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Maláčová staví 
důchodovou komisi
Česko bude mít v pořadí 
pátou důchodovou komisi. 
Sestavuje ji šéfka rezortu 
práce a sociálních věcí 
Jana Maláčová (ČSSD) s ko-
aličním partnerem ANO, 
komunisty, kteří menši-
novou vládu podporují, 
i s ostatními parlamentní-
mi stranami.  str. 2

Boom českých 
automobilek končí
V české historii se za rok 
ještě nikdy nevyrobilo 
tolik automobilů jako loni. 
Automobilky překonaly 
rekord popáté v řadě, ale 
k čirému optimismu mají 
dost daleko.   str. 4

Fotbalovým klubům  
se loni dařilo
Příjmy všech klubů v čes-
ké první fotbalové lize 
v sezoně 2017/18 dosáhly 
130 milionů eur, tedy asi 
šestiny těch, které vykázal 
za stejné období Real 
Madrid, z tohoto pohledu 
loňský světový šampion. 
Realu stouply příjmy 
o desetinu na 751 milionů 
eur, asi 19,3 miliardy korun.  
 str. 8
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Prázdná slova z Davosu
Světové ekonomické fórum  

v Davosu se letos neslo  
ve znamení otázek,  

na které drtivá  
většina účastníků ani  

neznala odpověď.
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PETR NĚMEC:

Hnutí žluté vesty se nemůže 
v Česku ujmout, na to nemá-
me náturu. Možná tak hnědé 
trenky by měly šanci...

twitter.com/e15news

Právě v prodeji

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

Ještě v roce 2016 byl internetový 
prodejce módy Zoot druhou 

nejrychleji rostoucí technologickou 
firmou v České republice. Aktuálně 

je to v oblasti e-commerce jeden 
z největších finančních malérů.  

BYZNYS / str. 6–7
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Hlavně bianko
Nejlepší motivací k docílení patřičných 
výsledků jsou peníze. Ze svých podnikatel-
ských zkušeností si na tuhle poučku zcela jistě 
vzpomněl i americký prezident Donald Trump, 
který se ji v její ryzí unikátnosti rozhodl využít 
v létě roku 2017 před svým videohovorem s kos-
mickou stanicí ISS. Tehdy na dálku gratuloval 
astronautce Peggy Whitsonové, která se stala 
Američankou s největším počtem hodin pobytu 
ve vesmíru. Jak vyplývá z pozdějších memoárů 
Cliffa Simse, tehdejšího šéfa komunikace Trum-
povy volební kampaně, první muž USA se tehdy 
nechal natolik unést, že hlavnímu administ-
rátorovi NASA nabídl rozpočtový bianko šek 
výměnou za to, že úřad ještě v průběhu prvního 
volebního období přistane na Marsu.

Dnes končí světové ekonomické fórum v Da-
vosu. O několik stránek dále si lze přečíst, jak to 
tam vypadalo. Padala vzletná slova a prázdné 
fráze, ale jen minimum odpovědí. Další příklad, 
že ani bianko šeky daňových poplatníků nepo-
máhají, když není shůry dáno.

Český premiér vedený jako agent v sezna-
mech StB Andrej Babiš myslí na české občany 
i v průběhu svého výletu do výše zmíněného 
Davosu. Včera v podvečer tak například 
na Twitteru oznámil, že se s Timem Cookem 
snažil dojednat, aby Apple v Praze otevřel 
jedenáctý evropský Apple Store. Priority jsou 
prostě priority.

n ANO i ČSSD chtějí kro-
mě změn v důchodovém 
systému otevřít i otáz-
ku, z čeho budou penze 
financovány v budoucnu. 
Hovoří o posílení třetího 
spořicího pilíře.

Pavel Otto

Česko bude mít v pořadí pátou dů-
chodovou komisi. Sestavuje ji šéf-
ka rezortu práce a sociálních věcí 
Jana Maláčová (ČSSD) s koaličním 
partnerem ANO, komunisty, 
kteří menšinovou vládu podpo-
rují, i s ostatními parlamentními 
stranami. Zasednou v ní i akade-
mici a zájmová sdružení. Tým má 
prodiskutovat a navrhnout změny 
v penzijním systému.

Podle programového prohláše-
ní vlády mají například dříve od-
cházet na odpočinek lidé pracující 
ve fyzicky náročných profesích. 
Sociální demokracie přichází 
s dalšími náměty. „V tuto chvíli 
chceme narovnávat nespravedl-
nosti v systému. Jsou to například 
penze žen, které jsou v důsledku 
péče o děti, zdravotně postižené 
nebo seniory nižší o pětinu,“ řekla 
deníku E15 Maláčová.

Hodně důležitým tématem jsou 
podle ní příjmy důchodového 

systému. Komise tak mimo jiné 
musí probrat, z čeho bude systém 
financován za deset, dvacet nebo 
za třicet let, kdy se počet seniorů 
s nárokem na penzi může zvýšit 
až o jeden milion oproti součas-
ným dvěma a půl milionu.

„Svoji představu mám. Než ale 
bude řádně propočítána, nechci 
o ní veřejně hovořit. V řádu měsí-
ců by mělo být jasno,“ dodala mi-
nistryně s tím, že ČSSD prosazuje 
zvýšení daní velkým firmám. 

Předsedkyně sociálního výboru 
sněmovny Radka Maxová (ANO) 
připomíná, že nejdůležitější je 
politická dohoda. „Chtěli bychom 
se soustředit na problematiku 
invalidních důchodů. Věřím, 
že budeme řešit i otázku věku 
odchodu do penze,“ uvedla. 

I ANO se hodlá zabývat bu-
doucností financování důchodů. 
Premiér Andrej Babiš (ANO) by 
motivoval zaměstnance, aby si 

spořili. „Pak by jim přispívali 
zaměstnavatelé i stát. V systému 
by byl každý automaticky, ale pro-
střednictvím opt-outu by z něho 
mohl vystoupit,“ nastínil.  

Maláčová míní, že komise 
by měla prověřit všechny cesty 
posílení třetího pilíře. Povinnému 
spoření nakloněna není. „Není to 
můj návrh, nesouzním s ním. Jen 
ho zmiňuji jako jeden z mnoha 
podnětů, které v odborné diskuzi 
padají,“ tvrdí ministryně.

Komunisté reformní kroky 
odmítají. „Chceme zachovat 
průběžný systém. Jsme připraveni 
hovořit o parametrických změ-
nách, nikoliv o změně systému 
jako takového,“ řekl šéf KSČM 
Vojtěch Filip. 

Opozice nevěří, že se komise 
shodne na zásadních změnách 
systému i proto, že by je menšino-
vá vláda závislá na komunistech 
obtížně prosazovala. „Počkáme 
si na to, co navrhnou koaliční 
strany,“ uvedla místopředsedkyně 
TOP 09 Markéta Pekarová Ada-
mová, která bude členkou komise. 

Závěry minulých komisí 
částečně akceptoval jen kabinet 
Petra Nečase (ODS) zavedením 
druhého, tedy soukromého pilíře, 
který však nebyl povinný. Vláda 
Bohuslava Sobotky (ČSSD) ho 
zrušila s odůvodněním, že odsává 
peníze z prvního státního pilíře.

Stát založí další komisi 
pro reformu důchodů

Zápisník  
Marka Schwarzmanna

Protagonisté dne

Nikolay MLADENOV

ŠÉF HEINEKENU ČR

Krzysztof ZDZIARSKI

ŘEDITEL UNIPETROLU

Chung MONG-KOO

CEO SKUPINY HYUNDAI

Pokus o monopol na název piva 
nevyšel. Pivovarnická skupina si 
podle soudu nesmí nárokovat jen 
pro sebe označení ovocných piv 
radler.                                       str. 4

Petrochemický holding loni zvýšil 
čistý zisk na téměř devět miliard 
korun a tržby na 131 miliard korun. 
Oba výsledky jsou rekordní.

                                                  str. 5

Jihokorejské automobilce se nedaří 
zastavit pokles zisku. V posledním 
čtvrtletí loňského roku se dokonce 
poprvé od roku 2011 propadla do 
ztráty.                                        str. 9

Ministryně Maláčová 
míní, že komise by měla 
prověřit všechny cesty 
posílení třetího pilíře. 
Povinnému spoření 
nakloněna není.

  Česko a důchody

•  V současnosti vydává Česko na důchody 7 procent HDP, průměr  
v EU je 9 procent. Stát posílá peníze 2,5 milionu penzistů a například 
letos vyplatí čtvrtině populace přes 400 miliard korun.

•  Podle demografů bude v roce 2050 každý desátý Čech starší 85 let. 
Třetina obyvatel pak bude starší 65 let, nyní je lidí v této věkové kategorii 
pětina. 

•  Průměrný starobní důchod byl ke konci loňského září 12 395 korun. 
Od ledna průměrná penze vzrostla o 900 korun. 

Důchodové komise předchozích vlád a jejich závěry

1. komise Vladimíra Kreidla byla ustavena za druhé vlády 
Václava Klause ve druhé polovině devadesátých let. Poprvé 

upozornila na nutnost zavedení tří pilířů – státního průběžného, 
soukromého a spořicího.

2. a 3. komise Vladimíra Bezděka fungovala za vlád ČSSD v letech  
2004 a 2005 a pak v roce 2010 za úřednické vlády Jana Fischera. 

Jedním ze závěrů bylo, že v roce 2065 vznikne v důchodovém systému deficit 
110 procent HDP, pokud nebude reformován.  

4. komise Martina Potůčka pracovala za vlády Bohuslava Sobotky v le-
tech 2014 až 2017. Penzijní reforma bude podle ní kontinuálním procesem 

reagujícím na různé sociální a ekonomické podmínky či vývojové trendy.
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Na
nesprávné

provedení požadavků 
příslušné směrnice
bylo Česko poprvé
upozorněno v roce

2015.

Stát z EET získal 
meziročně více peněz
Elektronická evidence 
tržeb loni do veřejných 
rozpočtů podle údajů mi-
nisterstva financí přinesla 
výnosy 12,3 miliardy korun. 
To  je zhruba o 600 milionů 
korun více, než minister-
stvo loni v září odhadovalo. 
Ve srovnání s rokem 2017 
se loňský přínos EET pro 
veřejné rozpočty zvýšil 
o 4,4 miliardy korun.
 

