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Monika Navrátilová: 
Portrétování je intimní záležitost

Pod pojmem profesionální fotograf si většina z nás pravděpodobně představí 
muže. Realita je ale už pár desítek let jiná. Rozhovor jsme tentokrát vedli s Monikou 
Navrátilovou, která k profíkům ve svém oboru nepochybně patří.

 Jak jste začínala, od koho jste se 
učila a kolik let v oboru pracujete?
Před třinácti lety jsem se vydala 
do Etiopie s půjčenou zrcadlovkou 
a teleobjektivem. Po kapsách jsem 
měla taháky s nastavením času, clo-

ny a citlivosti. Fotografovala jsem 
paviány v simienských horách, 

a když proti mně vyběhla tlu-
pa opic, musela jsem okamži-
tě zareagovat, abych nepři-
šla o skvělé záběry. Za čtrnáct 
dní fotografování v Etio-
pii se ve mně zrodila vášeň 
pro fotografování. Vyda-
la jsem si pak svoji fotok-
nihu, která měla u přátel 
úspěch a někteří z nich 
mě přivedli na myšlen-
ku, abych začala fotit 
profesionálně. Navště-
vovala jsem nultý roč-
ník fotografické školy, 
ale neustálé sezení v la-
vici a učení fyzikálních 
zákonů mě nenaplňova-

lo, chtěla jsem hned fotit! 
Absolvovala jsem pak něko-

lik kurzů fotografování i postproduk-
ce, mým učitelem kompozice byl na-
příklad spisovatel a novinář Ondřej 
Neff. S vnímáním světla mi zase hod-
ně pomohla moje kolegyně fotograf-
ka Lenka Hatašová, které jsem v mi-
nulosti při focení asistovala.
 Kdo nebo co jsou nejčastější ob-
jekty vašeho hledáčku?  
Jsem portrétní fotografka, mým nej-
častějším objektem je tedy člověk. 
Když se mi narodila dcera, fotografo-
vala jsem velmi často děti a rodiny, 
teď už ale pomalu ustupuji a přene-
chávám tuto oblast raději rodinným 
fotografům. Fotím spíše portréty zra-
lých žen, které chtějí mít fotogra-
fie na památku nebo dárek pro man-

žela, takzvané profesionální byznys 
portréty, ale i osobnosti české kultu-
ry a showbyznysu pro časopisy ne-
bo pro reklamní kampaně. Ráda se 
zapojuji i do charitativních projek-
tů, na svém kontě mám například ně-
kolik kalendářů na podporu dětských 
domovů.
 Váš rejstřík je poměrně široký, co 
nebo koho fotíte nejraději?
Nezáleží na tom, koho fotím, spíš 
mi jde o celkovou atmosféru, která 
při fotografování vznikne. Portréto-
vání je vlastně velmi intimní záleži-
tost, člověk se při něm dost obnažu-
je a pro mě je tudíž velmi důležité se 
na můj objekt napojit. Jedině tak pak 
může vzniknout fotografie, ze které 
vyzařuje komfortní pocit toho, koho 
jsem měla v hledáčku. 
 Jak dalece je obtížné vystihnout 
ten správný okamžik, kdy zmáčkne-
te spoušť?
Spoléhám se na svoji intuici, spoušť 
mačkám pocitově ve chvíli, kdy vi-
dím ten správný úhel, situaci a ne-
bo potřebné světlo. Pro časopisy fo-
tím portréty, kde jsou většinou pře-
dem dané jejich parametry. Pro svou 
prezentaci na sociálních sítích - ty 
vnímám tak trochu jako svou virtuál-
ní galerii - ale používám snímky, kte-
ré by v médiích moc prostoru nemě-
ly. Často jsou černobílé nebo rozma-
zané, pro mě mají ale i takhle svou 
zvláštní atmosféru.
 Jakými klienty jsou známé osob-
nosti, které portrétujete přede-
vším? 
Obecně platí, že focením nechtě-
jí ztrácet příliš mnoho času, proto se 
snažím, aby vše proběhlo poměrně 
rychle. Před mým objektivem ti lidé 
většinou nestojí poprvé, takže se čas-
to známe - o to je to celé jednodušší. 
Speciální kategorií jsou pro mě her-

ci, kteří se fotí hodně neradi, i když 
to vypadá, že jsou na objektiv zvyklí. 
Mezi kamerou a fotoaparátem je to-
tiž velký rozdíl – v roli jsou jako ryby 
ve vodě, focení je pro ně ale něco ji-
ného. Tam musí být sami za sebe.
 Pracujete raději v interiéru nebo 
v přírodě?
V zimě většinou v interiéru a v létě 
se snažím fotit venku. Je jedno, jest-
li je to příroda nebo pražské ulič-
ky. Důležité je pro mě světlo. Ideální 
v létě je to podvečerní, když je slun-
ce nízko a funguje jako takový vel-
ký reflektor. V zimních měsících fo-
tím zase dopoledne, dokud je světla 
dostatek – v ateliéru totiž kombinu-
ji jak studiová světla, tak modulova-
né světlo denní, které tam prochází 
velkými francouzskými okny. V mém 
mobilu mám tři aplikace, podle kte-
rých zkoumám počasí a sleduji po-
hyb slunce, větru nebo deště. Když 
vím, že podmínky nebudou ideální 
a čeká nás deštivý a zamračený den, 
focení zruším. 
 Kam nejdál jste se s fotoapará-
tem dostala?
Kromě Etiopie jsem před pár lety na-
vštívila sever Indie, tzv. Malý Tibet, 
kde jsem fotografovala pro nezisko-
vou organizaci Brontosauři v Himála-
jích, která v Mulbekhu pomáhá sta-
vět školu a internát pro děti z odleh-
lých míst. Tento projekt podporu-
je i samotný Dalajláma a já měla tu 
čest ho při této příležitosti portréto-
vat. Byla to úžasná a nezapomenutel-
ná zkušenost. V Ladakhu jsem pozna-
la tibetský budhismus, který je mi vel-
mi blízký, navíc jsem tam navštívila ty 
nejstarší budhistické chrámy. Do mé 
milované Indie jsem se pak ještě jed-
nou vrátila a po návratu v Praze uspo-
řádala dvě výstavy mých fotografií. 

Ve čtvrtek 5. května vyvrcholí 
slavnostním vyhlášením 
výsledků oblíbená čtenářská 
anketa Osobnost roku 
Ústeckého kraje, tentokrát 
za rok 2021. Stane se tak 
v Zahradním domě v Teplicích.

Osobnosti roku 2021 Ústeckého kraje budou vyhlášeny 5. května

Pokračování na 2. straně
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 Jaké cesty vás v budoucnu ještě 
čekají?
Ráda bych se opět vydala do Indie, 
znám jen sever a tak bych chtěla 
s fotoaparátem v ruce poznat i ostat-
ní části této pro mně úchvatné a fo-
togenické země. A konečně se chys-
tám i za svým velkým snem, kte-
rým jsou gorily v Ugandě. Už jednou 
jsem tuto cestu musela zrušit týden 
před odletem kvůli bakteriím, kte-
ré jsem si přivezla z Indie. Na pod-
zim navíc plánuji s herečkou Chantal 
Poullain vyrazit na cestu do její milo-
vané Bretaně. Čeká nás série fotogra-
fií pro rozšířené vydání její knihy „Ži-
vot na laně“.

 Profesionální fotografové většinou 
mobilními aplikacemi opovrhují. Jak 
to máte vy?
Vůbec ne, naopak, mobilní telefon 
mám neustále u sebe a mohu tak za-
chytit spoustu zajímavých okamžiků. 
Navíc váží asi o tři kila méně než můj 
fotoaparát s objektivem (smích). Mobi-
lem fotografuji téměř denně svoji pěti-
letou dceru Stellu a naše tři psy. Jednou 
jsem dokonce na Barbadosu mobilem 
nafotila reportáž z továrny na výrobu 

whisky a fotografie jejího majitele vy-
šla na titulní straně magazínu, což na-
povídá, že fotoaparáty v mobilních te-
lefonech jsou dnes už celkem kvalitní.
 Jak velká je v oboru profesionální 
fotografie konkurence?
Jsem přející a pozitivní člověk, konku-
renci beru spíš jako inspiraci a impulz 
k posunu. Přeji každému, ať se mu da-
ří a neodmítnu nikoho, kdo si ke mně 
přijde pro radu. Jediné, co mi vadí, 
jsou mraky fotografů na sociálních sí-

tích, kteří se podhodnocují, bohu-
žel jim chybí sebevědomí. A pak je tu 
ta druhá skupina. Trpím, když vidím 
amatérské fotografie, za které si ně-
kdo dokáže říct nehorázné peníze. 
 Kde se mohou lidé s vašimi prace-
mi blíže seznámit? 
Na stránkách časopisů, v interneto-
vých médiích ale třeba i v kalendářích 
nebo na hudebních nosičích. Kromě 
webových stránek (www.monikana-
vratilova.cz) svoje fotografie pravidel-
ně vkládám na instagram (moni-
ka_navratilova_photography) a svo-
ji profesionální facebookovou stránku 
(Monika Navrátilová - photography).
 Připravila: L. Richterová, 

foto Petra Sikorová titul  

a Monika Navrátilová
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Dokončení z první strany...

