorii 
dosáhl 2,2 procenta. Celý 
prémiový trh loni klesl o de-
vatenáct procent. /čtk/

Krátce
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n Hospodaření české 
pivovarnické dvojky 
nadále zatěžují odpisy 
spojené se změnou 
majitele v roce 2012. 

Ondřej Souček

Druhý největší tuzemský 
výrobce piva, skupina Pivo-
vary Staropramen, předloni 
zredukoval ztrátu o 1,2 mi- 
liardy na 82 milionů korun. 
Provozní výsledek bez odpi-
sů a opravných položek klesl 
o šest procent na 2,2 mi- 
liardy korun. 

Příčinou rozdílu mezi pro-
vozním ziskem a celkovým 
výsledkem hospodaření jsou 
podle firmy účetní operace 
spojené se změnou vlastní-

ka v roce 2012, kdy Staro-
pramen převzala skupina 
Molson Coors. Investiční 
firmě CVC Capital Partner 
tehdy zaplatila 2,7 miliardy 
eur. Znalec přitom fir-
mu ocenil na vyšší 
hodnotu, než byl 
součet jejích 
jednotlivých 
složek a rozdíl 
se musí po-
stupně účetně 
odepisovat. 

Celkové 
konsolidované 
tržby skupiny 
předloni meziročně 
klesly o jedenáct milionů 
korun na 8,98 miliardy korun. 
Výstav piva bez započtení 
zahraniční licenční výroby 
stagnoval na 3,1 milionu 
hektolitrů. 

Skupina Plzeňského 
Prazdroje, jednička tuzem-
ského trhu, v předloňském 
fiskálním roce prodala are-
kordních více než jedenáct 

milionů hektolitrů 
piva, meziročně 

téměř o tři 
procenta více. 

Dosáhla tak 
hrubého 
zisku 4,8 mi- 
liardy korun, 
což bylo mezi-

ročně o třicet 
procent více.
Třetí největší 

tuzemský produ-
cent, skupina pivovarů 

Heineken, v roce 2017 navařil 
2,4 milionu hektolitrů piva. 
Zisk pivovarů vzrostl o zhru-
ba 23 procent na 206 milionů 
korun.

Pivovary Staropramen 
se derou z účetní pasti

Skupina  
Staropramen v roce  
2017 utržila bezmála

9
miliard korun.

Mediální dům Czech News Center spolu s ekonomickým deníkem E15 pořádají pod značkou E15 
Premium odbornou konferenci 

7. 2. 2019
Hotel Four Seasons Prague

Program:
8.30 - 9.00 registrace

9.00 - 14.00 moderovaná panelová diskuze

Moderátor: 
Jakub Železný

Řečníci:
Ondřej Popelka - zástupce ředitele a člen představenstva J&T Family Office

Jan Andruško - partner White & Case
David Piškanin - člen představenstva FBN, člen dozorčí rady HOPI HOLDING

Ondřej Suchý - IT & Business Consultant, člen správní rady SALTEK
Vítězslav Vala - člen představenstva FBN, předseda představenstva SIKO KOUPELNY

Terezie Trusinová - generální ředitelka TIMO
Markéta Jiráčková - obchodní ředitelka TIMO

exkluzivní host 
princ Konstantin z Lichtenštejna

Více podrobností o akci naleznete na: events.e15.cz/rodinne-bohatstvi/

RODINNÉ BOHATSTVÍ

Generální partner:

Hlavní partner:

Partner:

Záštita:

299629/14� inzerce
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Více než miliardový nákup 
nových autobusů pro Do-
pravní společnost Ústecké-
ho kraje (DSÚK) provázejí 
pochybnosti. Jak vyplývá ze 
srovnání s podobnými zakáz-
kami, Ústecký kraj zaplatí 
za 161 autobusů až o dvě tře-
tiny více, než je běžné jinde, 
napsal server Zdopravy.cz. 

Krajský dopravní podnik 
koupí až 71 autobusů značky 
Scania za necelých 496 mi- 
lionů korun a až devadesát 
autobusů značky Iveco za  
538 milionů. Za jeden dva-
náctimetrový autobus Scania 
tak zaplatí necelých sedm 
milionů, za kratší vozy Iveco 
necelých šest milionů korun, 
vyplývá z registru smluv. 
Tyto částky jsou předmětem 
kritiky. Jiné české dopravní 

společnosti totiž autobusy 
stejných kategorií v posled-
ních měsících nakoupily až 
o dvě třetiny levněji.

Třeba firma Transdev, 
která loni převzala některé 
regionální linky v Moravsko- 
slezském kraji, kupovala 
srovnatelná vozidla 

za částky mírně přesa-
hující čtyři miliony korun. 
Také ČSAD MHD Kladno loni 
nakoupila čtyři dvanáctimet-
rové autobusy Iveco při ceně 
4,6 milionu za kus. 

Dodavatelem Transdevu 
byl SOR Libchavy, jehož 
DSÚK neoslovil. Vysvětlil to 
tím, že do dřívějšího výběro-
vého řízení SOR nabídku ne-
podal, protože nebyl schopen 
dodržet podmínky tendru.  
/bru/  Více E15.cz

Ústecký kraj koupí 
autobusy mnohem 
dráž, než by musel

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/ustecky-kraj-celi-kritice-za-nakup-autobusu-zaplati-zrejme-mnohem-vice-nez-musel-1355392
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n Na jednu z nejvý-
znamnějších firem 
světa kryptoměn 
doléhá propad jejich 
hodnoty. 

Jan Vávra 

Společnost Bitmain, do-
minantní výrobce zařízení 
na těžbu virtuálních mincí, 
se rozhodla uzavřít kance-
láře v Amsterdamu. Čínská 
firma tak musí dál mírnit své 
plány. Oddělení v nizozem-
ském Amsterdamu přitom 
mělo na starosti další rozvoj 
digitální platformy pro kolek-

tivní těžení virtuálních měn 
BTC.com. 

Firma svůj záměr prozra-
dila serveru Coindesk, bližší 
informace o harmonogramu 
osekání amsterdamského 
byznysu uvést nechtěla. 
Podle Coindesk pro čínského 
giganta pracovala minimálně 
desítka expertů na výpočetní 
technologie. 

Nejde přitom o první pří-
znak problémů firmy. V pro-
sinci potvrdila propuštění tří 
tisícovek pracovníků, tedy 
asi poloviny dosavadních 
zaměstnanců, a uzavření 
izraelské pobočky, kde firma 
vyvíjela block- chainové 
aplikace a umělou inteligenci. 

Už tehdy firma uváděla jako 
důvod svého kroku propad 
hodnoty kryptoměn. 

Minulý týden navíc 
Bitmain pozastavil svůj 
projekt těžby virtuálních 
mincí v americkém Texasu. 
Stalo se tak několik měsí-
ců po oznámení, že firma 
do oblasti přinese spolu se 
svou investicí vyčíslenou 
na půl miliardy dolarů 
dalších téměř 400 nových 
pracovních míst.