Zranění při pádu mostu 
dostanou odškodnění
Lidé zranění při pádu 
Trojské lávky se do konce 
letošního ledna dočkají 
odškodnění. Pražští zastu-
pitelé schválili s pojišťov-
nou Kooperativa dohodu 
o spolupráci, jejímž cílem 
je poskytnout zraněným 
peníze dříve, než skončí 
policejní vyšetřování 
a bude znám viník. Lávka 
se zřítila 2. prosince 2017 
a zraněni byli čtyři lidé, 
z toho dva vážně. /čtk/

Krátce

n Praha vypíše 
tendr na opravu tržnice 
u Václavského náměstí. 
Měl by se do ní vrátit 
stánkový prodej.

Nguyen Thuong Ly
 
Rozsáhlá památkově chrá-
něná Staroměstská tržnice 
by měla za dva roky sloužit 
k nákupům, gastronomii i kul-
tuře v nové podobě. Objekt se 
nachází v samotném centru 
Prahy mezi ulicemi 28. října 
a Rytířská a nyní se v něm na-
chází supermarket a několik 
dalších podniků.

Radní pro majetek Jan 
Chabr (TOP 09) plánuje letos 
vypsat výběrové řízení na sta-
vební firmu, která by provedla 
rekonstrukci. Současně by 
chtěla pražská rada v tendru 
vybrat provozovatele celého 

objektu, který by se mohl 
na rekonstrukci podílet.

V tržnici bude obnoven 
stánkový prodej. „Měla by se 
tam kombinovat gastronomie 
a prodej zboží, část by měla 
plnit i společensko-kulturní 
roli,“ řekl deníku E15 Chabr. 
„Chceme, aby tržnice plnila 

roli, kterou měla historicky. 
Nebylo to jen místo, kde se 
prodávalo, ale byla i přiroze-
ným místem setkávání v rám-
ci centra hlavního města,“ 
dodal radní.

Přesnou vizi o budoucím 
provozu by měla rada předsta-
vit v příštích měsících, dodal.

Staroměstskou tržnici 
čeká rekonstrukce

PŘES ČTVRT MILIARDY. Náklady na opravy Staroměstské tržni-
ce by měly dosáhnout 250 až 300 milionů korun.
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n Kauzou ovlivňová-
ní soudců Hradem se 
bude dál zabývat sně-
movní podvýbor pro 
justici.

Pokud by se prokázalo tvrzení 
bývalého předsedy Nejvyš-
šího soudu Josefa Baxy, že 
mu prezident Miloš Zeman 
naznačoval jmenování do čela 
Ústavního soudu výměnou 
za ovlivňování rozsudku, byl 
by to trestný čin. Uvedl to 
v rámci interpelací ve sněmov-
ně ministr spravedlnosti Jan 
Kněžínek (za ANO) na dotaz 
předsedy pirátských poslanců 
Jakuba Michálka ke kauze 
údajného ovlivňování soudců 
Hradem.

Zemanův mluvčí Jiří Ov-
čáček na Twitteru uvedl, že 
prezident se trestného činu 
dopustit nemohl a nedopustil.

„Ono to může, byť se bavíme 
o osobách, které požívají 

imunitu podle zákona, napl-
ňovat znaky trestného činu 
minimálně ve stadiu přípravy, 
možná pokusu,“ řekl Kněží-
nek. Neupřesnil ale zároveň, 
jaký trestný čin má konkrétně 
na mysli.

„Sama skutečnost, že se 
soudci stýkají s politiky, 

z mého pohledu závadná není. 
Na můj vkus jich bylo až příliš 
mnoho,“ řekl dále Kněžínek.  
Poukázal tak i na slova prezi-
dentova kancléře Vratislava 
Mynáře, který řekl, že se 
s vědomím hlavy státu scházel 
s ústavními soudci. Tématem 
měl být mimo jiné služební 
zákon, jehož zrušení se Zeman 
domáhal.

Ovčáček na Twitteru napsal, 
že jde o mstu za to, že Zeman 
neakceptoval připravenou 
personální rošádu v nejvyšším 
soudnictví. „Ministr sprave-
dlnosti tu není od toho, aby 
věštil z kávové sedliny,“ uvedl.

O  kauze možného ovlivňo-
vání soudců Hradem jednali 
i poslanci z podvýboru pro 
justici, kteří ve středu vyslech-
li Mynáře, Baxu  a ústavního 
soudce Vojtěcha Šimíčka. 
O dalším postupu rozhodnou 
v úterý. Zvažují pozvání dal-
ších soudců, vznik vyšetřovací 
komise ale nikoli. /čtk/

Zeman mohl porušit 
zákon, míní Kněžínek

NĚCO ZA NĚCO. Soudce Josef 
Baxa (na snímku) tvrdí, že mu 
Zemanova slova připomínala 
„výměnný obchod“ .
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Evropská komise poslala 
Českou republiku k unij-
nímu soudu. Důvodem je, 
že země nezajistila řádné 
vystavení certifikátů ener-
getické náročnosti 
v budovách. Stej-
ná žaloba míří 
také proti 
Slovinsku.

Na ne-
správné 
provedení 
požadavků 
příslušné 
směrnice 
bylo Česko po-
prvé upozorněno 
v roce 2015. V letech 
2017 a 2018 následovaly 
další oficiální dopisy.

Pokud dá soud postoji 
komise za pravdu, může 
rozhodnout o finančním 
postihu země, a to buď pau-
šální částkou, nebo opako-
vaným penále do doby, než 
bude situace napravena.

Podle MPO novelu záko-
na o hospodaření energií 
projednala loni v listopadu 
legislativní rada vlády, 
závěrečné stanovisko ale 

zatím nevydala. Komise 
Česku vytýká 

vadnou, nikoliv 
opožděnou 

transpozici.
„Jsme 

přesvědčeni, 
že daná fáze 
řízení ze 

strany komise 
a fáze legisla-

tivního procesu 
novely zákona 

o hospodaření energií 
znamenají, že ČR bude 
schopna napravit výtky 
ještě předtím, než by komi-
se přistoupila k navržení 
sankcí a Soudní dvůr EU 
pak k jejich uložení,“ uvedl 
ředitel odboru evropského 
a mezinárodního práva 
MPO Lukáš Prokeš. /čtk/

Česku hrozí od EU 
pokuta a soud za 
nesplněnou směrnici 

Náklady rekonstrukce by 
měly dosáhnout zhruba 250 
až 300 milionů korun. „Záleží 
na tom, jak velkou část případ-
ně ponese budoucí provozo-
vatel,“ uvedl Chabr s tím, že 
hotovo by mohlo být za dva 
roky.

Předchozí vedení města 
již k rekonstrukci připravilo 
projektovou dokumentaci 
a dostalo stavební povolení. 
Opravu tržnice však na ně-
kolik let zdržela nevhodně 
připravená výběrová řízení 
i úvahy o koncesním řízení. 
Rekonstrukce by měla od-
stranit četné příčky, obnovit 
původní uspořádání objektu 
a znovu odhalit střešní kon-
strukci tržnice zakrytou nyní 
sníženým stropem.

Nabídku provozovat tržnici 
podala před několika měsíci 
skupina osobností vedená 
kavárníkem Ondřejem Kobzou 
a provozovatelem Staré tržni-
ce v Bratislavě Gaborem Bin-
dicsem. Jsou v ní i architekt 
David Vávra, designér Maxim 
Velčovský nebo režisér Jan 
Hřebejk. „Pro mě je potupa, že 
Praha dosud takovou tržnici 
nemá,“ řekl již dříve Kobza. 
Na opravu tržnice také tlačí 
současné vedení Prahy 1.
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n Pivovarnická skupi-
na Heineken si podle 
soudního rozhodnutí 
nesmí jen pro sebe 
nárokovat označení 
radler, které se použí-
vá pro ovocná piva. 

Barbora Pánková   

Monopol na označování 
ovocných piv, jako napří-
klad Radler nebo Radler CZ 
zarazil skupině Heineken ČR 
Městský soud v Praze. „Byly 
zamítnuty správní žaloby 
Heinekenu podané proti roz-
hodnutím Úřadu průmyslo-
vého vlastnictví o prohlášení 
našich slovních ochranných 
známek za neplatné,“ uvedla 
mluvčí společnosti Kateřina 

Veitová. Deníku E15 to po-
tvrdil také pražský městský 
soud, který o věci rozho-
doval loni 23. listopadu. 
Důvody mluvčí 
Městského 
soudu v Praze 
Markéta Puci 
neupřesnila. 

Soud tím dal 
za pravdu Úřa-
du průmyslo-
vého vlastnic-
tví. Ten v roce 
2002 přiklepl 
ochranné 
známky Radler 
a Radler CZ 
Královskému pivovaru Kru-
šovice, který teď spadá pod 
Heineken. V roce 2013 však 
úřad tyto ochranné známky 
prohlásil za neplatné již 
od počátku, proti čemuž se 

skupina Heineken soudně 
bránila. 

„Soud nyní potvrdil hle-
disko, že se v tomto případě 

jedná o druho-
vé označení 
míchaného 
nápoje, tedy 
piva a citruso-
vé limonády, 
a jako takové 
tudíž nemů-
že požívat 
monopolního 
postavení 
a být chráně-
no ochrannou 
známkou 

pouze pro jediného vlastní-
ka,“ uvedl zástupce předsedy 
Úřadu průmyslového vlast-
nictví Josef Dvornák. 

Nejnovější verdikt je 
podle mluvčí soudu Puci 

Heineken znovu 
přišel o radler jako 
ochrannou známku

Radler jako 
pojmenování 
pro pivní mixy se 
vžilo v německých 
zemích. Až pak se 
začalo prosazovat 
v Česku. 

pravomocný, Heineken se 
ale nevzdává. „Se zdůvod-
něním verdiktu nesouhlasí-
me,“ uvedla mluvčí skupi-
ny Veitová s tím, že byla 
podána kasační stížnost 
k Nejvyššímu správnímu 
soudu v Brně.

Městský soud v Praze 
loni v listopadu rozhodoval 
o ochranných známkách 
Radler a Radler CZ podruhé. 
První žaloba Heinekenu 
proti zamítnutí Úřadu prů-
myslového vlastnictví byla 
úspěšná, ale loni v červenci 

ji Nejvyšší správní soud vrá-
til k novému projednání. 