Smutný zvesela: 
Čápi a alergie
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře. 
Vlastně už přiletěl a znamená to, že 
jaro k nám chvátá kroky mílovými. 
Mému oblíbenému písničkáři - Miki 
Ryvolovi ho přivážel Jarní kurýr, my 
ostatní si musíme vystačit s prostým 
konstatováním faktu začátku astro-
nomického jara k 20. březnu. 
Podobně jako se vrací již zmínění čá-
pi, vrátilo se k našemu bývalému 
premiérovi trestní stíhání v kauze 
Čapího hnízda. Na pozadí světových 
událostí ale tato kauza nikoho neza-
jímá. Už jsme si přece za posledních 
pár let zvykli, že „Čápi” přiletí, chvil-
ku (v mediálním a politickém světě) 
pobydou a zase odletí. 
Pokud nedojde k nějakému zásadní-
mu zvratu, mohla by ex-premiéro-
va kauza začít plnit v okurkové sezó-
ně roli konvenční novinářské kachny. 
Vždycky na začátku léta by se kau-
za znovuotevřela a na podzim zase 
na rok uspala. Veřejnost by byla spo-
kojena, že se děje spravedlnost, my 
novináři bychom pak měli parádní té-
ma v době chudé na zásadní kauzy.
Kromě příletu brodivého ptactva nás 
příroda v tuto dobu každý rok obdaru-
je zbrusu novou pylovou sezónou. Nej-
prve prý kvetou dřeviny a jejich pyl  te-
dy začíná trápit naše alergické spo-
luobčany již v tuto chvíli. Mně však 
Štěstěna alergií na flóru zaplať Bůh ne-
obdařila, sleduji tak smrkající a popo-
tahující kumpány s pochopením, ne 
však z vlastní zkušenosti. Co mi sudič-
ky ubraly na alergiích výše zmíněného 
typu, to mi přidaly na alergii na blbce. 
Vážně. Při setkání s dostatečně jasným 
příkladem lidské blbosti mám tendenci 
slzet, kašlat a i kýchat. A co si budeme 
povídat, vyhnout se v poslední době to-
muto alergenu není úplně možné.
Když mají alergici své pylové zpravo-
dajství, které je informuje o tom, že by 
měli (přinejmenším) zavřít okna a ideál-
ně nevycházet na ulici, našinec by oce-
nil i pravidelně aktualizované „Blbostní 
zpravodajství”, zhruba v tomto duchu: 
„Vzhledem ke společenské situaci v prv-
ním dubnovém týdnu očekáváme silný 
výsev jásavého blbství. Aktuální místní 
koncentrace výrazně kolísá v závislos-
ti na počasí a blízkosti termínu výplaty. 
Hojný bude výskyt citací životních mou-
der z Vysoké školy života. Nadále bu-
dou dominovat erupce morálních kýčů 
a uražené ješitnosti. Alergikům doporu-
čujeme zavřít okna se sociálními sítěmi 
a jít se projít do lesa”  Tak takhle by se 
mi to líbilo…  Ondřej Smutný

Smlouvu o příchodu nového part-
nera do společnosti Ústecká Mé-
dia s.r.o. v pondělí 11. dubna uza-
vřeli majitel mediální skupiny Euro-
nova Group s.r.o. Radek Novák, Jan 
Sklenář a Karel Šimek ze společnos-
ti Metropol Group a.s. patřící do stá-
je Invest & Property Consulting a.s. 
„Společnost Ústecká Média je nedíl-
nou součástí mediální skupiny Euro-
nova Group. Příchod investiční společ-
nosti IPC vnímám jako značné posí-
lení projektu a garanci toho, že to se 
zpravodajstvím v Ústeckém kraji mys-
líme vážně. V tuto chvíli finalizujeme 
přípravy tak, abychom 1. června za-
hájili vysílání. Našim cílem je posky-
tovat divákům na severu Čech nezá-
vislé regionální zpravodajství,“ říká 
Radek Novák, majitel skupiny Euro-
nova Group.
Kanál bude možné naladit zdarma 
v rámci pozemního – terestrického 
– vysílání. Provoz stanice bude mít 

na starosti Jiří Morštadt ze společ-
nosti Metropol Group a.s.
Mediální společnost Euronova 
Group má bohaté zkušenosti s regio-
nálním zpravodajstvím z města Plz-
ně, kde provozuje televizní stani-
ce TV ZAK a Plzeň TV a zpravodaj-
ský portál Plzeň.cz. V Karlovarském 
kraji nově stojí za zpravodajským 
serverem Karlovarky.cz. Invest & Pr-
operty Consulting spravuje investič-
ní portfolio od roku 2008, které se 
k dnešnímu dni rozrostlo na desít-
ky firem, oceněných na více než tři 
miliardy Kč. Hlavními obory inves-
tic jsou energetika, development, 
těžba a zpracování přírodních zdro-
jů a medicína včetně péče o pacien-
ty s Alzheimerovou chorobou. Nově 
také potravinářský průmysl a média. 
Cílem společnosti je vytvořit a spra-
vovat investiční portfolio větší než 
15 miliard korun a zajistit trvalý vý-
nos nad 17 % ročně. (red.)

K dostání je v Infocentru měst-
ského úřadu a v recepci hradu 
za 45 korun.
„Turistovi přijíždějícímu do Litoměřic 
nabídne knížka ve formě plnobarevné-
ho sešitku přehled atraktivních míst, 
která by měl navštívit nejen proto, že 
jsou nějakým způsobem zajímavá, ale 
o své zákazníky skutečně stojí, protože 
nabízejí něco navíc,“ uvedla vedou-
cí odboru komunikace, marketingu 
a cestovního ruchu městského úřa-

du Eva Břeňová. Celkem jde o více 
než tři desítky bonusů, jež jsou vý-
sledkem spolupráce s místními pod-
nikateli, příspěvkovými organizace-
mi města, provozovateli muzeí, ga-
lerií a dalších.
„Navštívit Litoměřice se fakt vyplatí,“ 
poukázal starosta Ladislav Chlupáč 
na smysl projektu, který má vlast-
ní microsite na webových stránkách 
města https://www.litomerice.cz/
bonusova-knizka. (od dop.)

Úctyhodných 810 011 ko-
run za prodané kalendá-
ře a 230 000 korun od Nada-
ce ČEZ, veliká radost  a tisíce-
rá slova díků nad symbolickými 
šeky a velmi dobrý pocit mo-
torkářů ze Skupiny ČEZ a jejich 
přátel, kteří se sdružují pod ná-
zvem „Jednou stopou PRO…“

Tak by se dalo ve stručnosti shrnout 
nedávné dění v Informačním cent-
ru Elektrárny Ledvice. Původním zá-
měrem přitom bylo získat prodejem 
kalendáře na rok 2022 „pouhých“ 
300 000 korun na zaplacení výcviku 
a předání asistenčního psa  Madlence 
z Prahy, která má nádorové onemoc-
nění na prodloužené míše, takže ztrá-
cí hybnost rukou. Ve finále ovšem zís-
kala nejen novou čtyřnohou kama-
rádku – černou labradorku Tiu, ale 
z vybraných peněz obdarovala i dvě 
organizace. 
„Jako by k sobě patřily odjakživa,“ říká 
s dojetím v hlase maminka Eva Fišero-
vá a dodává: „Že jsou motorkáři z ČEZ 
srdcaři a dokážou pomoci tam, kde je 
třeba, víme už dávno. Ale že se jim místo 
pro nás potřebných 300 000 podaří zís-

kat prodejem kalendáře 810 011 korun, 
nás opravdu dostalo a hlavně dojalo. 
Jsme rádi, že jsme získali tak perfekt-
ní přátele a všem moc děkujeme.“ Z cel-
kové částky 810 011 se zatím podařilo 
„utratit“ rovných 400 000 korun. Re-

spektive 300 000 stál výcvik a předá-
ní Tiy. Dalších 100 000 korun Majda 
rovným dílem rozdělila mezi Centrum 
dětské neuroonkologie v Motole, kde 
se léčí, a Domov sv. Máří Magdalény 
v Jiřetíně pod Jedlovou, v němž posky-

tují dočasný azyl zejména maminkám 
se sníženými mentálními schopnost-
mi, obětem domácího násilí a jejich 
dětem. „Ještě potřebujeme pro Madlen-
ku nějaký lehký vozíček, abychom mohli 
všichni společně poznávat svět, tedy aby 
zvládla i delší a pro ni mnohem na po-
hyb náročnější výlety. Možná přidáme 
i rehabilitační pobyt. Zbytek peněz bě-
hem roku přerozdělíme mezi další děti, 
co je potřebují více než my,“ pozname-
nala ještě maminka Eva.
„Máme za sebou pět kalendářů, na je-
jichž realizaci se podílelo více než še-
desát modelů a modelek a víc než še-
desát úžasných strojů. Kolegyně a ko-
legové na snímcích jsou opravdu z ce-
lé republiky. Napříč celou Skupinou ČEZ 
pracují na různých pozicích prakticky 
ve všech klasických, některých vodních 
a obou jaderných elektrárnách. Fotek už 
je za těch pět let asi milion. Co je ovšem 
nejdůležitější, za tu dobu už do světa 
putovalo více než 3 300 kalendářů a cel-
ková částka získaná jejich prodejem pře-
sáhla 1 510 000 korun. Děkujeme všem 
za přízeň a podporu. Ne nadarmo je na-
ším hlavním motem – Má to SMYSL,“ 
kvituje Kamila Češpivová.