Celá situace Bitmainu 
však může mít i další vážné 
důsledky. Server Bitcoinist 
spekuluje o výměně výkon-
ného ředitele a spoluza-
kladatele firmy Jihana Wu. 

Bitmainu se navíc kompli-
kuje situace ještě na jedné 
frontě, a sice na hong-
kongské burze. Právě tam by 
Bitmain rád upsal své akcie, 

Kryptogigant Bitmain 
zavírá další pobočky

regulátor ale se schválením 
daného záměru váhá. Dů-
vodem je podle listu South 
China Morning Post stále 
ještě nezralé regulatorní 
prostředí světa kryptoměn. 

Není to ovšem dlouho, kdy 
Bitmain vykazoval dobré 
finanční výsledky. Firma jen 
za první loňské pololetí, kdy 
byl velký propad hodnoty  
virtuální měny teprve 
za dveřmi, utržila 2,8 miliar-
dy dolarů a zisk před zdaně-
ním činil 908 milionů dolarů. 
Více o kryptoměnách na E15.cz

Bitmain není jediným výrobcem hardwaru, na kterého významně 
dopadl propad hodnoty trhu s kryptoměnami. Na jejich těžbě 
nepřímo také vydělávala americká nVidia, jejíž grafické karty 
lze používat k těžbě relativně méně rozšířených virtuálních 
mincí. Zatímco v prvním kvartále loňského roku utržila za prodej 
„těžebních“ karet 289 milionů dolarů, o tři měsíce později to byla 
sotva desetina uvedené částky. Daný vývoj odpovídal prudkému 
propadu hodnoty kryptoměn, jež se přestalo vyplácet těžit. Celkové 
čtvrtletní tržby firmy se pohybují kolem tří miliard dolarů.

Na propad doplatila
také nVidia

KVŮLI STÁVKÁM bezpečnostního personálu včera osm německých letišť zrušilo dohromady 
přes tisíc letů. Protest, který se uskutečnil ve Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku nebo Mnicho-
vě, měl dopady na letecká spojení na území celé spolkové republiky. Výstražnou stávku pocítilo 
přes 200 tisíc cestujících, odpadlo kvůli ní také několik spojů s Prahou. 

STÁVKA
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Ondřej Souček

Německá automobilka 
Volkswagen, která se 
s Toyotou přetahuje o titul 
největší automobilky světa, 
utužuje spolupráci s auto-
mobilkou Ford. Koncern 
bude s legendárním americ-
kým výrobcem aut vyrábět 
pick-upy a v budoucnu se 
nebrání ani tomu, že by pro 
něj ve své továrně v Tennes- 
see vyráběl i elektrické 
vozy. Pro Financial Times 
to uvedl výkonný ředitel 
Volkswagenu Herbert Diess.  

Užší spolupráce má 
německému koncernu po-
moci proniknout se svými 
pick-upy na největší trh této 
kategorie na světě. „Ford 
spojenectvím naopak získá 
přístup k novým technolo-
giím, aniž by do nich musel 
sám investovat a rizikově 
tak zatěžovat své finance,“ 
prohlásil výkonný ředitel 
amerického výrobce vozů 
James Hackett.

Podrobnosti spolupráce 
v této oblasti zatím nejsou 

jasné, podle Financial 
Times nyní pravděpo-
dobně budou pokračovat 
rozhovory o licencování 
celé bateriové architektury 
MEB, kterou Volkswagen 
dokáže vyrobit tak, aby ji 
mohly využít všechny kate-
gorie aut, a to i hatchbacky, 
minibusy, nebo dokonce 
sportovní vozy. Spolupráce 
mezi automobilkami má 
navíc pokračovat i v oblasti 
vývoje technologií potřeb-
ných pro autonomní řízení.

Hackett, který je v čele 
Fordu dva roky, musí čelit 
velkému tlaku akcionářů, 
kteří chtějí znát detaily plá-
nu na modernizaci 115 let 
staré automobilky. Minulý 
týden Hackett oznámil 
zrušení tisíců pracovních 
míst v Evropě a zúžení 
nabídky modelů. Ford má 
dnes zveřejnit aktualizova-
nou finanční zprávu. V říjnu 
automobilka oznámila, že 
jí kvůli zavedení čínských 
cel klesly příjmy a že stejný 
efekt očekává i do budouc-
na.

Potvrzeno. VW 
a Ford společně 
vyrobí elektrovůz

https://www.e15.cz/kryptomeny


n První setkání šéfa 
čínské firmy s médii 
po čtyřech letech uka-
zuje vážnost špionáž-
ní kauzy.

Zakladatel čínské společnosti 
Huawei Žen Čeng-fej včera 
poprvé po několika letech pro-
mluvil se zahraničními médii 
a odmítl přitom obvinění Zá-
padu, že se jeho firma podílí 
na čínské špionáži. Šéf spo-
lečnosti Huawei se jen zřídka 
vyjadřuje pro média. Podle 
agentury Bloomberg mluvil 
Žen Čeng-fej se zahraničními 
médii naposledy v roce 2015 
a jeho nynější setkání svědčí 
o závažnosti situace, v níž se 
společnost nachází.

Na otázku, jak by firma 
reagovala, pokud by po ní 
čínské úřady požadovaly 
důvěrné informace o zahra-
ničních zákaznících jejích 
sítí, Žen odpověděl: „Rozhod-
ně bychom takovou žádost 
odmítli.“

Čínský výrobce chytrých 
telefonů Huawei čelí v zá-

padních zemích podezře-
ní, že úzce spolupracuje 
s čínskou vládou a že jeho 
zařízení je uzpůsobeno pro 
špionáž. Huawei to důrazně 
popírá. 

„Miluji svou zemi a pod-
poruji komunistickou stra-
nu. Neudělal bych ale nic, 
co by poškodilo jinou zemi 
světa,“ řekl 74letý bývalý 
čínský armádní důstojník 
a obdivovatel zakladatele 

komunistické Číny Mao Ce-
-tunga. „Mezi mými politic-
kými názory a podnikatel-
skou činností firmy Huawei 
neexistuje žádná spojitost,“ 
dodal.

Miliardář Žen Čeng-fej 
firmu Huawei založil v roce 
1987. Společnost sídlí v Šen-
-čenu a v roce 2017 měla 
zhruba 180 tisíc zaměstnan-
ců. /čtk/
 Více o kauze Huawei na E15.cz

Šéf Huawei promluvil

www.E15.cz | 9 |

PSA loni vyrobila rekordní množství aut

Francouzská automobilová skupina PSA Group loni zvýšila 
prodej o 6,8 procenta na rekordních 3,88 milionu vozů. 
Za růstem stálo převzetí německého konkurenta Opel, jež 
kompenzovalo pokračující pokles prodeje na čínském trhu. 

Německá ekonomika loni rostla nejméně za pět let

Hrubý domácí produkt Německa se loni zvýšil o 1,5 pro-
centa, což je nejpomalejší tempo růstu za posledních 
pět let. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil 
spolkový statistický úřad. Předloni růst činil 2,2 procenta. 