Heineken prodává na čes-
kém trhu ovocná piva pod 
značkou Zlatopramen Ra-
dler. Radler jako pojmeno-
vání pro pivní mixy se vžilo 
v německých zemích, pak se 
začalo prosazovat i v Česku. 
Heineken s obratem 3,13 mi-
liardy korun v roce 2017 je 
třetí největší pivovarnickou 
skupinou v Česku. Jedničkou 
je Plzeňský Prazdroj, který 
v roce 2017 utržil šestnáct 
miliard korun. 

n Tuzemští výrobci 
dodali loni na trh 
rekordních 1,5 milio-
nu aut. Dalšímu růstu 
však stojí v cestě plně 
vytížené výrobní ka-
pacity a silné tlaky ze 
zahraničí.

Jiří Liebreich

V české historii se za rok 
ještě nikdy nevyrobilo tolik 
automobilů jako loni. Auto-
mobilky překonaly rekord 
popáté v řadě, ale k čirému 
optimismu mají dost daleko. 
Téměř 1,5 milionu zhotove-
ných vozů představuje me-
ziroční růst o 1,7 procenta, 
podle prezidenta Sdružení 
automobilového průmyslu 
Bohdana Wojnara už ale 
odvětví neporoste. Naráží 
podle něho na kapacitní 
i ekonomické limity. A co 
víc, neobejde se bez náročné 
transformace.

Boom českých automobilek končí

MONOPOL NEVYŠEL. Skupina Heineken si chtěla označení 
radler ponechat výhradně pro sebe.
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„Podniky budou nuceny 
k mnohem vyššímu tempu 
změn a inovací, což ale zna-
mená i vyšší investice. Pokud 
se nepřizpůsobí, tak je 
nastávající tsunami smete,“ 
říká Wojnar.

„Letos se očekává absolut-
ní pokles, vrchol je za námi,“ 
potvrzuje Wojnarova 
varování Helena Horská, 
hlavní ekonomka Raiffeisen-
bank. Podle ní zažije sektor 

strukturální šok vyvolaný 
především přechodem 
na elektromobilitu. Změny 
dostanou subdodavatele pod 
velký tlak na růst efektivi-
ty, neboť klesne poptávka 
po autodílech. 

Velkému riziku se vystavu-
je největší česká automobil-
ka Škoda Auto. „Ačkoli chce 
letos připravit nové modely, 
od kterých si slibuje růst 
odbytu, ekonomický cyklus 

automobilku převálcuje. Při-
pravuje modely do fáze, kdy 
cyklus míří dolů,“ tvrdí Hor-
ská. „Spíše než obchodních 
válek se obávám zpomalení 
čínské ekonomiky a tamější 
poptávky po automobilech,“ 
dodává. 

Prodej v Číně loni po dva-
ceti letech klesl. K dalším 
rizikovým faktorům patří 
zpomalení německé ekono-
miky nebo brexit.

Zatímco export v Česku 
vyrobených automobilů loni 
vzrostl dvouprocentním 
tempem, domácí poptávka 
téměř stejnou měrou po-
klesla. Odbyt se zvýšil všem 
největším hráčům na trhu: 
Škodě Auto loni stoupla pro-
dukce o 3,3 procenta na té-
měř 900 tisíc vozů, oproti 
plánu si mírně polepšila 
i automobilka Hyundai, když 
vyrobila 340 tisíc aut. Kolín-
ský podnik značky Toyota, 
Peugeot a Citroën se vrátil 
k růstu výroby, a to o šest 
procent na 211 tisíc vozů.

Pražská  
teplárny lépe 
spravuje sítě

Softwarová společnost 
Unicorn ukončila dvoule-
tý projekt geografického 
informačního systému pro 
Pražskou teplárenskou. 
Výši kontraktu strany 
nezveřejnily. 

Teplárna prostřednic-
tvím 550 kilometrů potru-
bí na pravém břehu Vltavy 
dodává teplo do více než 
230 tisíc domácností 
a dalších odběrných míst. 
„Nový systém on-line map 
zrychlil odezvy o polovi-
nu a zjednodušil přístup 
k informacím. Software 
také optimalizuje procesy 
zobrazení poruch a odstá-
vek,“ uvedl výrobní ředitel 
Pražské teplárenské Ro-
man Koranda.

Obdobné řešení využí-
vají další pražské společ-
nosti, například PRE nebo 
Pražská plynárenská, což 
usnadňuje výměnu dat.  
/nos/

Výroba osobních aut v Česku  
(osobní a malá užitková auta v tisících) 

 Pramen čtk
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n Firma, která hutím 
Pilsen Steel prona-
jímá veškeré nemo-
vitosti pro výrobu, 
je na vlastní žádost 
v insolvenci.

Jaroslav Bukovský

S bezmála desetimiliardo-
vým dluhem hodila byzny-
sový ručník do ringu další 
z českých firem spojovaných 
s ruským podnikatelem 
Igorem Šamisem. 
Souběžně s  hutě-
mi Pilsen Steel 
totiž na sebe 
podala insol-
venční návrh 
i sesterská 
Pilsen Estates. 
Právě ta má 
v majetku veš-
keré nemovitosti, 
které jsou součás-
tí výrobního areálu 
plzeňské kovárny a kterým 
je sesterská firma pronajímá. 
Na Pilsen Estates přitom už 
od roku 2010 vázne zástavní 
právo ve prospěch ruské 
polostátní banky Vněšeko-

nombank. V jejích rukách by 
tak mohla zprostředkovaně 
skončit podstatná část plzeň-
ské hutní firmy.

„Domnívám se, že úče-
lem existence firmy Pilsen 
Estates bylo vyvádět z Pilsen 
Steel prostředky, a to z hle-
diska daňových povinností 
méně zřejmou formou, než 
by probíhalo napřímo,“ soudí 
pro deník E15 předsedkyně 
odborů Pilsen Steel Ivanka 
Smolková. Podle ní to byly 
právě dlouhodobě neadekvát-

ně vysoké platby nájem-
ného za využívané 

nemovitosti, 
které se v roz-

hodující míře 
postaraly 
o chronickou 
ztrátovost pl-
zeňských hutí 

v uplynulých 
letech. O funkci 

mezičlánku mezi 
plzeňskými hutěmi 

a lucemburskou firmou 
United Pilsen může hovořit 
i fakt, že Pilsen Estates nemá 
podle obchodního rejstříku 
zaměstnance.  

Ruští jednatelé Pilsen Esta- 
   tes na otázky deníku E15 

Část Pilsen Steel může  
padnout do rukou ruské banky

Plzeňské 
hutě údajně dluží  

sesterské Pilsen Estates 
nájemné ve výši

309
milionů korun.

Nastal propad  
na trhu  realit
Investice do realit v Česku 
loni meziročně klesly o tři-
cet procent na 67,3 miliar-
dy korun. Letos by měly 
zůstat zhruba na stejné 
úrovni. V regionu střední 
a východní Evropy loni 
realitní investice vzrostly 
o šest procent na 355 mi- 
liard korun. Vyplývá to 
ze studie poradenské 
společnosti Colliers Inter-
national.

Dráhy nakupovaly 
v Německu
České dráhy od společnos-
ti Stadler pořídily dvanáct 
starších motorových vla-
ků řady 646, jež původně 
jezdily u Deutsche Bahn. 
Cena přesáhne 186 milio-
nů korun.

Poštovní spořitelna  
by mohla zaniknout
ČSOB zvažuje, že své 
služby bude poskytovat už 
jen pod vlastní značkou. 
Marketingovou značku 
Poštovní spořitelna by tak 
spojila s ČSOB. Sjednoce-
ní by mělo nastat v roce 
2020. Hlavním důvodem 
spojení je patrně úspora 
nákladů. /čtk/

Krátce

FIRMA ROBERT BOSCH z Českých Budějovic letos investuje miliardu korun, z toho polovinu 
do budov a polovinu do strojů. Podnik od loňska staví vývojové centrum, do něhož včetně státní 
investiční pobídky vloží 1,96 miliardy korun. Hotové má být v červenci. Firma v roce 2017 dosáhla 
čistého zisku 499 milionů korun, což znamenalo 79procentní meziroční růst.

INVESTIČNÍ SMRŠŤ
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Petrochemický holding 
Unipetrol loni zvýšil čistý 
zisk o čtyři procenta na té-
měř devět miliard korun. 
Vzrostly mu také tržby, 
meziročně o sedm procent 
na 130,8 miliardy korun. 
Oba výsledky jsou rekordní. 
Hrubý provozní zisk firmě 
klesl o sedm procent na  
13,8 miliardy korun.

Loňské hospodářské 
výsledky společnosti pozi-
tivně ovlivnilo rozpuštění 
opravných položek v hod-
notě pěti miliard korun. 
Naopak negativní vliv měla 
rostoucí cena ropy a z toho 
plynoucí nižší marže v ra-
finerské a petrochemické 
části skupiny.

Společnost loni zpracova-
la 7,5 milionu tun ropy. Pro-

dejní objemy rafinerských 
produktů dosáhly  
6,3 milionu tun a petroche-
mických produktů 1,9 mi- 
lionu tun. Výrobní kapacity 
v rafinerské části Unipetro-
lu byly využity na 86 pro- 
cent, v petrochemické části 
na 81 procent.

Unipetrol loni investoval 
7,9 miliardy korun. Peníze 
vynaložil zejména na stav-
bu nové polyetylenové jed-
notky PE3 v Litvínově, nové 
plynové kotelny etylenové 
jednotky tamtéž a do plá-
nované šestitýdenní údržby 
kralupské rafinerie. 

V maloobchodním seg-
mentu směřovaly investice 
do pokračující modernizace 
čerpacích stanic Benzina.  
/čtk/

Unipetrol hlásí 
rekordní tržby i zisk

týkající se dopadu insol-
vence na firmu Pilsen 
Steel nereagovali. „Vzhledem 
k dlouhodobým finančním 
problémům Pilsen Steel, 
která nehradí nájemné 
z pronajímaných nemovi-
tostí, je nejvýznamnějším 
aktivem firmy pohledávka 
vůči této firmě přesahující 
309 milionů korun,“ uvádí in-
solvenční návrh firmy Pilsen 
Estates. Krajský soud v Plzni 
v pondělí rozhodl o zahájení 
insolvenčního řízení a vyzval 
šestici věřitelů firmy k přihlá-
šení pohledávek.