Text a foto: Ota Schnepp

Motorkáři ze Skupiny ČEZ se pořádně rozjeli

Květen 2021 - Motorkářky coby modelky ještě v civilu a Magdalénka s Predáto-
rem z titulní stránky teprve budoucího kalendáře.

Sportovní den  
podpořil ukrajinskou 
komunitu

Ukrajinská komunita se kvůli váleč-
nému konfliktu rozrůstá i ve Štětí. La-
be aréna v kooperaci se Základní ško-
lou Ostrovní ve Štětí na aktuální situa-
ci zareagovala a uspořádala Sportovní 
den pro české a ukrajinské děti a je-
jich rodiče. Akce se zúčastnilo odha-
dem 150 lidí, z toho třetina byli prá-
vě Ukrajinci. Po tomto Sportovním dni 
se „štětští Ukrajinci“ v nabídce spor-
tovního vyžití v okolí už vyznají. Na to 
navazuje mnoho dalších aktivit, kte-
ré Labe aréna v souvislosti s integrací 
ukrajinských dětí do české společnos-
ti chystá. Ve spolupráci se ZŠ Ostrovní 
podporuje vyučování českého jazyka 
a projekt Česko vesluje otevřel mož-
nosti soutěžení na veslařských trena-
žerech na školách i pro novou katego-
rii Česko-ukrajinské štafety. (od dop.)

Do společnosti Ústecká Média
vstupuje silná investiční společnost IPC

Mediální skupina Euronova Group ohlásila vstup silného strate-
gického partnera do společnosti Ústecká Média, která 1. června 
spustí televizní vysílání v Ústeckém kraji. Projekt nově posílila 
česká investiční společnost Invest & Property Consulting.

Litoměřice se vyplatí 
Slevy na ubytování, zvýhodněné vstupy do turisticky atraktiv-
ních míst, pro děti mnohdy i zdarma, uvítací drinky a dárky, půj-
čení golfových holí zdarma a mnoho dalšího nabízí právě vydaná 
bonusová knížka města nazvaná „Vychutnejte si Litoměřice“. 



Až 75 % žen po porodu nevyhledává 
v případě psychických potíží žádnou 
pomoc, řada z nich pak dlouhé měsí-
ce strádá, bojí se se svými pocity svě-
řit a často popisují počátky svého ma-
teřství jako „zahalené v mlze“. Včas-
ná pomoc šetří stovky hodin trápení, 
které může maminka věnovat svému 
miminku. Pro dítě je ostatně psychic-
ká „přítomnost“ matky velmi důleži-
tým aspektem jeho zdárného dušev-
ního vývoje. Pro ženy bývá těžké o je-
jich pocitech a stavech hovořit, proto-
že předpokládají, že se jim děje něco 
ojedinělého a nepatřičného. Testová-
ním pochopí, že jsou psychické potí-
že běžné a není důvod se za ně stydět. 
I to jim přiblíží tolik potřebnou pomoc.
„Jsme rádi, že díky projektu Signály může 
náš program časné detekce žen a jejich dě-
tí, které jsou ohroženy vysokým psychosoci-
álním stresem po porodu, běžet v Nemocni-
ci Most. Díky jednoduchému dotazníku tak 
dokážeme identifikovat ženy v riziku a dá-
le jim nabídnout pomoc cestou peer podpo-
ry od konzultantek z Úsměvu mámy nebo 
specializovanou sociálně psychologickou 
pomoc přímo v regionu. Nemocnice Most 
se tak zařadila v přístupu k péči o psychiku 
rodiček k předním českým porodnicím ja-
ko je Ústav pro péči o matku a dítě v Podo-
lí, porodnice Thomayerovy nemocnice nebo 
Fakultní Nemocnice Olomouc, kde již náš 
program běží,“ uvedl MUDr. Antonín Še-
bela, Ph.D., vedoucí Centra perinatální-
ho duševního zdraví z Národního ústa-
vu duševního zdraví a přední odborník 
na mateřskou psychiku.

„Včasná identifikace rodiček v psy-
chosociální zátěži a tedy i potenciál-
ně ohroženého dítěte a následná po-
moc jim oběma může mít zásadní vliv 
na kvalitu celého jejich života. Pro-
jekt Perinatal.cz pana doktora Antoní-
na Šebely z Národního ústavu duševní-
ho zdraví právě toto pomáhá zajistit 
a my jsme velice rádi, že jsme dohod-
li spolupráci s mosteckou nemocnicí, 
která bude první porodnicí v Ústeckem 
kraji s tímto unikátním screeningem,“ 
uvádí předsedkyně ČOSIV Klára Lau-
renčíková. Česká odborná společnost 
pro inkluzivní vzdělání také pomá-
há s napojením na místní podpůrné 

služby a výhledově bude maminkám 
nabízet i program rozvoje rodičov-
ských kompetencí.
„Našim maminkám v rámci komplexní 
zdravotní péče nabízíme při pobytu v po-
rodnici možnost vyplnit jednoduchý test 
na tabletu, který umí vypočítat riziko, že 
se u nich můžou objevit psychické obtí-
že. Navíc všem maminkám předáme letá-
ček s kontakty lidí v Ústeckém kraji, kte-
ří se touto problematikou zabývají a jsou 
schopni jim pomoci, pokud by se něja-
ké psychické obtíže objevily i později než 
v porodnici,“ dodala primářka Dětské-
ho a dorostového oddělení Nemocnice 
Most MUDr. Marie Váchová.
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Mostecké perinatologické centrum nabízí maminkám
po porodu online screening psychosociálního stresu
Perinatologické centrum Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., spouští od dubna 2022 
projekt ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ) a projektem Signály České 
odborné společnosti pro inkluzivní vzdělání (ČOSIV). Jde o  online screening psychosociálního 
stresu maminek po porodu.

Mgr. Karel Straka z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, MUDr. An-
tonín Šebela, Ph.D., vedoucí Centra perinatálního duševního zdraví Národního 
ústavu duševního zdraví, MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostové-
ho oddělení Nemocnice Most, o.z., a Petra Bláhová, staniční sestra nedonošenec-
ké stanice.  Foto: Krajská zdravotní, a.s.

V rámci své návštěvy zavítal Marian Jurečka i do provozu Elektrárny Prunéřov II. Pro-
vázeli ho místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani (vlevo) a ředitel elektrány.

Jde o zásoby lithia, které se mohou 
stát základem pro modernizaci české-
ho automobilového průmyslu. Důleži-
tou součástí je i česká gigafactory, tedy 
továrna na bateriové články pro elek-
trická vozidla, kde je jedním z kandidá-
tů areál bývalé elektrárny Prunéřov I. 
Při návštěvě elektrárny o tom diskuto-
vali vicepremiér a ministr práce a so-
ciálních věcí Marian Jurečka, zástupci 
ČEZ a členové vedení Ústeckého kraje. 
Uhelná lokalita Prunéřov se nyní záro-
veň mění v laboratoř zelené energeti-
ky: vedle stavby gigafactory se v jejím 
areálu a blízkém okolí počítá také s vý-
stavbou několika velkých fotovoltaic-
kých elektráren. Jako vůbec první tu 
ještě letos začne vznikat solární elek-
trárna o výkonu téměř 4 MW na po-
zemku sousední Elektrárny Tušimice II. 
Právě obnovitelné zdroje se stávají dal-
ším příspěvkem k evropské energetic-
ké bezpečnosti a soběstačnosti: nepo-
třebují totiž ke svému provozu palivo 
ze zahraničí. 