JP Morgan loni vydělala rekordních 32,5 miliardy

Největší americká banka JP Morgan Chase ve čtvr-
tém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 67 procent 
na 7,07 miliardy dolarů. Za celý rok banka vydělala re-
kordních 32,5 miliardy dolarů. 

Čína brzy podpoří svoji ekonomiku

Čína se podle agentury Reuters chystá v brzké době při-
kročit k dalším opatřením na podporu domácí ekonomiky. 
Tu zpomalují obchodní spory se Spojenými státy. 

Inflace na Slovensku zvolnila

Tempo meziročního růstu inflace na Slovensku v prosinci 
zvolnilo na 1,9 procenta z 2,1 procenta v listopadu. Inflace 
tak zpomalila čtvrtý měsíc po sobě a byla na ročním 
minimu. V průměru loni spotřebitelské ceny na Slovensku 
stouply o 2,5 procenta, což je nejrychleji od roku 2012. /čtk/

Krátce

Země Množství Kurz

Čína 1 3,311

EMU 1 25,570

Japonsko 100 20,617

Maďarsko 100 7,921

Polsko 1 5,956

Rusko 100 33,355

USA 1 22,382

Velká Británie 1 28,720

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 15. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 85,50   1,79 % 

CETV 73,20   1,39 % 

ČEZ 540,00   -0,37 % 

Erste Bank 751,80   -0,19 % 

Kofola 291,00   0,34 % 

KB 861,00   0,17 % 

Moneta 72,00   0,70 % 

O2 CR 244,00   1,04 % 

Pegas 0,00   0,00 % 

Philip Mor. ČR 14 500,00   0,00 % 

TMR 765,00 2,00 % 

VIG 535,50   0,19 % 

Celkový objem (v tisících korun) 446 080

Akcie na pražské burze 15. 1. 2019

299167/39� inzerce

Mýto bude 
v Německu 
dál vybírat 
stát
Německá vláda se rozhodla 
ponechat společnost pro-
vozující systém mýtného 
pro nákladní automobily 
na dálnicích a silnicích Toll 
Collect trvale ve státních 
rukou. Potvrdil to německý 
ministr dopravy Andreas 
Scheuer. Dodal, že takový 
postup bude levnější než 
najmutí soukromého pro-
vozovatele systému.

Toll Collect byl společ-
ným podnikem automo-
bilky Daimler, operátora 
Deutsche Telekom a fran-
couzského provozovatele 
dálnic Cofiroute. Po vy-
pršení provozní smlouvy 
však loni v září podnik 
převzala německá vláda. 
Původně plánovala nalézt 
nového provozovatele sys-
tému, nyní však od tohoto 
plánu upustila. Provoz 
mýtného systému ve stát-
ních rukou by měl ušetřit 
357 milionů eur. /čtk/

OBLÍBENÝ ŠÉF. Žen Čeng-fej (vpravo) na snímku s čínským prezi-
dentem Si Ťin-pchingem.
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https://www.e15.cz/vyhledavani?q=huawei&hash=e15main69a9&keyword=huawei
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Martin  
Štorkán

Připravil

n Přesně před padesáti lety se student 
Jan Palach demonstrativně zapálil 
na protest proti sovětské okupaci. 
Podle historika Jakuba Jareše 
z Ústavu pro studium totalitních 
režimů formovalo Palachovu osobnost 
hlavně prostředí, ve kterém vyrůstal. 
„Byl to v první řadě normální kluk, 
který velmi citlivě prožíval politiku 
a od raného dětství měl hluboký zájem 
o českou historii,“ říká Jareš, který je 
jedním z autorů knihy Jan Palach 69.

 Měl čin Jana Palacha 
smysl?
Asi záleží, z jakého pohledu 
se na to díváme. Neměl smysl 
v tom, co on si sám předsevzal, 
což bylo rozpoutání národ-
ního protestu a dosažení 
požadavků z jeho dopisu. 
Z pohledu symbolické role 
to evidentně smysl mělo. Asi 
záleží na tom, jak se k tomu 
společnost vztahuje. Můžeme 

se k tomu vztahovat hodně po-
vrchně, že z Palacha uděláme 
jakéhosi dalšího Jana Nepo-
muckého, jehož soška nebo 
pomník bude stát na každém 
rohu.

Společnost si z jeho odkazu 
ale může vzít víc. Vzhledem 
k tomu, že to byl politický čin, 
tak měl vyburcovat občany 
k větší politické angažovanos-
ti. Pro mě jeho odkaz spočívá 

Palach byl přemýšlivý 
i bojovník zároveň
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v tom, že by se občané měli 
politicky angažovat ve směru 
podpory demokracie, lidských 
práv, svobody, nezávislosti. 
Speciálně v případě Palacha 
tam byla ještě jasná spojitost 
se sovětskou okupací, takže 
je s ním spojen i protest proti 
závislosti na této východní 
mocnosti. Palach může být 
symbolem boje i proti tomuto. 

 Na co se při vzpomínání 
na Palacha zapomíná?
Myslím, že na jeho rodinu, 
která kvůli tomu byla strašně 
bita. Nejhůře na tom byl jeho 

PALACHŮV TÝDEN. Na Václavském náměstí v Praze se 19. ledna 1989 konala u příležitosti dvacátého výročí úmrtí Jana Palacha 
demonstrace. Další manifestace se konaly i během následujících dní.

bratr Jiří, kterému umřel velmi 
brzy otec, pak mu zemřel bratr 
a v osmdesátých letech mu 
na následky všeho toho stresu 
zemřela matka. Je tam samo-
zřejmě i to napětí, že oni svého 
Honzu znají úplně jinak, než 
jaký je jeho národní obraz.

 Podílel jste se na knize 
o Janu Palachovi. Při té 
příležitosti jste mluvil se 
spoustou lidí, kteří ho znali. 
Byl podle vás spíše bojovník, 
nebo uzavřený kluk?
Byl to v první řadě normál-
ní kluk, který velmi citlivě 
prožíval politiku a od raného 
dětství měl hluboký zájem 
o českou historii. Pocházel ze 
sokolské rodiny, která byla vel-
mi vlastenecká. Toto prostředí 
ho formovalo. Povahově to 
byl člověk přemýšlivý, žádný 
bonviván. Zároveň jeden jeho 
kamarád podal svědectví 
o tom, že byl bojovník. To ale 
podle mě není v žádném roz-
poru s tím, že to klidně mohl 
být introvert nebo člověk 
klidnější povahy. Já si myslím, 
že tyto povahové rysy u něj vů-
bec nejsou v protikladu.

Jeho spolužáci z vysoké 
školy hovořili o jeho jisté 
uzavřenosti, která ale mohla 
být způsobena tím, že byl 
na filozofické fakultě krátce. 
V hodnocení z gymnázia 
se také nepíše o tom, že by 
byl nějaký extrovert, který 
ve velkém balil holky a popíjel 
pivo. Základním aspektem je 
podle mě to, že hodně niterně 
prožíval politiku a vyvozoval 
z toho důsledky. 