V rámci celkových dluhů 
v objemu 9,8 miliardy korun 
dluží Pilsen Estates podle 
informací v insolvenčním 
rejstříku také více než tři mili-
ony korun českému státu, a to 
na dani z příjmů a z přidané 
hodnoty. Sesterská Pilsen  
Steel provozující plzeňské 
hutě na sebe podala insol-
venční návrh taktéž tento tý-
den s celkovými dluhy kolem 
pěti miliard korun. Podle hla-
sů z odborů bude muset firma 
perspektivně utlumit činnost 
a propustit alespoň část z tak-
řka tisícovky zaměstnanců. 

Pilsen 
Steel

United 
Pilsen*

Pilsen 
Estates

Vněšekonombank

VEB Capital

Pilsen Toll

Vazby kolem huti Pilsen Steel

vlastník

vlastník

jednatel

vlastník vlastník

*vlastníkem je ruský podnikatel Igor Šamis
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n Ještě v roce 2016 byl 
internetový prodejce 
módy Zoot druhou 
nejrychleji rostou-
cí technologickou 
firmou v Česku. Teď je 
to v oblasti e-commer-
ce jeden z největších 
finančních malérů.

Daniel Novák

Když v létě 2015 odešli 
z českého internetového 
trhu s oblečením zahraniční 
hráči Stilago a Fashion Days, 
přivítal to Ladislav Trpák 
v čele e-shopu Zoot vesele. 
„Tam, kde hy-, tam, kde hy-, 
kde hynuli vlci, tam, kde 
hy-, tam, kde hy-, kde hynuli 

sobi, Zoot se přizpůsobil,“ 
pozpěvoval si na Twitteru 
v reakci na zprávu, kterou 
exkluzivně přinesl deník 
E15. Vše nasvědčovalo, že 
v cestě k zářné budoucnosti 
tuzemské jedničce v prodeji 
oblečení on-line nic nestojí. 
V centrále Zootu v Praze 
na Smíchově se pravidelně 
slavilo a pořádaly se pospo-
lité zaměstnanecké snídaně 
i večírky. Vypadalo to, že 
radost vydrží napořád. 

ZAKLADATELSKÉ TRIO
Zoot má několik tatínků. 
Prvním je Josef Havelka, 
zkušený harcovník ze světa 
reklamy a marketingu. Ze 
stejné branže vzešel i druhý 
táta, Ladislav Trpák. Třetím, 
ale rozhodně ne nejmenším 
tatínkem je Oldřich Bajer, 

spoluzakladatel portálu 
Centrum.cz, který se po jeho 
úspěšném prodeji v roce 2007 
pustil do dalších investic. 

Když otcové zakladatelé 
v roce 2009 Zoot spouštěli, 
o prodeji módy přes internet 
ještě nikdo nevěděl vůbec 
nic. A nešlo o něj ani Zootu. 
Ten se hodlal svézt na vlně 
slevového byznysu, který 
tehdy zažíval zlatou éru. 
Zoot byl původně nákupním 
klubem. Členům měl přinášet 
výhodné nákupy díky kom-
binaci vyžádaného marke-
tingu a bujících sociálních 
sítí. „Všichni byli nadšení. 
Všechno vypadalo dobře,“ 
vzpomínal později na odbor-
ném webu Lupa.cz Ladislav 
Trpák.

Nadšení však peníze 
nepřineslo. Lupa.cz tak Zoot 

zařadila mezi internetové 
průšvihy roku 2010. Josef 
Havelka tehdy loď opustil. 
Zbytek posádky řešil, jak 
zachránit potápějící se 
investici. Trpák s odstupem 
vzpomínal, že kdyby byl 
v projektu sám, nechal by 
ho utopit. Přitom nechybělo 
moc a ze Zootu tehdy málem 
vycouval největší investor 
Oldřich Bajer. Nakonec se 
však nechal přesvědčit, že 
má smysl pokračovat. Jenže 
úplně jinak. 

ÚSPĚŠNÝ RESTART
Zoot přehodil výhybku 
a z „nadnakupovače“ se stal 
e-shop s módou. Nezačalo 
to špatně. Tedy alespoň 
z pohledu tržeb. Již v roce 
2014 měla společnost obrat 
těsně pod čtvrtmiliardovou 

hranicí. O rok později byl 
téměř na půl miliardě. V roce 
2015 se firma rovněž poprvé 
rozhodla popohnat růst 
kapitálovou injekcí zven-
ku. Menšinový podíl tehdy 
za 150 milionů korun získala 
investiční skupina 3TS Ca-
pital Partners. Díky tomu se 
po Slovensku Zoot rozšířil 
též do Rumunska. 

„Důležité hlavně je, aby-
chom se nepřehřáli, nepus-
tili z ruky kvalitu a nezačali 
dělat chyby,“ říkal na jaře 
2015 Oldřich Bajer v rozho-
voru pro deník E15.

V roce 2016 se Zoot stal 
druhou nejrychleji rostou-
cí technologickou firmou 
v Česku, vyplynulo ze žebříč-
ku poradenské společnosti 
Deloitte. O rok později se již 
tržby e-shopu dostaly přes 

E-shop Zoot začal jako průšvih.  
Hrozí, že jako průšvih skončí
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akcionářů i racionální. Ale 
přesto musí fungovat určitá 
pravidla v jednotkových 
nákladech, provozu, retenci 
a desítkách dalších parame-
trů. V některých z nich byl 
Zoot, podle mně dostupných 
informací, mimo zdravou 
zónu po dlouhá léta,“ ko-
mentoval počínání e-sho-
pu matador tuzemského 
internetového obchodování 
Martin Kasa.

ŘEZÁNÍ NÁKLADŮ
Přelom nastal loni. Kombi-
nace vysokého zadlužení 
a neméně vysokých nákladů 
přivedla e-shop na okraj 
finanční propasti. Na jaře 
2018 se řízení Zootu ujal nově 
sestavený akční tým. V jeho 
čele stanul největší akcionář 
Zootu Oldřich Bajer. Ačkoli 
generálním ředitelem zůstal 
Ladislav Trpák, dostal se tím 
přece jen trochu na vedlejší 
kolej, upozornil loni v létě 
magazín Forbes. 

Následovalo řezání ná-
kladů. Zoot zrušil bezplatně 
šířený časopis, doprava 
zdarma na vše a navždy skon-
čila, e-shop zrušil výdejny 
v Rumunsku a marketing 
centralizoval do Česka. 
V polovině letošního ledna 
v oznámení zaslaném ČNB 
přiznal, že nezvládl splatit 
35 milionů korun půjčených 
od Raiffeisenbank. 

Současně se kumulova-
ná ztráta e-shopu dostala 
téměř na půl miliardy korun. 
Loňskou ztrátu podle firmy 
zavinilo teplé počasí, jež 
vymazalo jarní sezonu. Ale 
problém je patrně hlubší. „Ne-
vím o jiném velkém e-shopu, 
který by byl obdobně ohrožen 
a měl takový dluh v poměru 
k tržbám,“ poznamenal Kasa.

V neposlední řadě začal 
obchod budovat síť kamen-
ných výdejen, ve firemní 
hantýrce výdejen radosti. 
Tam si zákazník oblečení 
vyzkoušel a co právě nechtěl, 
na místě vrátil. To však není 
zadarmo. „Koncept čistě 
výdejních/vratkových míst 
je finančně mimořádně ná-
ročný, obchod musí prodávat 
i sám o sobě,“ uvedla Mag-
daléna Divišová, spoluzakla-
datelka digitální agentury 
Online People.

Z pohledu kupujících byl 
Zoot přelom. Ale současně 
dobré úmysly vydláždily 
cestu do účetního pekla. Zá-
kazníci totiž přes sedmdesát 
procent zboží vraceli zpátky 
do skladu. 

„Množství vratek je pro 
Zoot obrovský problém, 
který ho finančně zatěžuje. 
Ideálně by množství vráce-
ného zboží nemělo u módy 
překročit dvacet procent,“ 
uvedl poradce z konzultant-
ské společnosti Acomware 
Jan Penkala. Již během roku 
2017 se začaly objevovat 
první hlasy, že zítřky Zootu 
nemusejí být jenom světlé. 
„Ekonomickou situaci Zootu 
sleduji delší dobu a vyvo-
lávala ve mně několik let 
pochybnosti. Příčiny spatřuji 
dlouhodobě ve strategii fir-
my, která byla vždy atypická. 
Většina internetových firem, 
když roste a definuje si 
pozici na trhu, není zisková. 
To je zdravé a z pohledu 

GENERÁL 
V POTÍŽÍCH. 

Exmarketér 
Ladislav Trpák 

v čele Zootu 
řeší, jak firma 

přežije krizi. 

NÁKLADNÁ RADOST.  
Provoz „výdejen radosti“ je 
významným činitelem, který 
účty e-shopu stahuje dolů.

NEJVĚTŠÍ  
AKCIONÁŘ. 
Spoluzakladatel 
portálu Centrum.cz 
Oldřich Bajer hraje 
v Zootu o svou 
velkou investici. 

miliardu korun. A s pláno-
vanou expanzí do Polska 
a Maďarska si Zoot nabral 
další dluh. Tentokrát formou 
dluhopisů za 150 milionů ko-
run. „Přemýšlíme o expanzi, 
díváme se i po akvizičních 
příležitostech,“ citovala teh-
dy Ladislava Trpáka Česká 
tisková kancelář. 

CESTA DO PEKEL
Skokovému růstu pomohl 
mimo jiné neotřelý marke-
ting. Obchodu se podařilo 
zlomit nedůvěru zákazníků 
k nakupování módy on-line 
a obavy z nákladů při pří-
padném vracení zboží. Zoot 
tuto bariéru zrušil. Za dopra-
vu zákazníkům neúčtoval 
nic, zdarma bylo možné 
vrátit i nepadnoucí kousky. Fo
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n Fotbalový byznys 
roste ve světě i v Čes-
ku. Letošním rekord-
manem z pohledu 
příjmů se stal španěl-
ský klub Real Madrid, 
který vydělává šeskrát 
více než všechny klu-
by v české fotbalové 
lize dohromady.

Příjmy všech klubů v české 
první fotbalové lize v sezoně 
2017/18 dosáhly 130 milionů 
eur, tedy asi šestiny těch, kte-
ré vykázal za stejné období 
Real Madrid, z tohoto pohle-
du loňský světový šampion. 
Realu stouply příjmy o dese-
tinu na 751 milionů eur, asi 
19,3 miliardy korun. Vyplývá 
to z analýzy poradenské 
společnosti Deloitte.