„Ústecký region čekají velké změny. Ce-
lý uhelný průmysl se utlumí a postupně 
zaniknou tisíce pracovních míst. Proto 
je potřeba přivést do kraje nové investo-
ry, kteří působí v moderních odvětvích, 
na nichž bude v budoucnu stát česká 
a evropská ekonomika. To je i priori-
tou našeho ministerstva,“ uvedl mini-
str práce a sociálních věcí Marian Ju-
rečka. „V regionu mohou vzniknout no-
vé projekty obnovitelných zdrojů a také 
výroby lithia i elektromobilních baterií, 
které přinesou tisíce kvalitních pracov-
ních míst a vytvoří nové dodavatelské 
řetězce včetně výzkumu a vývoje, což 
výrazně přispěje ke zlepšení životních 
podmínek v regionu. Jde také o strate-
gické projekty pro celé Česko, které čeká 
nejen transformace energetiky, ale ta-
ké klíčového automobilového průmys-
lu. Evropa i Česko teď navíc i vzhledem 
k válce na Ukrajině musí posílit svou 
surovinovou bezpečnost a lithium z Cí-
novce můžeme nabídnout jako náš vý-
znamný příspěvek.“ (od dop.)

Kraj se postupně mění
Ústecký kraj projde v následujících letech transformací z uhel-
ného regionu. Válka na Ukrajině posílila potřebu energetické 
a surovinové soběstačnosti a bezpečnosti. Kraj nabízí vhodné 
možnosti využití vzácných surovin i zkušené technické pracov-
níky pro rozvoj řešení v oblasti moderní energetiky.

 Do vašeho portfolia patří i ener-
getika. Co nás čeká v blízké, potaž-
mo vzdálenější budoucnosti v této 
oblasti? 
Je pravda, že některé z připravovaných 
projektů se v tuto chvíli zabývají i oblas-
tí energetiky a jsme velice rádi, že jsme 
mohli navázat spolupráci s významný-
mi osobami z řad vědců, businessma-
nů a politiky a našli jsme společnou řeč 
v tom, co je potřeba udělat, abychom by-
li schopni účinně pomoci řešit energetic-
kou krizi, která v tuto chvíli hrozí celé Ev-
ropě. Směr je jasný v celé Evropě a Ev-
ropská Unie to jasně definovala i tím, že 
energii z jádra zařadila mezi zelené zdro-
je. Proto je jasné, že s jadernými zdroji se 
počítá i do budoucna. Otázkou je, zda-li 
jsou budoucností velké zdroje, jako je na-
příklad dostavba JE Dukovany, nebo pů-
jdeme cestou menších zdrojů na lokální 
bázi. Bohužel současná legislativa na tu-
to variantu není připravena a znamena-
lo by to otevřít jaderný zákon jako celek 
a změnit systém povolování. My bychom 
rádi tuto diskuzi iniciovali a byli v ní ak-
tivními členy, ale toto je politické rozhod-

nutí. Je ale jasné, že současná energetic-
ká situace není udržitelná a musí se změ-
nit, proto by se současná politická garni-
tura měla zamyslet nad tím, zdali není 
ten pravý čas na změnu, jelikož podle 
současného zákona se jakékoliv, byť i se-
bemenší a sebebezpečnější zařízení, kte-
ré má veškeré atesty a certifikace a ne-
hrozí z něj žádné riziko, posuzuje na zá-
kladě stejných parametrů jako velká ja-
derná elektrárna. Abych to zjednodušil, 
představte si situaci, kdy si postavíte 
na zahradě boudu pro psa a měli byste 
k ní získat stejná povolení jako pro kom-
pletní rekonstrukci Chrámu sv. Víta.
V energetice ale nespoléháme pouze 
na jádro, ale díváme se i směrem ostat-
ních obnovitelných zdrojů, a to kon-
krétně na vítr jako zdroj energie. Bo-
hužel ale ani zde není v ČR definová-
na jasná vize, koncepce a směr, kudy 
bychom se měli ubírat a proto všichni 
i tady narážejí na ty stejné paradoxy. 
Vítr jako zdroj energie je jeden z nej-
čistších zdrojů, v ČR máme v porovná-
ní s Evropou lokality, které jsou unikát-
ní,  hodí se pro postavení těchto typů 
zdrojů, ale narážíme na omezení kvů-
li ochraně přírody. Není to paradox, že 
v zájmu ochrany přírody nutíme pro-
ducenty energií nestavět obnovitel-
né zdroje, ale neustále využívat uh-
lí a zemní plyn…? Opět je tedy nutné 
vyvolat debatu napříč politickým spek-
trem a napříč odbornou i širokou veřej-
ností a nalézt ideální kompromis, pro-
tože bez shody všech se obávám, že 
nás nečeká světlá budoucnost.
 Kdo je nejvíc ohrožen?
V tuto chvíli jsme nejvíc ohroženi my 
všichni, jelikož energetická krize má glo-
bální dopad. Ten nejviditelnější  je pří-
mý dopad na cenu pro domácnosti, kdy 

každý občan v poslední době pocítil ra-
pidní nárůst cen energií. Další dopad je 
nepřímý, kdy všechny segmenty ekono-
miky musejí bojovat se zvýšenými ná-
klady na výrobu tím, že koncovým uži-
vatelům zdraží výrobky a zároveň bude 
docházet ke stagnaci platů a tím i ke sní-
žení životní úrovně. Spolu s tím, že se 
zvýší ceny v důsledku vyšších nákla-
dů výroby se zvýší inflace a tím se zvý-
ší úrokové sazby a běžnému člověku se 
tím pádem zdraží hypotéky a půjčky. To 
stejné platí i pro podniky a opět se do-
stáváme ke zvýšeným nákladům na vý-
robu a dražším produktům a vyšší infla-
ci. Všechno je tedy provázané a ten, kdo 
na to logicky doplatí nejvíc, je konečný 
spotřebitel, tedy každý z nás. Je tedy na-
prosto jasné, že každý člověk by měl 
chápat potřebu řešit energetickou kri-
zi tím, že budeme investovat do nových 

a obnovitelných zdrojů jako svoji prio-
ritu a měl by tlačit politiky k tomu, aby-
chom byli nezávislí na jednom zdroji.
 Co je index ESG a jak jsou na něj 
české firmy připraveny?
Index ESG úzce souvisí s tím, co jsem 
psal výše. Mimo jiné říká, jak moc soci-
álně a environmentálně odpovědná ta 
daná společnost je, nebo-li jak se sta-
rá o své zaměstnance, jak moc se sta-
rá o to, jaký je její dopad na životní pro-
středí, jak moc pomáhá potřebným, ale 
také jak daná firma přemýšlí o budouc-
nosti svého podnikání, jaké si vybírá 
partnery a na základě čeho a kam inves-
tuje. A zde je role IPC, kde můžeme po-
moci. Ve zkratce se dá říct, že index ESG 
by měl ukazovat jak moc je firma hod-
ná na všechny a nebo jí jde jen o zisk 
a vlastní profit. Průzkumy uvádějí, že  
většina firem stále doufá, že povinnost 

ESG reportingu a nové standardy ne-
projdou evropskou legislativou a pou-
ze 20% firem se na ESG povinnost něja-
kým způsobem připravuje, proto je po-
třeba se zamyslet a uvědomit si, že ve-
lice brzo může být už pozdě a dopad, 
který to může mít na firmu, bude ob-
rovský, jelikož se předpokládá, že by na-
příklad firmy se špatným ESG hodnoce-
ním mohly mít horší podmínky finan-
cování, nebo by problémy s ESG moh-
ly být důvodem, proč financování svého 
provozu nebudou moci získat vůbec.
 Co byste jim doporučil? 
No, ono se dá v podstatě doporučit to 
stejné, co jsem říkal před chvílí. A to te-
dy zaměřit se na řešení energetické kri-
ze ne tím, že budu spalovat více uh-
lí a zemního plynu, ale tím, že budu za-
vádět nové technologie zdrojů energie 
ve svých provozech, budu zvyšovat pro-
duktivitu a efektivitu, čímž snížím ná-
klady a vykompenzuji drahé energie 
a nebudu muset zdražovat, což pomů-
že ve výsledku obyčejným lidem a čímž 
si do jisté míry bude schopna zlepšit 
ESG index. Je to o komplexních řešeních 
a tato problematika je v tuto chvíli ještě 
v zárodku, ale už nyní vidíme, že hlav-
ně finanční sektor je ten, který ESG in-
dex posuzuje a dává mu váhu při výbě-
ru partnerských firem pro spolupráci.
 Jak jim může být společnost IPC 
nápomocna? 
Nemohu říci přímo, že bychom byli ná-
pomocni firmám jako takovým s řeše-
ním jejich ESG na bázi auditů a reporti-
ngu, ale mohu říci, že ESG index je jed-
ním z důležitých rozhodovacích para-
metrů, který ovlivňuje to, zda-li budeme 
do daného projektu investovat, či niko-
liv. Proto kdokoliv, kdo by chtěl, aby je-
ho prostředky byli investovány tam, 
kde to bude dávat smysl nejen ekono-
micky, ale také enviromentálně a soci-
álně, tak potom právě IPC je to správné 
místo, kde své peníze investovat. 