 Palacha, podobně jako 
například Karla Kryla, si 
přivlastňují politici ze všech 
částí politického spektra. Byl 
jeho čin tak univerzální, že se 
k němu může hlásit zároveň 
třeba TOP 09 i SPD?
Může se nám to nelíbit, ale 
Palach se stal symbolickou 
figurou, která se odpojila 
od konkrétní osoby. Je to jako 
s Husem, Masarykem nebo 
Miladou Horákovou. Že se 
k němu různí lidé hlásí, je sou-
část kanonizace té postavy. Je 
to i součást souboje o vyznění 
jeho osoby a činů. K Masa-
rykovi se hlásí Miloš Zeman 
i lidé, kteří proti nynějšímu 
prezidentu protestují. Jde o to, 
co která strana vytahuje. Když 
ale budeme do veřejného 
prostoru dostávat opravdu 
podstatné věci o těchto posta-
vách, bude nakonec nepříjem-
né pro různé nedemokratické 
síly se k nim hlásit. 

 Proč se ve stínu Jana Pala-
cha trošku zapomíná na Jana 
Zajíce, od jehož upálení letos 
uplyne také padesát let?
Byl druhý. Stejně tak se vzpo-
míná na Miladu Horákovou 
a ne na Heliodora Píku. Jan Za-
jíc svůj čin hlavně neměl tak 
dobře mediálně připravený. 
Jan Palach napsal čtyři dopisy 
a potom se moc zajímal o to, 
jaký jeho čin měl dopad, za-
tímco Zajíc jeden dopis poslal 
studentskému představiteli 
a druhý měl u sebe. Mohl třeba 
týden předem poslat přes ně-
koho dopis do zahraničí, který 
by se tam asi dostal. 

Další důležitý aspekt je ten, 
že Zajícův čin přišel příliš brzy 
po tom Palachově. Pro celou 
společnost je obtížné vyrovná-
vat se s takovou tragédií. Kdyby 
dnes v Gdaňsku zavraždili 
dalšího politika, tak to také 
nevzbudí takový ohlas jako 
případ primátora Adamowicze.  
 NÁZORY str. 13
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PRVNÍ PIETA. 
Již následující 
den po smrti 
Jana Palacha 
studenti praž-
ských vysokých 
a středních škol 
uctili pochodem 
jeho památku.

PROTEST. Palachova smrt vyvolala před padesáti lety mimo jiné protestní hladov-
ku u sochy sv. Václava, kterou vyhlásili pražští vysokoškoláci.

POHŘEB. Jana Palacha na jeho poslední cestě doprovázely tisíce lidí, jako například 
na Staroměstském náměstí.

Rok 1989 by byl 
pro Palacha 
satisfakcí
Jiřina Šiklová, socioložka

Jan Palach si zachoval rozvahu až 
do posledních hodin svého života. Žá-
dal jen to, co bylo teoreticky možné. 
Chtěl zrušit vydávání zpráv sovět-
ských okupačních vojsk na našem 
území a zastavit cenzuru.

Domnívám se, že tehdy neexis-
tovala opravdu skupina studentů, 
která by se postupně upalovala, ale 
že to byl právě jeho osobní nápad, 
jak konečně nějakým činem zastavit 
přizpůsobování se lidí tehdejšímu 
politickému tlaku.

Proto vlastně i pár hodin před 
svou smrtí si zavolal svého kolegu, 
také tehdejšího studenta, Luboše 
Holečka. Tím sdělením vlastně znovu 

naznačil, že skupina sebeobětujících 
se mladých lidí přece jen existuje. 
Jako by tím chtěl naplnit citát, který 
se tehdy často opakoval: „Nebojte se 
nepřátel, s těmi se dá bojovat, bojte 
se lhostejných, s jejichž němým sou-
hlasem se děje na světě všechno zlo.“

Jeho sebeoběť  byla jakýmsi po-
sledním vzedmutím emocí a té lepší 
stránky v povaze našich občanů. 
Poslední memento. Asi i proto se tolik 
let na Jana Palacha zde v Českoslo-
vensku nevzpomínalo. A proto když 
se po dvaceti letech od jeho smrti 
v lednu 1989 připomnělo jeho výročí, 
vzbudilo to takový ohlas, že to při-
mělo lidi týden se scházet a demon-
strovat každý den a nechat se znovu 
zavírat a rozhánět vodními děly. 

Když jsem toto vzedmutí lidí 
v době dvacátého výročí Palachova 
sebeupálení viděla a sledovala, tak 
jsem si říkala, že teď by z toho měl 
konečně satisfakci. Viděl by, že jeho 
čin nebyl marný, že přece jen tím 
oslovil lidi.

Činem nás 
obvinil, že 
děláme málo
Miloš Rejchrt, evangelický farář

Když Jan Palach provedl svůj čin, byl 
jsem zrovna na studiích v Lausanne. 
Slyšel jsem tehdy kázání v kostele, 
kde se kupodivu tamní farář o této 
události zmínil. Nebyla to ale oslava 
nového světce, nýbrž varování před 
ochotou zbavit se života, který jsme 
si sami nedali. To bylo moje první 
setkání s nějakým komentářem k Pa-
lachově smrti.

Telefony tehdy nefungovaly mezi-
státně a byl jsem v kontaktu s domo-
vem pouze poštou, která ale kupodivu 
chodila poměrně rychle. Stanovisko 
mých učitelů z Komenského teologické 
fakulty ale bylo jednoznačné: Jan Pa-
lach se obětoval, tedy podstoupil oběť 
pro druhé. Byl jsem tak od počátku 

vystaven dvojímu výkladu Palachovy 
smrti. Ta rozporuplnost mě nepustila 
dodnes.

Byl jsem tehdy na začátku své život-
ní dráhy. Bylo to proto pro mne takové 
zakopnutí. Když se na to člověk díval 
z hlediska, že se Palach obětoval pro 
druhé, hodně řešil, zda by byl něčeho 
takového schopen. Palach nás vlastně 
svým činem obviňoval, že toho 
děláme málo. To mě později možná 
postrčilo k tomu, že jsem do disentu 
šel více, než jsem mu byl původně na-
kloněn. Palach v mé hlavě stále strašil 
jako výčitka.

Je zajímavé, jak se historie velkých 
dějin propojila s mými osobními. 
Jednou jsem jel stopem z pohřbu 
a za Novým Borem mi zastavilo auto. 
Usměvavý muž mi po chvíli řekl, že 
je ze Všetat. Zeptal jsem se, zda ví, že 
odtud byl Palach, a on řekl: „Palach, 
to jsem já.“ Vysvětlil mi, že se jmenuje 
Jiří a Jan byl jeho bratr. Později jsem 
měl i díky tomu čest pokřtít obě jeho 
dcery.