Španělský velkoklub, vítěz 
předchozích tří ročníků Ligy 
mistrů, v čele žebříčku vy-
střídal Manchester United, 
který klesl na třetí místo. 
Na druhé příčce žebříčku 
příjmů světových velkoklubů 
Deloitte skončila FC Barcelo-
na s 17,7 miliardy korun.

Příjmy klubů v Česku 
vzrostly meziročně zhru-
ba o pětinu na zmíněných 

130 milionů eur. České kluby 
podle Deloitte stále více 
aktivně pracují se svými 
fanoušky, rozvíjejí fotbalo-
vou infrastrukturu, a do-
konce přistoupily ke změně 
hracího schématu nejvyšší 
soutěže v zájmu jejího 
zatraktivnění. „Anglickým, 
španělským a dalším 
klubům se ale 
v dohledné době 
přesto nevy-
rovnají,“ uvedl 
specialista 
na sportovní 
problematiku 
Deloitte Jiří 
Sauer.

Prvních 
dvacet klubů 
v žebříčku utržilo 
dohromady rekordních 
8,3 miliardy eur, v přepočtu 
přes 213 miliard korun. To je 
o šest procent více než v se-
zoně 2016/17. Tři nejbohatší 
kluby poslední sezony měly 
dohromady tržby za 2,1 mili-
ardy eur, což je více než dvoj-
násobek příjmů prvních tří 
klubů žebříčku před deseti 
lety. Aby se do první dvacítky 
žebříčku nějaký klub dostal, 
musel utržit téměř 200 mili-
onů eur. 

Největším zdrojem příjmů 
zůstaly tržby z vysílacích 

práv (43 procent). Zajíma-
vým trendem je přitom růst 
tržeb z obchodní činnosti 
klubů, které představovaly 
40 procent příjmů. Tržby ze 
zápasů samotných zůstaly 
stejně jako v sezoně 2016/17 
na 17 procentech.

„I přes astronomickou 
cenu televizních práv 

za nejlepší fotba-
lovou soutěž 

na světě, tedy 
anglickou Pre-
mier League, 
se jedná jen 
o jednu třeti-
ny ceny práv 

za americkou 
NFL. Prostor 

pro další růst pří-
jmů těch nejlepších 

klubů proto v Evropě 
existuje,“ doplnil Sauer.

„Většina klubů v první 
desítce postoupila mezi nej-
lepších 16 klubů v Lize mistrů 
a očekává se, že jim tržby 
porostou,“ dodal partner 
v oddělení Sport Business 
Group Deloitte Dan Jones.

Anglická Premier League 
má v první dvacítce žebříčku 
devět týmů, nejvíce ze všech 
zemí. Následují Itálie (čtyři 
týmy), Španělsko a Německo 
(po třech týmech) a Francie 
(jeden tým). /čtk/

Fotbalovým klubům 
se loni dařilo

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,094

Čína 1 3,336

Dánsko 1 3,442

EMU 1 25,695

Chorvatsko 1 3,456

Japonsko 100 20,650

Kanada 1 16,955

Maďarsko 100 8,071

Norsko 1 2,641

Polsko 1 5,992

Rusko 100 34,374

Švédsko 1 2,498

Švýcarsko 1 22,773

Turecko 1 4,290

USA 1 22,659

Velká Británie 1 29,508

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 24. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 84,50   0,60 % 

CETV 73,00   -0,68 % 

ČEZ 548,50   0,73 % 

Erste Bank 742,60   -1,90 % 

Kofola 290,00   0,00 % 

KB 904,00   -0,66 % 

Moneta 73,70   -0,41 % 

O2 CR 241,50   -0,21 % 

Pegas 834,00   0,48 % 

Philip Mor. ČR 14 380,00   0,28 % 

TMR 745,00 0,00 %

VIG 546,50   -0,36 % 

Celkový objem (v tisících korun) 433 530

Akcie na pražské burze 24. 1. 2019

Dvacítka 
světových

fotbalových klubů 
vykázala příjmy přes

8,3
miliardy dolarů.

    Příjmy klubů v Deloitte Football Money League  
(v miliardách korun)

Pořadí  
(loňské  
pořadí)

Klub
Příjmy  

v sezóně 
2017/18

Příjmy  
v sezóně 
2016/17

1 (2) Real Madrid

2 (3) FC Barcelona

3 (1) Manchester  
United

4 (4) Bayern  
Mnichov

5 (5) Manchester  
City

6 (7) Paris Saint- 
-Germain

7 (9) Liverpool

8 (8) Chelsea

9 (6)  Arsenal

10 (11) Tottenham 
Hotspur

 Pramen Deloitte

19,30

17,70

17,10

16,20

14,60

14,00

13,20

13,00

11,30

11,00

18,15

17,44

18,20

15,81

14,20

13,08

11,41

11,52

13,12

9,57

Evropský výrobce letadel 
Airbus varoval, že může 
svou výrobu křídel pře-
sunout z Británie, pokud 
země odejde z Evropské 
unie bez dohody. Společ-
nost v Británii zaměstnává 
14 tisíc osob.

„V případě brexitu bez 
dohody budeme muset uči-
nit pro Británii potenciálně 
velmi škodlivé rozhodnutí,“ 
prohlásil šéf společnos-
ti Tom Enders. Ve videu 
na stránkách firmy řekl, 
že jeho firma sice nemůže 
okamžitě přesunout velké 
továrny z Británie do jiných 

částí světa, mohla by ale být 
nucena přehodnotit budou-
cí investice v případě, že by 
nastal brexit bez dohody.

„Brexit hrozí zničit 
století vývoje založeného 
na vzdělání, výzkumu a lid-
ském kapitálu,“ vyřkl v do-
sud nejostřejším varování. 
Kritici však už dříve možný 
přesun výroby z Británie 
zpochybnili. Tvrdí, že hlav-
ní závod na výrobu křídel 
v Broughtonu pracuje efek-
tivně, dalším plusem je pak 
slabá libra, píše agentura 
Reuters. /čtk/
 Více o brexitu na E15.cz

Tvrdý brexit vyžene 
Airbus z Británie, 
varoval šéf firmy

https://www.e15.cz/vyhledavani?q=brexit&hash=e15main69a9&keyword=brexit


n Automobilka pro 
letošní rok čeká obrat 
negativního trendu 
poklesu zisku.

Jihokorejská automobilka 
Hyundai Motor se ve čtvr-
tém čtvrtletí loňského 
roku překvapivě propadla 
do čisté ztráty 203 miliard 
wonů (4,1 miliardy korun) 
z čistého zisku 1,29 miliardy 
wonů o rok dříve. Čistou 
ztrátu firma vykázala poprvé 
od změny účetní metody 
v roce 2011.

Za ztrátou na konci 
loňského roku byl zejména 
pokles prodeje na klíčových 
zahraničních trzích, jako je 
Čína a Spojené státy. Za celý 
rok se čistý zisk snížil 
o 63 procent na 1,5 bilionu 
wonů, klesá přitom už šest 
let po sobě.

Hyundai je největší 
automobilkou v Jižní Koreji 
a spolu se sesterskou firmou 
Kia tvoří pátého největšího 

výrobce aut na světě. Na čín-
ském trhu bývaly trojkou, 
nyní je tam však Hyundai 
zatížen nadměrnou kapaci-
tou a jeho prodej se pohybu-
je na úrovni poloviny celkové 

výrobní kapacity. Automo-
bilka nicméně letos očekává 
zlepšení. Na trh hodlá uvést 
nové modely včetně velkých 
sportovně-užitkových vozů 
(SUV). /čtk/

Hyundai Motor dál klesá zisk

www.E15.cz | 9 |

Evropský hoteliérský byznys konstantně roste

Počet přenocování v ubytovacích zařízeních zemí EU se 
loni zvýšil o 2,2 procenta na 3,1 miliardy. Česko vykázalo 
nárůst o 4,5 procenta na 55,6 milionu přenocování. Ozná-
mil to evropský statistický úřad Eurostat. Počet přenoco-
vání se v EU zvyšuje trvale od roku 2009, především díky 
zahraničním turistům. 

Ghosn rezignoval na své 
funkce v Renaultu
Carlos Ghosn, bývalý předseda 
správní rady japonské automo-
bilky Nissan Motor, rezignoval 
také na své funkce ve francouz-
ském Renaultu. Potvrdil to 
ministr financí Bruno Le Maire. 
Ghosn, který byl loni v listopadu 
zatčen kvůli údajným finančním 
deliktům, je ve vazbě v Japonsku. 

Maďarská továrna Audi kvůli stávce stojí 

Provoz v továrně německého výrobce luxusních aut 
Audi v Maďarsku se včera zastavil kvůli stávce, kterou si 
odboráři chtějí vymoci zvýšení mezd. Jde o jednu z největ-
ších výroben spadajících pod koncern Volkswagen, jehož 
součástí je i česká Škoda Auto. Stávka má podle odborové 
organizace AHFSZ, která zastupuje více než polovinu ze 
13 tisíc zaměstnanců závodu, trvat týden. /čtk/

Krátce
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PÁTÝ NEJVĚTŠÍ. Hyudai je spolu se sesterskou automobilkou Kia 
pátým největším výrobcem aut na světě.
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n Venezuelskou 
opozici a jí ovládaný 
parlament podpořila 
kromě Spojených stá-
tů i řada evropských 
zemí. Vyzývají k no-
vým volbám.

Rusko varovalo Spojené státy 
před intervencí ve Venezuele 
a kritizovalo Washington 
za to, že ve středu uznal šéfa 
venezuelského parlamentu 
Juana Guaidóa úřadujícím 
prezidentem jihoamerické 
země. Moskva podle mluv-
čího Kremlu za prezidenta 
Venezuely i nadále považuje 
Nicoláse Madura. Toho zatím 
podporují i venezuelské bez-
pečnostní složky. 

Čína prostřednictvím 
mluvčí ministerstva zahrani-
čí vybídla Spojené státy, aby 
nezasahovaly do politické 
krize ve Venezuele, kterou 
podle Pekingu mají vyřešit 
tamní strany dialogem.