Připravila: L. Richterová, foto: archiv

Pohled odborníka Jana Bártla: Jak řešit energetickou krizi
Svět v Evropě se vymkl z kořenů, důsledky války na Ukrajině poci-
ťujeme všichni. Jak jsme na to  připraveni? Ptáme se Jana Bártla, 
investičního ředitele a předsedy investiční rady renomované akci-
ové společnosti Invest & Property Consulting (IPC). 
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Jindřich Kadavý, 51 let, hudební pedagog  
a začínající politik 
Toto osobně považuji za geniální řešení. Svět okolo EU, 
který čím dál více se začíná sobecky odklánět od cí-

lů schválených na mezinárodním fóru, zneužívá svoji nekázeň, bezo-
hlednost a krátkozrakost vůči přírodě jako konkurenční výhodu pro-
ti Unii. S tím je teď konec. Už nebudeme apelovat nebo se dokonce 
doprošovat jiných států, aby se chovaly enviromentálně uvědoměle. 
Prostě neplníš, zaplatíš. A do EU chce přece vyvážet každý!

Michal Babinec, 46 let, byznysmen  
Bláhově jsem se chvíli domníval, že současná politická situace na mezinárodní scé-
ně definitivně, byť v tichosti podobné šílenosti ukončí. Evidentně jsem se mýlil a bu-
de muset začít být ještě hůř, aby tyto levičácké pokusy o vybudování „lepšího“ světa 

definitivně umřely samy. Vůle je ukončit po letech z veřejných peněz živené hysterie zjevně není 
a to ani tváří tvář obrovským problémům, které už nyní začínají přinášet. Je to zlomový moment. 
Byla to šance se v celku bez ztráty kytičky vymluvit na vnější vlivy a Unii ve víceméně stávající 
podobě zachovat. Toto bude již velmi brzy neudržitelné a může se stát, že s vaničkou bude vyli-
to i dítě. Bude to škoda, ne vše je na EU špatně.

Alexandr Gonda, 49 let, finanční makléř 
Považuji za vcelku příznačné, že nový po-
platek, byť tentokrát nově jakoby zaměře-
ný nikoli dovnitř ale ven, má vlastně primár-

ně sloužit k umořování jiného, do značné míry také umě-
le vytvořeného problému. Unie začíná připomínat jakýsi 
fantastický sebezničující stroj. Požírá sám sebe, ale záro-
veň cení na všechny strany zuby, kterých mu sice valem 
ubývá, o to je ovšem směšnější na pohled.

Clo se má vztahovat na dovoz železa, 
oceli, hliníku, elektřiny, hnojiv a ce-
mentárenských produktů. V této po-
době schválili nový poplatek unij-
ní ministři financí. Na členských ze-
mích nyní je  dohodnout detaily celé-
ho systému s europoslanci.
Evropská komise přišla s návrhem 
uhlíkového cla v rámci loňského 
a dosud největšího klimatického ba-
líčku, který má za cíl nasměrovat ev-
ropský blok ke splnění ještě přísněj-
ších emisních cílů k roku 2030. Pod-

statou mechanismu je vyrovnat zne-
výhodnění evropských producentů, 
kteří budou muset plnit přísnější 
ekologické podmínky než výrobci 
v zemích mimo EU.
„Musíme zachovat konkurenceschop-
nost ekonomiky EU, ale zároveň se ví-
ce snažit o ochranu klimatu,“ řekl no-
vinářům německý ministr financí 
Christian Lindner. Je to přitom prá-
vě Německo, které tlačí nejpřísněj-
ší klimatickou politiku bez ohledu 
na další členské státy, pro které by dí-

ky složení jejich průmyslu znamena-
lo striktní zavedení takových pravi-
del minimálně obrovský hospodář-
ský propad.
I přes nejednoznačný názor jednot-
livých zemí došlo nakonec ke sho-
dě na kompromisní variantě. Pozoru-
hodné ovšem je, že podle komise by 
část příjmů z uhlíkového cla měla být 
jedním ze zdrojů, s jejichž pomocí 
bude EU splácet svou historicky prv-
ní společnou půjčku na mimořádný 
fond obnovy. Nabízí se tak poněkud 
nepěkné vysvětlení, že komise potře-
buje jednak řešit problém, který sa-
ma vytvořila a zároveň jde o klasické 
vytloukání klínu klínem. Nelze totiž 
čekat, že nové clo zůstane bez proti-
opatření dotčených zemí.
  byznysvcesku.cz

Green deal: Vyhozen dveřmi, vrátil se oknem 

Alexandr Gonda, 49 let,  
finanční makléř
Evidentním důsledkem 
ruskoukrajinského konflik-

tu je tlak na stagflaci. Zvyšuje se prav-
děpodobnost, že dojde ke globální re-
cesi. V krátkodobém horizontu lze sice 
očekávat posilování dolaru, ale v del-
ší perspektivě dojde podle všeho k je-
ho oslabování. Neoslabuje totiž pouze 
ruský rubl, ale ze všech hlavních měn 
se tlak dopadů války na Ukrajině odráží 
nejvíce na euru, jak upozornil John Har-
dy ze Saxo Bank. Proto budou hlavní 
centrální banky patrně intervenovat po-
mocí záložních měnových swapových 
linek, aby stabilizovaly trhy. Současná 
dynamická situace vyžaduje patřičnou 
diverzifikaci v podobě navýšení inves-
tic do sektorů komodit, kybernetické-
ho zabezpečení, obrany, logistiky a nej-
větších firem.

Milan Šáda, 46 let,  
posunovač u dráhy
Hele, ve stejnej den sem 
na různejch webech čet 

„Rubl výrazně zpevnil“ i „Rubl se pro-
padl na nové minimum“. Tak jak to teda 
je? Buďto ty lidi nevěděj, co píšou, ne-
bo je rubl nějaká zázračná měna, která 
dokáže zpevňovat a zároveň se propa-
dat. Možná je to všechno jenom nějaká 
propaganda. Hele, a není to nakonec ta 
pověstná prularita, kdy si člověk může 
vybrat, co se mu víc líbí? Jedno je jas-
ný, ať to dopadne jakkoliv, vodskáčou 
to vždycky obyčejný lidi. Ti, co maj čty-
ři vilky na riviéře a další dvě v Portugal-
sku se bát nemusej.

Karin Léblová, 40 let, 
na volné noze
Myslím, že už nebudu po-
dobné zprávy číst, pro-

tože se začínám normálně bát. Mož-
ná nechápu všechna ta čísla, ale vím, 
že neznamenají nic dobrého. Ještě 
víc mě snad děsí necitelnost, kterou 
u některých pozoruji, když suše hovo-
ří o nějaké stagflaci (co to vůbec je?) 
nebo swapových linkách (co to zna-
mená?). Copak nevidí, že za tím vším 
jsou lidé z masa a kostí, babičky, ženy, 
děti? A obyčejní lidé žijí také v Rusku. 
Třeba nechtějí Putina, ale budou tr-
pět. A podle všeho se to strašně do-
tkne i nás. Ty ekonomické věci mi čas-
to připadají hrozně nelidské.

Plnohodnotná invaze z 24. února – 
největší útok na evropském území 
od druhé světové války – přinesla ta-
ké řadu sankcí, jejichž cílem je izolo-
vat ruskou ekonomiku od zbytku svě-
ta. Izolace Ruska však může poško-
dit domácnosti po celém světě – účty 
za energie a náklady na potraviny se 
zvyšují v důsledku růstu cen komo-
dit. Rusko je druhým největším pro-
ducentem ropy na světě a třetím nej-
větším producentem pšenice (Ukraji-
na je devátá).
Nepřátelská akce, která vyvolala reak-
ci v podobě bezprecedentních – nic-
méně oprávněných – sankcí, vyvolala 
volatilitu v cenách aktiv a přinesla řa-
du nevídaných událostí na finanční tr-
hy. Pojďme se podívat na přehled vů-
bec těch nejzásadnějších:  

1. Došlo ke zhroucení rublu 
Rubl se propadl o 30 % na rekordní 
minimum a aktuálně nemá hodnotu 
ani jednoho amerického centu. Rubl 
se po výrazném oslabení během rus-
ké finanční krize v roce 1998 obchodo-
val dlouhodobě za cenu okolo 4 centů. 
Během anexe Krymu oslabil přibliž-
ně na polovinu a nyní se obchoduje 
za historicky vůbec nejnižší cenu. Ev-
ropská unie ve spolupráci s USA, Spo-
jeným královstvím a jejich spojenci 
zablokovali většině ruských bank pří-
stup ke globálním bankovním systé-
mu SWIFT, což zemi fakticky znemož-
nilo provádět mezinárodní obchod. 