Očima pamětníků
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n Plošné sledování po-
litické strany tajnou 
službou nemá v histo-
rii Německé spolkové 
republiky obdoby. 

Německá kontrarozvědka se 
rozhodla přezkoumat, jestli 
začít sledovat nejsilnější opo-
ziční stranu Alternativu pro 
Německo jako celek. Informo-
val o tom deník 
Tagesspiegel. 
Pokud se nako-
nec Spolkový 
úřad na ochranu 
ústavy ke sledo-
vání protestní 
a protiimigrační 
partaje odhodlá, 
bude to krok, 
který nemá 
v dějinách spol-
kové republiky 
obdoby.

Kontrarozvědka už v několi-
ka spolkových zemích sleduje 
mládežnické organizace AfD 
a také její konkrétní politi-
ky kvůli aktivitám, které by 
mohly jít proti svobodnému 
demokratickému řádu země. 
Stranu jako takovou ale zatím 
nesleduje. Nyní chce na zákla-
dě veřejných vyjádření členů 
AfD prozkoumat, nakolik se 

ve straně dají vysledovat pra-
vicově extremistické tendence.

Vedení strany, kterou 
řada pozorovatelů považuje 
za pravicově populistickou až 
radikální, se chce sledování 
kontrarozvědkou vyhnout, 
protože by to mohlo negativně 
působit na část voličů. Řada 
z nich totiž Alternativu pro 
Německo volí z protestu, nikoli 
z přesvědčení, a pokud by stra-
na byla sledovaná kontraroz-

vědkou, mohli 
by svůj hlas dát 
raději někomu 
jinému.

I proto v listo-
padu stranická 
pracovní sku-
pina vytvo-
řila seznam 
doporučení. 
Členům v nich 
klade na srdce 
třeba to, aby 

se vyvarovali paušálního 
hanobení cizinců, přistěho-
valců a uprchlíků. Nemají 
také všeobecně zpochybňovat 
svobodu vyznání pro muslimy. 
Kvůli opakovaným problémům 
ve stejný měsíc šéf strany Jörg 
Meuthen vyzval radikálně 
zaměřené politiky, aby AfD 
opustili. Pokud tak neučiní, 
pokusí se je podle něj strana 
vyloučit. /čtk/

Opoziční AfD 
v hledáčku 
zpravodajců

Vedení strany, 
se chce kvůli 
obavám ze ztráty 
voličů sledování 
kontrarozvědkou 
vyhnout.

PRÁVĚ V PRODEJI 

DIESEL NEUMÍRÁ SOUBOJ 
TŘÍ KOMPAKTŮ

FORD FOCUS
HONDA CIVIC

KIA CEED

299627/10� inzerce

Řecká vládní krize, kterou 
o víkendu odstartoval od-
chod menšího koaličního 
partnera z kabinetu, je po-
dle všeho zažehnána. Pre-
miér Alexis Tsipras totiž 
získal podporu dostateč-
ného množství poslanců, 
a ze středečního hlasování 
o důvěře proto s velkou 
pravděpodobností vyjde 
jako vítěz. Klíčové bylo 
rozhodnutí jednoho ze 
zástupců centristické stra-
ny Potami, díky němuž 

nyní vláda ve 300členném 
parlamentu disponuje  
151 hlasy, napsala agentu-
ra Reuters.

O hlasování v parlamen-
tu požádal sám premiér, 
podle něhož musí vláda 
po odchodu koaliční pra-
vicové strany Nezávislí 
Řekové (ANEL) znovu 
získat legitimitu. Rozpra-
va před hlasováním, které 
je na programu ve středu 
večer, začala v úterý před 
polednem. /čtk/

Tsiprasova vláda 
zůstane dál u moci

TISÍCE POLÁKŮ uctily památku starosty Gdaňsku Pawla Adamo-
wicze, který zemřel po nedělním útoku mladého muže. Smuteční 
shromáždění se konala po celé zemi a zúčastnili se jich i přední 
politici včetně šéfa Evropské rady Donalda Tuska. Vyšetřovatelé 
vyslechli 27letého muže zadrženého na místě krátce po útoku, 
podle svého advokáta se ale k činu nepřiznal.

CELONÁRODNÍ TRYZNA
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Poslanci EP žádají posun  
reformy pravidel o migraci

Europoslanci na plenárním 
zasedání ve Štrasburku vy-
zvali evropské představitele, 
aby ve snaze zabránit dalšímu 
vyhrocení situace ve Středo-
zemním moři rychle pokročili 
s reformou azylových a mig-
račních pravidel. Populističtí 
a krajně pravicoví europoslan-
ci pak jako řešení vidí uzavření 
hranic, aby se migranti do EU 
nemohli snadno dostat.

Německé kancléřství  
se do osmi let rozroste

Kancléřství v Berlíně se dočká 
výrazného rozšíření. Do roku 
2027 má v jeho areálu vyrůst 
nová šestipatrová budova, 
která pojme 400 kanceláří. 
Oznámil to šéf úřadu Helge 
Braun. Rozšíření kancléřství, 
z něhož nyní vládne Angela 
Merkelová, vyjde nejméně na 
460 milionů eur – 11,8 miliar-
dy korun.  Více E15.cz

Srbský ministr udal sám 
sebe, chce se tak očistit
Místopředseda srbské vlády 
a ministr obchodu Rasim Lja-
jic podal sám na sebe trestní 
oznámení. Chce tím očistit své 
jméno od podezření, že je za-
pojen do obchodu s drogami. 
To o něm šíří nacionalistický 
politik Vojislav Šešelj. /čtk/

Krátce
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Potíže s Janem 
Palachem
Před padesáti lety se upálil 
Jan Palach. Primárně nebyl 
jeho čin reakcí na ruskou 
okupaci. Z jeho dopisu 
vyplývá, že chtěl svou obětí 
vyburcovat českou a sloven-
skou společnost, která v led-
nu 1969 podléhala okupační 
mentalitě a demoralizaci.

Dnes jako i tehdy má řada 
lidí s jeho činem problém. 
Zveřejněné svazky StB uka-
zují, že komunistická tajná 
policie nechápala smysl jeho 
činu a v interních doku-
mentech hovořila zásadně 
o „exkluzivní sebevraždě“. 
Dnes se na sociálních sítích 
objevují názory, že „měl 
žít“, popřípadě něco aktivně 
dělat. Jiní kritizují jeho ký-
čovité uctívání, jako by za ně 
sám Palach mohl.

K Palachovu výročí (a vý-
ročím jeho následovníků 
Zajíce a Plocka) se nejspíš 
nevyjádří prezident repub-
liky, aby nenabíjel zbraně 
svým kritikům, kteří se 
v době těchto výročí někdy 
naopak vyjadřují až moc. Jan 
Palach má také smůlu v tom, 
jak je zobrazován. Tedy jako 
plachý introvert s latentními 

depresemi, který neunesl 
tíhu doby. „Bylo v něm něco 
špatně“ nebo „udělal šílené 
gesto“, říkají v médiích 
dodnes ti, kteří poměřují Pa-
lachův čin jen svým vlastním 
životem.