Při středečních protivlád-
ních protestech ve Venezuele 
zemřelo podle Meziamerické 
komise pro lidská práva 
nejméně 16 lidí, další desítky 
byly zraněny. Masové demon-
strace po celé zemi svolal 

předseda opozicí ovládaného 
parlamentu Juan Guaidó, 
který se během nich prohlásil 
úřadujícím prezidentem. 
Tento krok následně označil 
venezuelský ministr obrany 
za státní převrat. 

Opozice stejně jako řada 
amerických zemí včetně USA 
neuznávají legitimitu nového 
mandátu autoritářského 
prezidenta Nicoláse Ma-
dura, který začal 10. ledna. 
Loňské prezidentské volby 
totiž nebyly demokratické, 
režim pronásleduje opozici, 
porušuje lidská práva a svou 
řízenou hospodářskou poli-
tikou dostal zemi na pokraj 
ekonomického kolapsu. 

V případě, že se nový pre-
zident neujme funkce, stává 
se podle ústavy úřadujícím 
prezidentem do uspořádání 
voleb šéf parlamentu.

Guaidóa jako úřadujícího 
prezidenta uznaly mimo 
jiné Spojené státy, Kanada 
a několik latinskoameric-
kých zemí. Také Evropská 
unie vyzvala Venezuelu 
k uspořádání svobodných 
voleb. Naopak podporu 
Madurovi vyjádřily levicové 
vlády Bolívie či Kuby a země 
jako Turecko, Sýrie nebo 
Írán. /čtk/  Sledujte E15.cz

Do sporů ve Venezuele 
se vložily USA i Rusko
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Kyjevský soud v nepří-
tomnosti odsoudil býva-
lého prezidenta Viktora 
Janukovyče za vlastizradu 
ke třinácti letům vězení. 
Za napomáhání agresivní 
válce proti Ukrajině byl 
exprezident žijící 
nyní v ruském 
exilu odsouzen 
k dvanácti le-
tům, přičemž 
oba tresty má 
vykonávat 
souběžně. 

Soud rovněž 
rozhodl o za-
bavení Januko-
vyčova majetku. 
Obvinění z pokusu 
o změnu státních hranic byl 
Janukovyč pro nedostatek 
důkazů zproštěn. Obhajoba 
má možnost podat proti 
rozsudku do třiceti dnů 
odvolání. 

Podle žalobců Janukovyč 
žádal Rusko o vojenskou 
pomoc, aby potlačil prozá-
padní demonstrace v Kyjevě.
Janukovyč, který vykonával 
úřad ukrajinského preziden-

ta v letech 2010–2014, 
utekl z Ukrajiny 

22. února 2014 
po masových 

nepokojích 
v centru hlav-
ního města, 
které si vyžá-
daly stovku 

lidských 
životů. Do Rus-

ka mu pomohly 
utéct ruské bez-

pečnostní služby. Nyní 
podle dostupných informací 
žije v Rostově na Donu, 
asi sto kilometrů od ukra-
jinských hranic. K soudu 
do Kyjeva se Janukovyč 
odmítl dostavit. /čtk/

Soud: Janukovyč se 
dopustil vlastizrady

NOVÝM MALAJSIJSKÝM PANOVNÍKEM se stal 59letý 
sultán Abdullah, který doposud vládl malajsijskému státu 
Pahang. Na trůnu nahradil sultána Muhammada V., jenž neče-
kaně tento měsíc abdikoval. Zvolený král má pětileté funkční 
období a jeho pravomoci jsou převážně ceremoniální. Nový 
panovník se oficiálně ujme funkce 31. ledna.

NA TRŮN
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Zsuzsová čelí 
po Kuciakovi 
obvinění  
z další vraždy
Jednu z obviněných z loň-
ské vraždy slovenského 
novináře Jána Kuciaka 
Alenu Zsuzsovou policie 
na Slovensku obvinila spo-
lu s dalšími třemi osobami 
z podílu na jiné úkladné 
vraždě. 

Nejnovější obvinění 
Zsuzsové podle médií sou-
visí s vraždou někdejšího 
primátora jihoslovenské-
ho města Hurbanovo Lá-
szlóa Basternáka. Ten byl 
zastřelen v létě roku 2010 
poté, co několik měsíců 
předtím přežil jiný pokus 
o atentát. 

Policie obvinila Zsuzso-
vou a další osoby v pří-
padu vraždy Basternáka 
po středeční razii, při 
které kriminalisté zadrželi 
dohromady sedm osob. 
Mezi obviněnými je podle 
médií Basternákův hlavní 
politický rival, se kterým 
Zsuzsová v minulosti 
spolupracovala. Detai-
ly o podílu obviněných 
na vraždě Basternáka 
policie neupřesnila. /čtk/

Kurz: Brusel je ochoten 
odložit brexit do května
Evropská unie je připravena 
odložit odchod Británie 
z EU do voleb do Evrop-
ského parlamentu, které se 
uskuteční v květnu. Řekl 
to na ekonomickém fóru 
v Davosu rakouský kancléř 
Sebastian Kurz. TÉMA str. 11

Záplavy v Indonésii  
si vyžádaly 30 obětí 
Nejméně 30 lidí zahynulo 
a 25 dalších se pohřešuje 
v důsledku záplav ve střední 
části Indonésie. Domovy 
muselo kvůli povodním 
opustit na tři tisíce obyvatel.

Nový prezident Konga  
se oficiálně ujal úřadu
Nově zvolený konžský prezi-
dent Félix Tshisekedi složil 
přísahu. Jeho předchůdce 
Joseph Kabila stál v čele 
Konga od roku 2001. /čtk/

Krátce

NEKLID V ULICÍCH. Aktuální protivládní demonstrace mají zatím 
16 obětí, další desítky lidí byly zraněny.

Vlastizrada 
se na Ukrajině  

trestá odnětím svobody  
až na 

15
 let.
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Davos 2019: hodně vzletných 
slov a minimum odpovědí 
n Fráze jako „5G 
Svět“ či „Globaliza-
ce 4.0“ zněly na le-
tošním Světovém 
ekonomickém fóru 
ve švýcarském 
Davosu. Ovšem 
málokdo z tří tisí-
covek účastníků, 
mezi nimiž bylo 
i na 60 prezidentů 
a premiérů a stov-
ky šéfů význam-
ných firem, nabídl 
odpovědi, co to 
vlastně znamená.

Viliam Buchert

Téma davoského „sletu 
mocných“ se jmenovalo 
„Globalizace 4.0: Formování 
nové architektury v éře čtvrté 
průmyslové revoluce“. Pokud 
byste ale chtěli slyšet, jak 
se svět změní v blízké době, 
na to už přicházely rozporu-
plné odpovědi. 

Je jisté, že obchod a služby 
ovlivní bouřlivá digitalizace, 
naplno nás zasáhne internet 
věcí, zesílí robotizace a bude 
využita umělá inteligence. 
To změní přístup k práci 
samotné i životu. Další vlna 
globalizace zatím ale postrá-
dá tu zmiňovanou architek-
turu, kterou musejí vymyslet 

politici společně se šéfy byz-
nysu. „Musíme reformovat 
světové finanční instituce, 
abychom nezažili podobně 
velkou krizi jako před deseti 
lety,“ prohlásila například 
v Davosu německá kancléřka 
Angela Merkelová. Sama pak 
ale přiznala, že je to kompli-
kované a ani ona nemá recept 
na to, jak to udělat.

A tak zatímco Světové 
ekonomické fórum rozebíralo 
témata, která přesahují obzor 
jednotlivých zemí a společ-
ností, někteří významní hráči 
nemohli přijet kvůli domá-
cím problémům. Americký 
prezident Donald Trump 
kvůli sporům o rozpočet, 
britská premiérka Theresa 
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Na Světovém ekonomickém fóru ani letos nechybělo téma 
kryptoměn. Podle CNN však dostalo mnohem méně prostoru a v sále 
dokonce zůstala prázdná místa. Kdo se ale dostavil, vyslechl si řadu 
kritických tezí vůči bitcoinu. Podle profesora Harvardské univerzity 
Kennetha Rogoffa sotva kdy nahradí standardní měny. Investor 
do blockchainových projektů Jeff Schumacher dokonce předpověděl 
bitcoinu pád na nulu. Jeho kurz ale na podobná slova nereagoval, 
ve čtvrtek odpoledne stagnoval kolem 3550 dolarů. /vaj/

 Více o kryptoměnách na E15.cz

Bitcoin se v Davosu
ocitl pod palbou

Mayová kvůli nezvládnuté-
mu brexitu a francouzský 
vůdce Emmanuel Macron 
kvůli napětí v zemi vyvolané 
Hnutím žlutých vest. Někteří 
vystupující v Davosu proto 
připomínali, že to, co na glo-
bální úrovni funguje, se v růz-
ných zemích tříští, rozpadá 
a vyvolává nejistotu.

JAK NÁM BUDE?
Světové ekonomické fórum 
slouží i k predikcím toho, jak 
se bude vyvíjet ekonomika 
planety. A opět: nezazněly 
shodné názory. Někteří 
experti se obávají celosvětové 
recese. Argumentují zpoma-
lením Číny, která loni ohlásila 
nejnižší hospodářský růst 
od roku 1990. Sankce a ceny 
ropy zase pořád brzdí Rusko. 
Některá čísla z Německa a Ja-
ponska také nedávají důvod 
k optimismu. 

„Po dvou letech silného 
růstu roste světová ekono-
mika pomaleji, než se čekalo, 
a rizika se zvyšují,“ oznámila 
v Davosu generální ředitelka 
Mezinárodního měnového 
fondu Christine Lagardeo-
vá. Ta ale černé vize ihned 
odmítla, když dodala, že „glo-
bální recese není za rohem“. 
Vybrat si z toho můžeme 
cokoli.

ČESKÁ STOPA
Do Davosu, podobně jako mi-
nulý rok, přijel i český premi-
ér Andrej Babiš. Tentokráte 
byl vybaven i novým doku-
mentem, který schválila Rada 
pro výzkum, vývoj a inovace 
ve středu 23. ledna. Jmenuje 
se „Inovační strategie České 
republiky 2019–2030“. Vyty-
čuje priority, jež mají zemi 
do roku 2030 zařadit mezi 
nejinovativnější státy Evropy. 

Je to ambiciózní plán. Sou-
částí strategie je totiž devět 
pilířů: Financování a hod-
nocení výzkumu a vývoje, 
Inovační a výzkumná centra, 
Národní start-up a spin-off 
prostředí, Polytechnické 
vzdělávání, Digitalizace, 
Mobilita a stavební prostředí, 
Ochrana duševního vlastnic-

tví, Chytré investice a Chytrý 
marketing. 