2. Rusko zakázalo prodej 
nakrátko poté, co jeho akciový

index zaznamenal 
výrazný propad 

Centrální banka Ruska zakázala krát-
ký prodej akcií (praxe, kdy investoři 
prodají vypůjčenou akcii s cílem ji po-
sléze odkoupit zpět za nižší cenu, aby 
ji mohli vrátit a vydělat na poklesu je-
jí ceny), poté, co 50% propad moskev-
ského akciového indexu MOEX „vy-
mazal“ tržní hodnotu přes 250 mili-
ard dolarů.
Dle vyjádření banky byla důvodem 
ochrana práv a oprávněných zájmů 

investorů na finančních trzích, sníže-
ní rizik a omezení nadměrné volatili-
ty. Ruská centrální banka posléze ne-
chala moskevský akciový trh zavřený 
po celý týden. Obecně se jedná o opat-
ření, které využívají regulátoři akci-
ových trhů, aby zabránili dalšímu po-
klesu. Podobně přistoupily k uzavření 
obchodování i americké burzy během 
hypoteční krize v roce 2007.  

3. Úrokové sazby se v Rusku
přes noc více než zdvojnásobily 
Ruská centrální banka v reakci na uva-
lené sankce více než zdvojnásobila 
své úrokové sazby z 9,5 % na 20 % 
ve snaze zastavit totální propad míst-
ní měny. Vyšší sazbou, která se při-
rozeně propíše i na spořící účty střa-
datelů, chce ruským občanům kom-
penzovat oslabení domácí měny 
a zároveň je odradit od výběrů hoto-
vosti. Stejným způsobem však dojde 
ke zdražení úvěrů a oslabení domá-
cí spotřeby. 

4. Zákaz prodeje místních 
investic zahraničními 

společnostmi
Poté, co se ropné společnosti BP (která 
o sobě dlouhodobě tvrdila, že je nej-
větším zahraničním investorem v Rus-
ku) a Shell snažily opustit své míst-
ní investice, Rusko uvedlo, že dočas-
ně zakáže zahraničním společnostem 
prodávat ruská aktiva. 
Zamezilo také cizincům vyvádět pe-
níze ze země a zablokovalo výpla-
tu kupónů zahraničním držitelům 
ruských dluhopisů až do 31. března. 
Na ruské občany se zákaz nevztahuje. 

5. Ruské akcie kótované 
v Londýně se propadly 

na téměř nulovou hodnotu
Britská metropole se stala jedním 
z největších útočišť ruských oligar-
chů – v podstatě ji můžeme ozna-
čit za „Karlovy Vary na steroidech“. 
Není tak divu, že se akcie největších 
ruských společností obchodují, re-
spektive obchodovaly, kromě Mosk-
vy i na místní burze. Akcie Gazpromu, 

Lukoilu a Sberbank se však v minulém 
týdnu obchodovaly za cenu odpovída-
jící pouze pár pencím. Indexy MSCI  
a FTSE Russell pak v minulém týd-
nu oznámily, že ruské akcie vyřadí ze 
svých indexů, protože jsou „neinves-
tovatelné“.
Londýnská burza později v průbě-
hu týdne zmrazila obchodování s 28 
a během pátku s dalšími 8 ruskými ti-
tuly, což znamená, že se nyní na lon-
dýnské burze s ruskými cennými pa-
píry vůbec neobchoduje. 

6. Ropa dosáhla 14letého 
maxima – ceny 120 dolarů

za barel
Severomořská ropa Brent se ve čtvr-
tek obchodovala na 14letých maxi-
mech poblíž 120 dolarů za barel. Ceny 
ropy poté mírně z maxim z roku 2008 
klesly díky naději, že by mohla být br-
zy dotažena jaderná dohoda s Íránem, 
která by této blízkovýchodní zemi 
umožnila zvýšit vývoz ropy.
Rostoucí ceny černého zlata a také osla-
bující koruna, která na vývoj na výcho-
dě reaguje mnohem více než například 
euro, se okamžitě projevují na českých 
čerpacích stanicích, když cena pohon-
ných hmot atakuje cenu 50 Kč za litr. 

7. Ukrajina obdržela více než 
50 milionů dolarů 
v kryptoměnách

Prostřednictvím více než 100 000 sa-
mostatných transakcí Ukrajina vybra-
la v kryptoměnových darech přes 50 
milionů dolarů. Jen krypto burza Bi-
nance přispěla 10 miliony dolarů. Pří-
spěvky mohli dobrovolníci zasílat 
na adresy kryptoměnových peněže-
nek, které ukrajinská vláda zveřejnila 
na svém oficiálním twitterovém účtu. 

8. Cena palladia dosáhla 
na historické maximum 

Zlato poprvé za rok a půl překonalo 
hranici 2 000 dolarů za unci. Investo-
ři se opět obrátili ke žlutému kovu ja-
ko k bezpečnému přístavu. Ruská in-
vaze na Ukrajinu se zintenzivňuje 
a obavy z narušení dodávek také způ-
sobily, že palladium dosáhlo historic-
kého maxima - 3 172,22 dolaru. Rus-
ko se na celosvětové produkci palladia 
podílí 40 %.
Podobně se na historické maximum vy-
šplhaly i ceny mědi, ačkoliv se východ-
ní mocnost podílí na její těžbě pou-
ze ze 3,5 %. Cenové rekordy trhá i nikl 
a rovněž cena dalších komodit v reakci 
na globální nejistotu výrazně roste. 

Osm zásadních dopadů
ruské invaze na finanční trhy

By se dalo s trochou nadsázky říci o osudu alespoň v ČR nepříliš po-
pulárního Green Dealu. Státy Evropské unie se totiž nově shodly 
na zavedení takzvaného uhlíkového cla, kterým chce sedmadvacít-
ka zpoplatnit dovoz některých produktů, jejichž výroba zatěžuje ži-
votní prostředí a zároveň kompenzovat své vlastní ztráty způsobené 
sníženou konkurenceschopností vlivem Green Dealu.

Ing. Patrik Kudláček
je aktivním investorem a novinářem 

dlouhodobě se věnující investičním 
a ekonomickým tématům

Ničivý útok Ruska na Ukrajinu byl začátkem temných událostí, které 
přinesly utrpení bezpočtu civilistů a zmatek na finančních trzích.
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Jindřich Kadavý 
51 let,  
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a začínající politik
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Karin Léblová 
40 let, 
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V únoru došlo k meziročnímu růstu 
cen průmyslových výrobců o 21,3 
procenta. Jedná se o nejvyšší hod-
notu v novodobé historii České re-
publiky. K tomuto vývoji přispě-
lo zvýšení ceny elektřiny o 57,7 
procenta. Ceny chemických látek 
vzrostly o 47,5 procenta, což bude 
přes cenu hnojiv tlačit na růst in-
flace u potravinářských výrobků.
Prudký růst cen byl pozorován 
u zemědělských výrobců. V úno-

ru došlo k meziročnímu zdražení 
o 22,9 procenta. V rostlinné výro-
bě stouply ceny o třetinu. Nejhor-
ší je situace u olejnin, které zdraži-
ly o 44,2 procenta. Prudký růst cen 
o 34,3 procenta zaznamenaly i obi-
loviny. Vzhledem k válce na Ukraji-
ně lze očekávat, že se ceny v rost-
linné výrobě budou dál výrazně na-
vyšovat.
Ceny narůstají i ve stavebnictví. 
V únoru byl evidován meziroč-

ní růst cen stavebních prací o 8,6 
procenta. To navíc bylo doprováze-
no skokovým zdražením materiálů 
a výrobků spotřebovávaných ve sta-
vebnictví o 20,3 procenta. Vzhle-
dem k rostoucím cenám pozemků, 
stavebních prací i stavebních mate-
riálů nelze očekávat, že by dochá-
zelo k poklesu cen nemovitostí.