Palach však nebyl nevin-
ná oběť svých nervů, ale 
velký bojovník. To ostatně 
potvrdil i jeho celoživotní 
kamarád Stanislav Hamr, 
který s ním byl ve spojení 
do posledních dní. „Pohled 
na Honzu Palacha je dosud 
velmi pokřivený, nepravdivý. 

On byl zkrátka jiný, než se 
o něm léta píše a mluví,“ řekl 
serveru Aktuálně.cz Hamr.

Jan Palach byl podle všeho 
tím, co se označuje slovy 
muž s posláním. Politicky 
přesně zhodnotil tehdejší 
situaci, kdy se národ utápěl 
ve slovech a heslech, a chtěl 
tváří v tvář 80 tisícům oku-
pačních vojáků vyburcovat 
svým drastickým činem 
veřejnost. Dobře viděl, že 
žádná další petice ani článek 
nemají šanci, rozhodl se 
proto pro symbolické gesto. 
Taková čas od času mění 
dějiny.

Dnes půjde průvod 
k uctění Palachovy smr-
ti od Národního muzea 
na Staroměstské náměstí 
k soše Jana Husa. Stručně 
řečeno od toho, kdo se upálil, 
k tomu, kdo byl upálen. 
Ostatně i Hus „mohl žít“ 
a vrátit se do Čech. Neudělal 
to a jeho čin vyvolal povstá-
ní. Je v tuto chvíli vedlejší, 
co to později zemi přineslo. 
Palach chtěl svým činem 
navodit jinou situaci a to, jak 
se na něj dodnes celé skupi-
ny lidí odvolávají, ukazuje, 
že jeho čin měl mobilizační 
potenciál, byť třeba se zpož-
děním mnoha let.

Dnešní společenská atmo-
sféra má blízko k mentalitě 
husákovské éry, která se 
mimochodem snažila sebe-
menší zmínku o Palachovi 
tutlat. Stejně jako tehdejší 
i současná vládní moc se 
snaží uplácet celé vrstvy 
sociálními dávkami a sleva-
mi. Výměnou za to požaduje 
pasivní podporu pro kšefty 
vládnoucích elit s dotacemi 
nebo velké obchody určitých 
skupin s Ruskem a Čínou. 
Palachovo (a Zajícovo 
a Plockovo) sebeupálení má 
v této hodnotové konstelaci 
punc činu blázna, naivy, 
depresivního jedince, prostě 
toho, kdo nepochopil „novou 
realitu“. 

On ji však pochopil až moc 
dobře.

Autor je komentátorem  
týdeníku Reflex

Komentář

Bohumil Pečinka
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Jeho čin měl jasný 
mobilizační potenciál, 
i když se třeba projevil 
se zpožděním mnoha 
let.

Tvář dne 

 Miluji svou zemi a podporuji 
komunistickou stranu. Neudělal 
bych ale nic, co by poškodilo jinou 
zemi světa,
řekl šéf firmy Huawei  
Žen Čeng-fej 
str. 11

Fo
to

 č
tk

Glosa

Zeman zvyky nemění
Ta kauza už je téměř legendární. Prezident Miloš Zeman 
se opětovně rozhodl nejmenovat Ivana Ošťádala a Jiřího 
Fajta profesory. Ctihodná Univerzita Karlova znovu zá-
ležitost konzultuje s právníky a sestavuje správní žalobu 
na hlavu státu. Jde přece o hájení principů akademických 
svobod. Jistě. A od doby, kdy kauza v roce 2015 vypukla, to 
svými protesty připomínal Hradu kdekdo – rektoři, aka-
demici i řada lidí mimo akademickou obec. Se Zemanem 
nepohnulo nic a zjevně ani nepohne. 

Současný prezident se zákony nakládá jako se svým 
privilegiem, a tak si je vykládá, jak se mu to zrovna hodí. 
Akademici ovšem měli jedinečnou příležitost Zemanovi 
ulehčit život a privilegia jmenování profesorů jej zbavit. 
Šanci, kterou jim nabízela novela vysokoškolského záko-
na, ale zahodili. Možnost, že by si české vysoké školy profe-
sory jmenovaly samy, což je obvyklé ve většině zemí světa, 
jim nepřišla dost důstojná. Soudit se je patrně důstojnější. 
Jde přece o principy.
 Jana Havligerová

Už mě nebavilo žebrat. Tak jsem se stal podnikatelem.
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POMOC REGIONÁLNÍM NEZISKOVKÁM. Minulý týden byl ukončen výběr 
finančních příspěvků v rámci podzimní části programu ČSOB pomáhá regio- 
nům. Individuální dárci mezi sebou na projekty v regionech vybrali přesně 
1 672 791 korun, ČSOB pak k této částce přidala 2,1 milionu korun – 150 tisíc 
v každém z regionů. Rekordní částku 147 486 korun poslali dárci na konto 
Hospice sv. Jiří v Tachově v Plzeňském kraji (na snímku vlevo personál), který 
poskytuje mobilní služby nevyléčitelně nemocným lidem. Druhým nejúspěš-
nějším projektem je Feliti klub z Karlových Varů, který se stará o osud toula-
vých koček a kocourů. Dlouhodobou silnou podporu projektům starajícím se 

o zvířata pak dokazu-
je i třetí místo, které 
s vybranou částkou 
téměř 130 tisíc korun 
zaujal Nadační fond 
Mathilda z Prahy 
a jeho Šťastný 
vodicí pes zajišťující 
kvalitní chov štěňat, 
ze kterých se stávají 
právě asistenční psi 
pro nevidomé.

PRO ZDRAVÍ. ČPP se stala generálním 
partnerem projektu Aktivně a zdravě, který 
podporuje zdravý životní styl Čechů. V mo-
bilní nebo webové aplikaci na stránkách  
aktivneazdrave.cz plní účastníci jednoduché 
výzvy z oblasti pohybu, výživy či relaxace, 
dá se soutěžit o zajímavé ceny. Do projektu 
se zapojil také generální ředitel ČPP Jaro-
slav Besperát (zcela vlevo). Mezi ambasa-
dory projektu patří zleva: Jitka Nováčková, 
Patricie Solaříková a Lukáš Krpálek.