Premiér Babiš jednal 
ve středu v Davosu i s novým 
brazilským pravicovým pre-
zidentem Jairem Bolsonarem, 
který byl letos hlavní hvězdou 
fóra, a navíc se jednalo o jeho 
vůbec první zahraniční cestu 
ve funkci. Babiš ale jednal 
i s významnými představiteli 
globálních technologických 
firem Huawei Technologies, 
AT&T Communications, 
Apple a IBM. Co to zname-
ná? Že bude nastolen smír 
s firmou Huawei? Nebo že se 
hledá jiné řešení? Uvidíme, 
jak „inovativně“ si v tom 
předseda vlády vedl a zda to 
odpovídá Globalizaci 4.0.

Autor je spolupracovníkem redakce

https://www.e15.cz/kryptomeny/bitcoin-davos-1355676
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 Už máme dost amerických 
intervencí. Máme také svou 
důstojnost, sakra!

řekl k rozhodnutí vyhostit americké 
diplomaty venezuelský prezident 
Nicolás Maduro 
str. 10
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Dvě oka 
uplést,  
tři vypárat
S českým služebním záko-
nem je to jako v té pohádce, 
jak byl Cipísek ve službě 
u kněžny na zámku hlídat 
klubíčko. Služba to byla 
dlouhá, klubka neubývalo, 
protože kněžna vždycky dvě 
očka upletla a tři vypárala. 

My jsme si upletli služební 
zákon. Na poslední chvíli, 
až když nám hrozilo, že EU 

zastaví dotační penězovo-
dy. A teď z něj postupně 
páráme, protože se zákon 
nehodí vládnoucím stranám. 
Dodejme, že vládnoucím po-
litickým stranám se nebude 
hodit nikdy, protože fungu-
jící státní tajemníci jsou to 
poslední, co při obsazování 
státní správy potřebují.

Ad hoc vytvořená koalice 
ANO, ČSSD, SPD a KSČM 
protlačila Poslaneckou sně-
movnou změnu služebního 
zákona. Přehlasovala Senát. 
Vláda bude moci v budoucnu 
odvolávat státní tajemníky 
podle vlastní vůle na zákla-
dě podnětu jednotlivých 
ministrů. Podle kritiků to 
znamená návrat k politizaci 
státní správy.

Náhodný generátor 
výmluv zvaný Andrej Babiš 

přispěchal s vysvětlením – 
o žádné politizaci nemůže 
být řeč, protože jeho vláda 
není politická, ale úřednická. 
To stojí za bližší rozbor.

„My jsme úřednická vláda. 
My jsme to hnutí, které 
depolitizovalo státní správu, 
protože máme ve vládě 
úředníky, máme ve vládě lidi, 
kteří byli nominováni, ale 
nejsou členy hnutí,“ říká Ba-
biš. Jistě, ve vládě má hnutí 
ANO sedm ministrů, kteří 
jsou vedeni jako nestraníci. 
Když se ale podíváme po-
drobněji, třeba takový minis-
tr dopravy Ťok byl volebním 
lídrem hnutí v Karlovar-
ském kraji. V poslaneckém 
klubu hnutí dále sedí ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch, 
ministryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová je v klubu 

dokonce místopředsed-
kyní. O tom, že jde o čistě 
stranické ministry, svědčí 
i sociální sítě hnutí ANO, 
kde se pravidelně chlubí 
úspěchy „nestraničky“ Aleny 
Schillerové. A to nemluvíme 
o zavržených ministrech 
první i druhé Babišovy vlády, 
jako byli čistí politici Robert 
Pelikán, Karla Šlechtová 
nebo Taťána Malá. Druhou 
věcí je, že ona „depolitiza-
ce“ a nástup ministrů z řad 
úředníků není nic jiného než 
důsledek personální bídy, jíž 
hnutí trpí.

A to je jen část vlády 
za hnutí ANO. Ta druhá je 
tvořena čistými politiky 
ČSSD (samozřejmě s výjim-
kou ministra zemědělství 
Miroslava Tomana, který je 
ve vládě za Hrad). Však také 

šéf ČSSD Jan Hamáček pre-
miéra krotí: „Já se necítím 
jako ministr úřednické vlády, 
to si s panem premiérem bu-
deme muset ještě vyjasnit.“

Je to vlastně docela 
jednoduché. Spor o poli-
tické náměstky je typickou 
bitvou o míru, v níž bude 
vládám dovoleno „přezout“ 
státní správu po každých 
volbách nebo kdykoli mezi 
nimi. Termín politizace je 
na místě, ale pozor, nejen 
ve své negativní konotaci. 
Vlády máme až na výjimky 
politické a jako takové chtějí 
politicky vládnout. V tuto 
chvíli superkoalice jen pro-
sadila to, co by udělala každá 
vláda, kdyby mohla.

Autor je komentátorem serveru 
HlídacíPes.org

Komentář

Robert Malecký
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Kateřina Kadlecová, Joel Einhorn

Joel Einhorn je šestačtyřice-
tiletý Američan, který prožil 
několik let v Praze. Proslavil 
se tu na přelomu milénia jako 
houseový DJ a spolumajitel 
klubu Roxy, na Barrando-
vě připravoval akční scény 
Tomu Cruisovi, Bradu Pittovi 
a dalším hollywoodským 
hercům. Potom ovšem vášnivý 
cyklista utrpěl v Podolí těžký 
úraz a během rekonvalescence 
propadl ajurvédské medicíně. 
Začal se věnovat východním 
filozofiím a zkoumat tradiční 
účinky indických rostlinných 
medikamentů, odstěhoval se 
do Kalifornie a třetím rokem 
podniká v bylinných doplňcích 
stravy. A jak tak jezdil pro 
suroviny do Bhútánu, zjistil, 
že tohle skalnaté království 
o velikosti Švýcarska a s nece-
lými sedmi sty tisíci obyvatel 
skýtá mnohá potěšení. A také 
poděšení. 

n Tahle země oplývá nejen medem a strdím, ale také strmými 
velehorami, průzračnými řekami, nádhernými buddhistickými 
chrámy a horskými loukami plnými ajurvédské medicíny, přesněji 
vzácných bylin. To všechno lze spatřit v Bhútánském království, zemi 
hřmícího draka, třeba ze sedla horského kola. Na jednom z nejtěžších 
jednodenních cyklistických závodů světa, kde bude účastníkům 
po boku funět sama Jeho Výsost bhútánský princ.
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Dračí závod (s) Himálajem

„Loni jsem jel podruhé,“ 
vzpomíná Joel s úsměvem 
v cyklistickém dresu na Letné 
na pivní zahrádce, „a opět 
jsem jen tak tak přežil. Le-
tošní, jubilejní, desátý ročník 
toho dračího masakru si v září 
samozřejmě nenechám ujít.“ 
Přiměju zapáleného snow-
boardistu, surfaře a příznivce 
všemožných sportů testujících 
lidské limity, aby mi o tom 
adrenalinovém podniku vy-
právěl. Zasní se a spustí… 

BLÍZKO BOHU
Tour of Dragon, Dračí závod, 
založila roku 2009 Jeho králov-
ská Výsost Džigjel Ugjen Wan-
gčhug, bratr současného krále 
Bhútánu. Miluje totiž sport 
a touží ho propagovat mezi 
svými mladými krajany, stejně 
jako by rád představil svoji 
zemi zahraničním sportovcům 
a dobrodruhům. Jezdce závodu 
čeká 268 kilometrů a v pře- 
počtu 7500 metrů vertikálního 
stoupání – skoro jako byste se 
na kole od hladiny moře zkou-
šeli dostat na špici Everestu. 
Než zcela vyčerpaní projedete 
cílovou rovinkou na dláž-
děném náměstí bhútánské 
metropole Thimphu – údajně 

jediného hlavního města světa, 
které nemá na svém území ani 
jeden semafor, musíte projet 
čtyři himálajské průsmyky, 
vypotit na bahnitých a kame-
nitých cestách duši, přemoci 
bolesti hlavy z nedostatku 
kyslíku ve výškách a přežít 
neustálé střídání vedra a dus-
na s mlhou a zimou, o dešti 
nemluvě. Pak se zcela jistě při-
blížíte Bohu – a mnozí úspěšní 
závodníci se bohy sami pro 
sebe také stanou. 

DOBRODRUŽSTVÍ V ZEMI NEZEMI
Když jsem jel Tour of Dragon 
poprvé, z osmačtyřiceti lidí, 
převážně Bhútánců, Nepál-
ců a Tibeťanů se zkušeností 
z armády, nás dorazilo do cíle 
osmnáct – já jako jediný 
Američan. Tyhle vysokohor-
ské národy jsou neuvěřitelní 
sportovci, mají krev svých 
předků, kteří museli ve vy-
sokohorských podmínkách, 
ve vzduchu chudém na kys-
lík doručovat těžké zásilky 
a běhat s nimi ve členitém 
terénu na dlouhé vzdálenosti. 
Po zkušenostech z loňska 
jsem věděl, že nesmím vyjet 
na start namakaný ze surfu 
a s těžkou horní půlkou těla, 

MAKAČKA. Dračí závod je dlouhý 268 kilometrů. Cyklisté během 
něj absolvují celkem 7500 metrů vertikálního stoupání.
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ale že se musím dostat váhově 
co nejníž, ideálně na 72 kilo. 
Hodně jsem trénoval. U nás 
v Kalifornii – bydlím u moře 
ve Venice Beach – se pěkně 
jezdí v horách kolem San-
ta Moniky, pak jsem přejel 
do Oregonu, do oblasti Velké 
písečné pouště, a také si dal 
bezprostředně před odletem 
do Bhútánu, kam se dá letět 
buď přes Dillí, nebo s přestu-
pem v Bangkoku,  ostatně 
stejně jako předloni, přes dva 
týdny intenzivního tréninku 
v okolí Prahy.

RANNÍ START
Kvůli aklimatizaci, tréninku 
a také kvůli natáčení doku-
mentu o závodu a o zemi 
samotné jsme do Bhútánu 
dorazili o osm dní dřív. 
Devátý ročník Dračího 
závodu začal ve dvě hodi-
ny ráno 1. září. Trasa vede 
po úplně první silnici, která 
byla v Bhútánu vybudována, 
spojující východ a západ. 