Ing. Štěpán Křeček, 
MBA hlavní ekonom BHS

A bude hůř: Ceny výrobců předznamenávají další vzestup inflace

Alexandr Gonda, 49 let,  
finanční makléř
Meziroční růst cen výrob-
ců v tuzemském průmyslu 

skutečně v únoru dále akceleroval a pře-
konal očekávání finančního trhu, ale ješ-
tě více alarmující je aktuální meziměsíční 
statistika. Výrazný cenový skok mezi led-
nem a únorem ukazuje, že se zdražování 
nezastavilo, nýbrž pokračuje signifikant-
ním tempem i nadále, přičemž neevidu-
jeme výraznější indikace obratu ke zlep-
šení. Úhrnný index významně ovlivni-
ly primárně ceny elektřiny, plynu a páry, 
které se zvýšily o 45,5 procenta. Zmíněné 
zdražení chemických látek se v moder-
ní ekonomice promítne takřka do všech 
jejích odvětví. Navíc se obávám, že např. 
zemědělské výrobky mají i vzhledem 
k vývoji na globálních trzích potenciál 
k dalšímu zdražování.

Michal Babinec, 46 let, 
byznysmen
K růstu cen výrobců ur-
čitě největší měrou při-

spívají stoupající náklady na energie 
a také pohonné hmoty. Lidé si čas-
to myslí, že firmy zvedají ceny z něja-
ké kapitalistické hamižnosti, ale neu-
vědomují si, co všechno ovlivňuje ce-
nu výroby. Jsou to někdy i nepatrné 
drobnosti. Zdražil například proná-
jem i operativní leasing nebo práv-
ní a účetnické služby. Za stavebnic-
tví mohu říct, že většina výrobců svo-
je nákladové vstupy patrně zohledni-
la už v cenících na začátku roku. Ale 
to neznamená, že se růst cen zastaví, 
protože se nevyhneme tlaku na zvy-
šování mezd, a to jak kvalifikovaných, 
tak i nekvalifikovaných sil. Když budou 
větší platy, budou i větší ceny.

Milan Šáda, 46 let,  
posunovač u dráhy
Ceny připomínaj draho-
tu, o tom žádná. Když to 

pude takhlenc dál, tak za chvíli bu-
de stát rohlík jako koláč. Teda dneš-
ní koláč, protože koláče budoucnos-
ti budou zase stát jako dort. A dort 
si už nikdo nedá, protože by přišel 
na buben. 
To mi připomíná tu příhodu s něja-
kou královnou, která lidem poradila, 
že když nemaj chleba, ať žerou kolá-
če. Vegani už teď žerou trávu, ty by 
mohli přežít, jsou zvyklý. Ale co maj 
dělat normální lidi? Jako malej sem 
trávu jen tak z legrace jed, ale není 
to moc dobrý. 
Některý lidi prej debužírujou šneky. 
Těch mám na chatě plnou zahradu, 
a taky krtků. Uvidíme…

Erik Hrachovec, 27 let,  
vedoucí oddělení datové 
analýzy
Šneci? Skvělá volba! To 

je prostě pochoutečka, které při ná-
vštěvě sladké Francie nikdy neodo-
lám. Dal bych si prosté escargots, tře-
bas à la Bourguignonne. Ale pozor, víno 
bych rozhodně nevolil sladké! Suché ví-
no skvěle otevírá aróma šneků, nepře-
hlušuje jejich chuť a kyselost nádherně 
kontrapunktuje jejich krémové akcen-
ty. Když musíme šetřit, tak by to mo-
hl být třeba Muscadet. Ale kdybychom 
si chtěli jako správní blázínkové trochu 
zabláznit, tak bych šel do archivního 
Chablis. Šneci navíc působí jako afro-
disiakum, takže pánové, směle do nich! 
Mám to vyzkoušené na vlastní kůži. 
Snědl jsem šneky, a v noci se otřásala 
zeměkoule. Ráno jsem pak ale zvracel.

Karin Léblová, 40 let, 
na volné noze
Já nechápu, jak příchod 
uprchlíků z Ukrajiny sou-

visí s dalším zdražováním. V televi-
zi jsem viděla, že ti lidé skoro nic ne-
mají. Koupí si třeba chléb, mléko ne-
bo třebas tvaroh, ale asi těžko si bu-
dou pořizovat další zboží, zvláště 
když bude neustále zdražovat. Navíc 
prý mají pomoci s nedostatkem pra-
covních sil v různých odvětvích, kvůli 
kterému také rostou ceny. 
Na jednu stranu tedy prý zapří-
činí růst cen, jelikož tady budou, 
a na druhou stranu by měli přispívat 
k jejich snižování, protože zmenší ná-
klady na výrobu z důvodu nedostat-
ků pracovníků. Mě to vychází, že nu-
la od nuly pojde. Ale to je jen taková 
selská ekonomika.

„Již před vypuknutím války na Ukrajině docházelo k mohutnému nárůstu cen výrobců. Nyní lze očeká-
vat, že se situace ještě více vyhrotí, protože se bude komplikovat situace v dodavatelských řetězcích. 
K tomu navíc pokračuje energetická krize a vlivem příchodu uprchlíků vzroste poptávka, která umožní 
obchodníkům dál zdražovat,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V pondělí uplynou dva roky od chví-
le, kdy vláda poprvé v boji proti ší-
ření koronaviru zakázala přítom-
nost veřejnosti ve stravovacích za-
řízeních. Provoz restaurací následně 
v uplynulých dvou letech ještě něko-
likrát uzavřela nebo omezila.
V důsledku protiepidemických opat-
ření začalo mnoho lidí pracovat 
z domu, úbytek zákazníků v průbě-
hu obědů pocítily především podni-
ky v blízkosti administrativních cen-
ter. Velká část zákazníků se přitom 
na obědy zatím nevrátila, podle Kas-
tnera to bude spíše dlouhodobá změ-
na. Někteří si nechávají jídlo dovézt, 
ale stále častěji lidé uplatňují tzv. an-
glický typ stravování, kdy teplé jídlo 
nahradí například sendvičem, uvedl.
Problémem je podle Kastnera také 
stravenkový paušál, který ministři za-
vedli od 1. ledna loňského roku. Mís-
to stravenek mohou zaměstnavatelé 
pracovníkům vyplácet peněžní příspě-
vek. Gastronomové tím podle Kastne-
ra ztratili na tržbách miliardy korun.
Návštěvy restaurací přes obědy lo-
ni omezili ale i lidé, kteří straven-
ky v zaměstnání dostávají. Data spo-
lečnosti Sodexo Benefity, která je nej-

větším poskytovatelem benefitů v ČR 
ukázala, že držitelé stravenkových 
karet snížili docházení do stravova-
cích zařízení na polovinu proti před-
pandemickému roku 2019, řekl gene-
rální ředitel Sodexo Benefity Daniel 
Čapek. Lidé, kteří mají stravenky, při-

tom chodí na oběd do restaurací dva-
krát častěji než zaměstnanci se stra-
venkovým paušálem, ukázal dřívěj-
ší průzkum Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR.
Restauratéři se musejí vyrovnávat 
s rostoucími cenami potravin, ener-

gií, zvýšil se dále tlak na mzdy, které 
museli zvýšit. Projevilo se to i na ce-
nách jídla a pití. „U obědů je cenový 
skok vidět nejvíce,“ dodal Kastner.
Češi za oběd v restauraci letos v led-
nu podle dat firmy Sodexo Benefity 
zaplatili v průměru 157 korun. Bylo 
to o dvě koruny více než loni v pro-
sinci, přičemž ve srovnání s prvním 
měsícem loňského roku cena vzrost-
la o 13 korun. Nejdražší obědy by-
ly v Praze, kde za ně lidé museli vy-
dat 176 korun, meziročně o zhruba 
15 korun více.

ČTK | byznysvcesku.cz

Asociace: Češi si za pandemie
odvykli chodit do restaurací na obědy

Češi si za pandemie koronaviru odvykli chodit do restaurací na obědy. Právě u polední nabídky sledují provozovatelé stravovacích provozů 
podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) enormní propady. Tržby z obědů přitom dříve pokrývaly fixní náklady. Si-
tuaci zhoršilo také zavedení stravenkového paušálu. ČTK to řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Michal Babinec, 46 let,  
byznysmen
Celý ten stravenkový sys-
tém mi vždycky připadal 

jako pěkná kulišárna. Poskytovatelé 
stravenek mají v podstatě svoje jis-
té. Pominu to, že se většinou nejedná 
o české firmy, ale mít v kapse deseti-
procentní provizi za to, že jsem něko-
mu zprostředkoval oběd nebo nákup 
potravin, je terno, a taky trochu li-
chva. Víte, co by se stalo, kdyby stra-
venky nebyly? Nic. Lidé, zaměstna-
vatel i zaměstnanec, by jenom naklá-
dali s vlastními prostředky a vyšlo by 
je to konec konců levněji. Stravenko-
vý paušál je krok k normálnosti. A že 
se to poskytovatelům stravenek nelí-
bí, je jejich věc. Ať zkusí něco jiného. 
Třeba kuplířství.