Zažila vaše společnost něco významného?
Pište nám na lidee15@cncenter.czFo
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DESET KORUN 
ZA PIVO. Plzeňský 

Prazdroj přispěl 
na letošní Tříkrálo-
vou sbírku částkou 

74 840 korun. O výši 
příspěvku rozhodli 

lidé z celého Česka, 
kteří si v neděli 

na Tři krále přišli 
vychutnat Tříkrálový 

ležák do některé 
z hospod zapojených 

do programu Volba 
sládků. Za každou 

vypitou sklenici 
Prazdroj věnoval 

na sbírku deset ko-
run. Peníze předali 

přímo v pivovaru 
sládci Prazdroje 
řediteli Městské 

Charity Plzeň 
Pavlu Janouškovci, 

kterého doprovázeli 
biskup Tomáš Holub, 
hejtman Plzeňského 
kraje Josef Bernard 

a náměstek plzeň-
ského primátora 

Martin Zrzavecký. Fo
to
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AUTO ZA STAVEBKO. V pražské centrále Stavební spořitelny České spořitelny si 
převzal pan Josef z Valašska výhru v podobě vozu Škoda Octavia. Získat auto mohli 
všichni, kteří si od 1. do 15. prosince 2018 založili stavební spoření od Buřinky. Nové auto 
je jeho první výhrou v životě, pokud prý nepočítá tombolu na plese. „Stavební spoření si 
současně založila i moje manželka a vložili jsme do něj prostředky získané z jiné inves-
tice. Považuji to za dobře uložené peníze a Buřinka byla jasná volba,“ prohlašoval nový 
majitel červeného vozu. Předání se zúčastnil i vnuk Ondra. Hned také vypočítával, že už 
jen deset let chybí k tomu, aby auto mohl sám řídit.

Fo
to

 s
sč

s

Fo
to

 č
so

b 
2x



n Z průzkumu per-
sonální agentury 
Randstad vyplývá, že 
atraktivní pracovní 
prostředí patří do tro-
jice nejdůležitějších 
aspektů při výběru 
práce. Potvrzuje to 
i studie asociace ABSL.

Téměř 80 procent uchazečů 
o práci v oboru podnikových 
služeb, kam každoročně 
přibude více než 10 tisíc 
zaměstnanců, podle studie, 
kterou vytvořila asocia-
ce ABSL ve spolupráci se 
společnostmi JLL a Skanska, 

chce před podpisem smlouvy 
vidět své budoucí pracoviště. 
Česká centra podnikových 
služeb se proto v tomto 
ohledu snaží a zaměstnan-
cům nabízejí i něco navíc – 
například zdravé stravování, 
meditační místnosti či plně 
vybavené fitness centrum.

„Pravidelně realizujeme 
průzkumy zaměstnaneckých 
preferencí v otázkách umís-
tění a vybavení kanceláří. 
Dokážeme pak našim čle-
nům nabídnout zajímavou 
inspiraci a pomoci jim tak 
přitáhnout kvalitní a talen-
tované zaměstnance, často 
i ze zahraničí. Práce v našem 
oboru vyžaduje kreativitu 

a inovativní myšlení, a proto 
je důležité, aby kromě pré-
miového pracovního místa 
měli zaměstnanci 
k dispozici i pro-
story k relaxaci 
a oddechu,“ 
uvádí 
Jonathan 
Appleton, ře-
ditel asociace 
ABSL.

Po čem tedy 
zaměstnanci 
podle průzkumů 
na pracovišti touží? 
K prioritám zaměstnanců 
patří v prvé řadě kantýna 
či restaurace, kterou chce 
mít v dosahu kanceláře 

88 procent respondentů. 
Důležité je pro ně i bezplatné 
a kvalitní připojení Wi-Fi (86 

procent) a zahrada 
nebo terasa (71 

procent). Proto-
že až 84 pro-
cent svého 
pracovního 
času tráví 
zaměstnanci 

center podni-
kových služeb 

u vlastního pra-
covního stolu, je 

pro ně důležitý poho-
dlný kancelářský nábytek, 

dostatek světla, kvalitní 
klimatizace a možnost ote-
vřít si okno, což v moderních 

kancelářských objektech 
nebývá vždy samozřejmé. 

S úrovní komfortu svého 
pracovního místa je v tuto 
chvíli spokojeno 60 procent 
respondentů. „Avšak možnost 
koncentrovat považuje za dů-
ležitou 93 procent respon-
dentů, ovšem jen 37 procent 
je spokojeno se současným 
stavem. Jde o aspekt, kterému 
nyní firmy věnují značnou po-
zornost. Takzvaný openspace 
se proto postupně transfor-
muje a dělí se na menší zóny 
určené pro individuální práci, 
setkávání a spolupráci týmů, 
relaxaci, schůzky či telefo-
nování,“ dodává Jonathan 
Appleton. /par/
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Kantýnu či  
restauraci chce mít 
v dosahu pracoviště

88
sprocent  

zaměstnanců

ČENĚK JÍLEK
Tatry Mountain 
Resorts

Největší krko-
nošské středisko 
Skiareál Špindle-
rův Mlýn má nového 
ředitele. Stal se jím špindlerovský 
rodák a bývalý obchodní a marke-
tingový ředitel areálu René Hroneš. 
Jeho předchůdce Čeněk Jílek (foto) 
zastává nově pozici COO (Chief 
Operation Officer) společnosti 
Tatry Mountain Resorts (TMR). Má 
tak na starosti oblast operations 
za všechna horská střediska, aqua-
parky, zábavní parky, realizace sta-
veb a business development ve všech 
zemích, kde TMR působí, tedy 
v Čechách, na Slovensku, v Polsku 
a v Rakousku. Jeho cílem je zabez-
pečení synergií, přenos know-how, 
budování zimních středisek v top 
kvalitě po vzoru rakouského rezortu 
Ischgl, vytvoření silného týmu stře-
diskových ředitelů a do budoucna 
i ředitelů jednotlivých zemí.
René Hroneš má s provozováním 
skiareálu velké zkušenosti. Sám po-
chází ze Špindlerova Mlýna, závodil 
zde na lyžích a chodil i do školy.  

JAROSLAV VYBÍRAL 
ČSOB 

Od ledna se 
stal hlavním 
stratégem banky. 
Ve své nové pozici 
se zaměří zejména 
na řízení investiční 
strategie a správu investičních port-
folií. Jaroslav Vybíral v ČSOB Asset 
Managementu pracuje v různých 
pozicích již osmým rokem. Prošel 
si regionální specializací na stře-

do- a východoevropské trhy v rámci 
podpory pro fondy KBC a ČSOB 
v regionu a v posledních letech se 
plně věnuje rozvinutým trhům se 
zaměřením na Severní Ameriku 
a západní Evropu. Aktivně se účastní 
tvorby a následné komunikace inves-
tiční strategie. V minulosti působil 
ve společnosti PwC, kde se věnoval 
advisory a auditu finančních insti-
tucí. Jaroslav Vybíral je absolventem 
VŠE, oboru statistika a pojistné in-
ženýrství. Absolvoval studijní pobyt 
na Université catholique de Louvain 
v Belgii. 