Když nás 48 statečných 
vyjelo z náměstí vysoko 
položeného Bumthangu, 
duchovního centra země, 
připadal jsem si perfektně 
připravený. Dvě hodiny jsme 
se škrábali na vrchol Jutong 
La, zahalení v mlze a obla-
cích, a zvládli jsme těch  
45 kilometrů velmi rychle –  
jen proto, abychom se ná-
sledně málem zabili ve tmě 
na supernebezpečném, kluz-
kém krpálu směrem dolů, 
do malebného bílého města 
Trongsa. Po levici bahnitý 
sráz bez zábradlí, přežijeme 
nakonec všichni… 

Když jsme po bahenním 
zápase se svými vlastními koly 
dojeli do Trongsy, vyklepaní 
ze sjezdu, právě začalo svítat – 
a já si u úchvatného vodopádu 
uvědomil, že až doposud ani 
chvilku nepršelo, což je počát-
kem září v období dešťů velmi 
neobvyklé.

ZTRÁPENÉ KOLENO
Podobně neobvyklé je jet 
75 kilometrů v kuse do kopce, 
ale cesta po rozbité silnici 
na vrchol průsmyku Pele La 
do výše tří a půl kilometru pro-
stě chvíli trvá, a navíc to člověk 
jede v neuvěřitelně ostrých 
serpentinách. Většinu vichr-
ných zatáček jsem absolvoval 
po boku Andyho, spolužáka 
prince Džigjela z Oxfordské 
univerzity, a místy jsme při 
pohledu na okolní panenskou 
krajinu, narušovanou jen 
občas bílo-zlatými buddhistic-
kými stúpami a třepotajícími 
se modlitebními praporky 
lemujícími mizernou asfaltku, 
skoro brečeli krásou. 

Během výšlapu jsem nako-
nec Andyho musel poprosit, 
ať mě nechá osudu – měl jsem 
něco s kolenem. Ještě před 
chvílí jsem šlapal do kop-

ce rychlostí 20 kilometrů 
za hodinu, teď jedu po rovině 
desítkou, a kdykoli se opřu 
do pedálu, projede mnou 
bodavá bolest. Naštěstí mě 
míjí jedno z aut, jež kontroluje 
závodníky. Zřejmě je vyděsily 
moje grimasy, a tak mě záso-
bili hojivou bylinnou náplastí 
a nějakým magickým sprejem, 
který mi koleno napravil 
do takové míry, že jsem mohl 
jet dál. Což bohužel nezname-
ná, že jsem po zbytek cesty 
neskučel bolestí. 

NA KUS ŘEČI S PRINCEM
V jedenáct hodin jsem se ocitl 
v sedle Pele La a potkal tu štáb 
dokumentaristů a fotografa 
Justina Bastiena, který se vezl 
na motorce našeho bhútánské-
ho řidiče Thinleje. Pak přišel 
očistec v podobě druhého 
klesání závodu, respektive 
nové asfaltky do Wandgue. 
Rozjedete se ve čtyřech kilo-
metrech nad mořem, pod vámi 
propast, domečky na dně jako 
ze surrealistovy stavebnice. 
Viditelnost byla slušná, před 

námi žádná auta; rozpálil jsem 
to z kopečka, abych dohnal 
ztrátu způsobenou tím zatra-
ceným kolenem. Zhruba po ho-
dině sjezdu se výrazně oteplil 
vzduch, načež jsem, zpocený 
jako dveře od víte čeho, vletěl 
do oblasti známé jako nejvě-
trnější část celého království. 
Proti větru vanoucímu, nebo 
spíš dujícímu rychlostí 50 kilo-
metrů je těžké ušlápnout přes 
20 kiláků za hodinu, byť jedete 
z mírného kopce.

Ale to už jsem pod Dočulou, 
průsmykem, kde bhútánská 
královna matka nechala 
u kláštera Druk Wangjal 
vybudovat 108 stúp. Nemohu 
se dočkat pohledu na ně, ale 
to je ještě daleko. Za mostkem 
narazím na Jeho královskou 
Výsost prince Džigjela, potí se 
úplně jako normální smrtelník 
a je zabahněný snad ještě víc 
než já. Klábosením s ním se 
snažím zastřít, že se pohybuju 
v blízkosti Hádu – ne nadar-
mo si z minulého ročníku 
pamatuju stoupání na Dočulu 
jako Dantovo peklo. Koleno 

mám na kaši a přede mnou se 
kroutí čtyřicetikilometrový 
krpál, stoupání osm až 14 pro-
cent. Nevnímám opice kolem 
cesty, křišťálové vodopády 
ani nesnesitelně horký vítr. 
Celou dobu tu bestii, tu horu, 
zespodu vidíte – ve chřtánu 
z mlhy vás vábí, díky optické-
mu klamu na dotek, a přitom 
nedosažitelná.

CHLADIVÁ LÁZEŇ
Do zad mě řežou paprsky od-
poledního slunce, v tretrách 
mě začínají bolet chodidla. 
V nohou nemám tisíc mil, 
ale přes dvě stě kilometrů. 
Přezky bot jsem uvolnil snad 
pětkrát. Nemohu si pomoct, 
zastavuju u kraje silnice 
a stoupám si přímo do jezírka 
u vodopádu. Nohy oteklé jako 
konve změnou teploty a nad-
mořské výšky se v té ledárně 
smrsknou do normálu. Už 
tuším, že to do vysněných 
šestnácti hodin dám. Pak se 
ale ukáže, že za štítem, který 
jsem zdola považoval za vr-
chol, ční ještě mnohem vyšší 
obr… Ale aby nebylo všechno 
černé: celý den neprší!

Vidím před sebou zasně-
žené vrcholky himálajské 
i Gangkhar Puensum, se  
7158 metry nejvyšší horu 
Bhútánu. A neužívám si to 
ani trochu. Naprosté deziluzi 
v nejtěžším stoupání svého 
života se snažím ujet, lepší re-
cept mě nenapadá. V koleni se 
mi objevil trpaslíček, jenž mi 
do kloubů a vazů strká malý, 
ostrý nožíček. Žaludek mám 
na vodě, varlata škemrají o ho-
jivý krém, dal bych si studené 
pivo, horkou sprchu a zalehl 
bych do postele…

VÍTĚZSTVÍ VŮLE
Vezmu to zkrátka, přátelé. 
V půl páté jsem byl nahoře, 
v průsmyku Dočula. Tam 
už na mě čekali ti moji kluci 
filmařští, vůz pohotovosti, 
celý tým stáje Hanah. Letmo 
jsme se pozdravili a už jsem 
mazal jako namydlený blesk. 
Ta půlhodinka dolů na náměs-
tí v Thimphu byla jako cesta 
k osvícení. Tedy nikoli totální 
inferno jako posledně, kdy 
jsem byl v téhle fázi trasy tak 
zmrzlý, že jsem musel přeha-
zovat loktem, protože mi nešly 
ohnout prsty.

Je 17.09 a já jsem po patnácti 
hodinách a devíti minutách 
v cíli. Hlava relativně jas-
ná – o ní to všechno je. Tělo 
zhuntované, z kola slézám 
snad minutu. Minule jsem měl 
čas přes devatenáct hodin. 
Takže napřesrok pod patnáct? 
Už začínám plánovat.

OBČERSTVENÍ. Na dlouhé trase byla stanoviště s banány, 
čokoládou a ovesnou kaší. 

NÁDHERNÁ KULISA. Chrám Tygří hnízdo je vrostlý do skály.

VARIANTA PRO CYKLISTKY. 
Dračí závod ženy nejezdí. V tutéž 
dobu se ovšem jede menší tour 
Dragon Fury neboli Dračí vztek, 
kde se pár závodnic najde. 
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SPORT

Lyžování 
na Vypichu

Tento týden byl zprovoz-
něn Skipark na pražském 
Vypichu, přesunutý z dosti-
hového závodiště v Chuch-
li. Na louce před oborou 
Hvězda je připraven okruh 
v prozatímní délce 250 met-
rů. Otevřeno je od 8 do 
21 hodin, kdy bude fungovat 
umělé osvětlení. K dispozici 
je i půjčovna vybavení, šat-
ny, toalety i občerstvení.

GASTRO

Čokoládový 
festival v Lysé

Dnes ve 14 hodin se otevřou 
brány výstaviště v Lysé nad 
Labem, na kterém se koná 
další ročník jedné z nej-
větších akcí svého druhu 
v Česku, Čokoládový festival. 
Potrvá do neděle a na ná-
vštěvníky čekají kromě 
řady stánků i kurzy vaření 
s čokoládou, degustace spe-
cialit, workshopy a hudební 
a taneční vystoupení.

UMĚNÍ

Festival ledových 
soch v Praze a Plzni

V Česku se o víkendu konají 
dva festivaly ledových soch. 
První bude možné navštívit 
v sobotu a neděli na střeše 
nákupního centra Harfa 
v Praze-Vysočanech, na níž 
bude deset sochařů vytvářet 
postavy z filmů jako Spi-
derman či Batman. Druhý 
se uskuteční na plzeňském 
náměstí Republiky a jeho té-
matem je „Království zvířat“.

TRADICE

Letenské prase aneb 
Zabijačka v muzeu

Zažít atmosféru staročeské 
zabijačky a ochutnat zabijač-
kové speciality bude možné 
v sobotu v rámci akce Le-
tenské prase aneb Zabijačka 
v muzeu na dvoře Národního 
zemědělského muzea v Pra-
ze. Chybět nebude i další 
občerstvení či ukázky tra-
dičních postupů zpracování 
masa. Dětem jsou určena dvě 
pohádková představení.

ZÁVODY

Závod psích spřežení 
Šediváčkův long

V sobotu v Deštném v Orlic-
kých horách vrcholí pětidenní 
závod psích spřežení Šedi-
váčkův long, na jehož start 
se postavilo na 100 musherů 
se 700 psy. Ideálním místem 
na sledování závodu je Chata 
Kristýna, kde je zázemí závo-
du a start a cíl většiny etap, 
Chata Bedřichovka, kde je psí 
odpočívadlo, nebo Zámeček–
Pádolí, kde je nocležiště. /duk/
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TŘESKUTÁ ZIMA. Skiareál na Klínovci, největší v Krušných horách, nyní nabízí nejen ideální podmínky pro lyžaře, ale i úchvatný pohled na budovy a další objekty jednoli-
tě pokryté sněhem a ledem.
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