MILAN JEŘÁBEK
Pivovary 
Staropramen

Druhý největší 
výrobce piva 
v Česku a vý-
znamný exportér, 
má ve svém nejvyšším 
vedení nového člena. Na pozici 
ředitele výroby a logistiky pro Českou 
republiku a Slovensko nastoupil 
Milan Jeřábek. Nástupem Milana 
Jeřábka do společnosti vedení firmy 
posiluje o dalšího manažera s me-
zinárodní zkušeností, kterou získal 
během svého působení ve společnosti 
Danone Group. V jeho rámci působil 
na ředitelských pozicích v odděleních 
Supply a byl součástí vedení této nad-
národní společnosti v Česku, Polsku 
a poslední dva roky také v Japonsku. 
Milan Jeřábek se příchodem do Pi-
vovarů Staropramen vrací do míst, 
kde začínal svou více než třicetiletou 
úspěšnou kariéru ve výrobě a logis-
tice. Ve smíchovském pivovaru byl 
téměř dvacet let až do roku 2004, 
kdy v té době pátým rokem působil 
na pozici vrchního sládka pivovaru 
Staropramen. 

DENISA VOLEKOVÁ
Top Vision

Společnost 
zaměřená 
na manažer-
ské a firemní 
vzdělávání má 
novou ředitelku. Stala 
se jí zkušená manažerka 
Denisa Voleková, která předtím 
prošla vedoucími pozicemi na-
příklad v Euromedia Group nebo 
v ČEZ. Chce se zaměřit na další 
rozvoj vzdělávání i konferencí pro 
manažery, pracovníky v HR a další 
profesní skupiny. Výsledkem má být 
jednodušší a přehlednější nabídka 
profesního vzdělávání, která ale lépe 
naplní aktuální potřeby. Top Vision 
je součástí české vzdělávací skupi-
ny Edua Group. Denisa Voleková 
vystudovala finanční a strategický 
management na Univerzitě Komen-
ského v Bratislavě. 

PETR LAŠTOVKA 
ČSOB Penzijní 
společnost

Byl jmenován 
novým členem 
představenstva 
ČSOB Penzijní společ-
nosti. Petr Laštovka svým přícho-
dem doplnil tříčlenný tým předsta-
venstva společnosti a ve své nové roli 
bude zodpovědný za oblast klient-
ských služeb, operations a enterprise 
architektury, IT a digitalizace. Petr 
Laštovka přichází z Českomoravské 
stavební spořitelny, kde působil 
od roku 2011 a byl zodpovědný 
za oblast IT a implementaci nového 
transakčního systému. Během své 
profesní kariéry získal řadu zkuše-
ností v oblasti IT, digitální transfor-

mace, strategického plánování nebo 
i výzkumu a vývoje. Petr Laštovka 
vystudoval Vysokou školu ekonomic-
kou v Praze. 

PAVEL SVOREŇ
DEL
Stal se novým 
výkonným ředi-
telem inženýrské 
společnosti DEL. 
Pavel Svoreň v roli 
výkonného ředitele bude 
zodpovědný především za řízení vý-
robního závodu a dosažení dlouho-
dobých strategických cílů ve shodě 
s představenstvem společnosti. 
Na pozici nového výkonného ředite-
le tak zároveň přechází část kompe-
tencí, které dosud patřily do agendy 
dlouholetého výkonného ředitele 
a předsedy představenstva DEL 
Jiřího Kabelky. Ten nadále zůstává 
ve funkci předsedy představen-
stva a bude se soustředit zejména 
na strategické směřování společnos-
ti. Pavel Svoreň získal zkušenosti 
z managementu průmyslových 
podniků především ze společnosti 
Tatra Metalurgie, dceřiné společ-
nosti automobilky Tatra Trucks, kde 
od roku 2011 působil jako předseda 
představenstva a generální ředi-
tel. Mezi jeho úspěchy zde patří 
především fúze kovárny a slévárny 
do jednoho subjektu a jeho následná 
ekonomická a výrobní stabilizace. 
Jako prezident Svazu kováren ČR se 
zaměřoval na popularizaci oboru 
a zvýšení konkurenceschopnosti 
českých kováren. 

Změnilo se něco ve vaší společnosti?
Pište nám na lide@cncenter.cz

Firmy vylepšují pracovní prostředí 
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FANTASKNÍ  
PODVODNÍ  
ZAHRADA.
Netradiční podíva-
nou skýtají skupiny 
ledových bublin 
uvězněných pod 
zamrzlou hladinou 
japonského jezera 
Nukabira. Bílé útva-
ry vznikají z plynu 
stoupajícího ze dna 
jezera.

n Vědci pozvolna od-
halují další tajemství 
střevního mikrobio-
mu a toho, jak ovliv-
ňuje zdraví člověka.

Marek Schwarzmann

V lidském střevě žije mix 300 
až 500 druhů bakterií, které 
tvoří jeho takzvanou mikro-
flóru. Biologické prostředí, 
které dle typu bakterií, jež 
v něm zrovna převládají, 
ovlivňuje zdraví jedince, 
či dokonce jeho imunitní 
systém, je však možné využít 
i k něčemu zcela jinému: 
k víceméně přesnému určení 
jeho věku. Tvrdí to nejnovější 
studie výzkumníků z kali-
fornského Buckova institutu 

pro výzkum stárnutí, londýn-
ské Biogerontology Research 
Foundation, marylandského 
institutu Insilico Medicine 
a Harvardovy lékařské školy 
v Bostonu.

„Disponujeme první 
metodou, která umí určit 
stáří jedince podle jeho 
mikrobiomu,“ tvrdí autoři 
studie na webu BioRxiv. Jejich 
proces bude ještě muset 
projít vědeckým posouzením, 
už tak ale lze podle serveru 
ScienceAlert hovořit o menší 
revoluci. Střevní mikroflóra 
je totiž pro lékaře stále tak 
trochu neznámou, natož aby 
podle ní šlo něco určovat. 
„Například dosavadní mo-
dely pracující s počítačovým 
odhadem stáří jedince podle 
mikroflóry byly jen o nece-

lých 15 procent přesnější než 
nahodilé tipování,“ podotýká 
autorka serveru Carly Casella.

Autoři nové studie pra-
covali se vzorky od 1165 lidí 

nashromážděnými v nejrůz-
nějších veřejně dostupných 
databázích. Data upravili 
do podoby, v níž s nimi mohla 
pracovat jimi vyvinutá neu-

rální síť, která se na 90 pro- 
centech vzorků postupně 
učila. Hotový algoritmus 
byl poté nasazen k analýze 
zbylých deset procent vzorků. 
Jeho (ne)přesnost pak byla 
překvapivá – mýlil se v prů-
měru maximálně o čtyři roky. 

Umělá inteligence také 
identifikovala 39 druhů bak-
terií, které jsou stěžejní pro 
lidské stáří. Další zajímavostí 
výzkumu bylo to, že lidský 
věk se neukázal být závislý 
na množství identifikovaných 
„škodlivých“ či „prospěš-
ných“ bakterií ve střevě. 
Autoři věří, že jejich metoda 
bude potvrzena, a doufají, že 
tímto pomohli nastartovat 
další série výzkumů světa, 
o kterém lékaři zatím vědí  
jen málo.

… lze určit věk člověka podle střevní mikroflóry
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MÁLO ZNÁMÝ SVĚT. Lidské střevo je domovem desítek druhů 
bakterií, jejichž vliv na zdraví a život je zatím takřka neznámý.
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