Alexandr Gonda, 49 let,  
finanční makléř
Systém stravenek vychá-
zí ze zákoníku práce, po-

dle kterého jsou zaměstnavatelé po-
vinni umožnit všem zaměstnancům 
na všech směnách stravování. 
Do daňově uznatelných výdajů lze 
zahrnout i příspěvek na závodní 
stravování zajišťované prostřednic-
tvím jiných subjektů a poskytované 
až do výše 55 % ceny jednoho jídla 
za jednu směnu, takže zaměstnanec 
obvykle platí 45% z hodnoty straven-
ky. Je ale pravdou, že se stravenkami 
má zaměstnavatel spojené i další ná-
klady, např. na administrativu, která 
s nimi souvisí, nebo poplatky za stra-
venky placené poskytovateli strave-
nek, což bývá několik procent z je-
jich ceny.

Karla Bernášková, 38 let, 
učitelka
Já myslím, že ta diskuse by 
neměla být o stravenkách, 

ale o tom, jak se na našich restauraté-
rech podepsala změna chování zákaz-
níků. Věřím, že se jedná o dočasný jev 
a lidé začnou do restaurací opět chodit. 
Já se jinak stravuji v naší školní jídelně, 
která se poslední dobou hodně zlep-
šila. Stravenky jsem ale dostávala bě-
hem distanční výuky, takže s nimi mám 
svoji zkušenost. Většinou jsem je ale 
spíš uplatnila při nákupu potravin. Vidě-
la jsem dokonce některé lidi v obcho-
dě, kteří za ně nakupovali rum. Myslela 
jsem, že se to nesmí.
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 Proč jste jel na Ukrajinu s humani-
tární pomocí?
Málokdo to ví, ale dlouhodobě dělám 
dobrovolníka pro charitu. S lidmi 
z Charity České republiky se znám 
a vážím si jich. Odvádějí skvělou prá-
ci. Když se naskytla příležitost, tak 
jsem neváhal. Nikomu jsem o tom ne-
říkal, ani kolegům. Jel jsem tam pře-
devším pomáhat, vykládat materi-
ál a zeptat se lidí, jak jim můžeme dál 
pomoct. 
 Jednal jste ale i s gubernátorem 
lvovské oblasti. Co jste řešili?

Ano, to je pravda. Sešel jsem se také 
s představiteli oblasti, kteří mi popsa-
li jejich situaci a jak se z jejich pohle-
du válka vyvíjí. Ptal jsem se, co další-
ho potřebují. Jejich požadavky jsem 
pak tlumočil v České republice a ně-
kterým kolegům v Evropském parla-
mentu. Musím říct, že byli překvape-
ni, že tam přijel europoslanec. Do té 
doby tam nikdo z Evropského parla-
mentu nebyl. 
 Jak na vás zapůsobila cesta od pol-
ských hranic do Lvova?
Lvov se nachází na západě Ukrajiny, 
město se potýká s obrovským příli-
vem lidí z celé země, kteří chtějí dále 
pokračovat na západ. Chyběly jim zá-
kladní věci, jako jsou léky, hygienické 
potřeby, výživa pro děti nebo zdravot-
nický materiál. To vše jsme tam do-
vezli. Už od překročení hranic bylo vi-
dět, že je v zemi konflikt, jeli jsme ko-

lem doutnající továrny nebo letiště, 
kde předtím proběhl útok. Město by-
lo ale poloprázdné, lidé byli schova-
ní v krytech. 
 Měl jste strach?
Několikrát jsme se utíkali schovat, 
protože začaly houkat sirény, kte-
ré signalizují možné ostřelování měs-
ta. Naštěstí se nic vážného nestalo. 
Rozhodně to ale nebylo nic příjemné-
ho. Neřekl bych, že bych měl vylože-
ně strach, spíš jsem byl hodně ostra-
žitý a vnímal sebemenší signály ko-
lem sebe. 

 Ta cesta proběhla zhruba týden 
potom, co do Kyjeva dorazili premié-
ři Česka, Polska a Slovinska. Jak vní-
mali Ukrajinci tuto návštěvu?
Hodně si toho vážili. Několikrát to bě-
hem mé návštěvy zopakovali. Ces-
ta tří premiérů zarezonovala velmi 
pozitivně. Začátkem dubna vyrazila 
do Kyjeva také předsedkyně Evropské-
ho parlamentu Roberta Metsola (EPP 
in EP), která uvedla, že tam jede pře-
dat vzkaz podpory. Je to odvážné a zá-
roveň silné gesto, že za nimi v Evro-
pě stojíme!

 Do Česka jste ale nepřijeli s prázd-
nou, že?
Vzali jsme s sebou 18 ukrajinských 
žen a dětí, o které je postaráno. Po-
mohlo se jim najít ubytování, práci 
a dětem snad už i školu. 
 Jak Rusko zastavit? Pomůže další 
zpřísnění sankcí? 
Sankce jsou efektivní v delším hori-
zontu. Postupně ochromují ruskou 
ekonomiku. Jestli ale všichni vidě-
li fotky z masakru v Buči, kde na ulici 
ležela těla nevinných ukrajinských ci-
vilistů, pak musíme jako EU sáhnout 
k radikálnějším restrikcím. Za Evrop-
skou lidovou stranu, jež je nejsilněj-
ší frakcí v Evropském parlamentu, na-
vrhujeme přísnější sankce, které za-
sáhnou Rusko na citlivých místech 
a snad je přinutí uzavřít mírovou do-
hodu! Potřebujeme, aby sankce fungo-
valy hned. Je otázkou času, kdy se bu-
deme muset odstřihnout od ruského 
plynu a ropy. Jednání s jinými země-
mi ohledně dodávek už probíhají. Ješ-
tě před válkou jsem varoval, že není 
zodpovědné, abychom byli na Rusku 
energeticky závislí. Teď se to ukazuje.

(od dop.), foto: archiv

Tomáš Zdechovský odvezl humanitární pomoc na Ukrajinu
Desítky krabic s léky, hygienickými potřebami, dětskou výživou ne-
bo zdravotnickým materiálem. To všechno přivezla Charita Znojmo 
do ukrajinského Lvova v druhé polovině března. Na celé akci se po-
dílel také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se kro-
mě organizace a pomoci na místě také sešel s představiteli lvovské 
oblasti. Do České republiky přivezli 18 ukrajinských žen a dětí. 

PORADNA METROPOLU...

ROZLOUČILI JSME SE...

Teď si nejsem jistý, jestli máte 
na mysli ta traumata a nebo bě-
žence, zřejmě ale obojí, že? Ono to 
spolu úzce souvisí. Popis například 
takové postraumatické stresové po-
ruchy snadno najdete třeba na Wi-
kipedii. Je to dnes vůbec často zmi-
ňované téma, skoro bych řekl až 
módní. Ne každý ale musí nutně 
mít zrovna tuto diagnózu a přes-
to ho prožitá traumata ovlivní. Pro 
vás jako pro, předpokládám, laika 
v oboru bude podstatné nezabývat 
se podrobnostmi, ale vědět, co mů-
žete od člověka, který má něco ta-
kového za sebou, čekat. 

Moc vás nepotěším. Očekávat lze 
ledasco a  předvídatelnost je při-
tom také notně nejistá. Vychází to 
z toho, že reakce člověka na abnor-
mální stres jsou značně různoro-
dé a byť je mají odborníci vcelku 
přesně roztříděny na jednotlivé ty-
py, vám to v situaci běžného kon-
taktu příliš nepomůže. Obecně je 
asi dobré mít na paměti, že dotyč-
ný se může chovat i velmi nestan-
dardně a pro vás by to nemělo být 
zas až takovým překvapením nebo 
případně zdrojem pohoršení. Zpra-
cování traumatické, stresové udá-
losti má různé podoby a fáze, při-
čemž vy prakticky nemáte šanci 
rozpoznat, v jaké se váš protějšek 
nachází. 

Vcelku typická a také známá bývá 
zejména zkraje fáze popření. Okolí 
může mít dojem, že dotyčnému 
se vlastně nic nestalo, protože 
mluví a chová se, jakoby ho nic 
zlého nepotkalo, případně dokon-
ce je schopen lidem události zna-
lým oponovat. To vás minimálně 
zmate, v horším případě přivede 
na myšlenky, jestli dotyčný pomoc 
vůbec potřebuje, či zda není lhář. 
Typická bývá bagatelizace, zlehčo-
vání, zamlčování podstatných de-
tailů. Někdy dotyčný zas působí 
jako nade vše povznesený hrdina, 
který sice leccos prožil, ale nijak 
se ho to nedotklo. Zde je důležité 
vědět, že jde vlastně o sebeobran-
ný mechanismus a zoufalství, 
smutek, ale třeba i hněv a agrese 
můžou teprve přijít. Zatímco prv-
ní dvě reakce jsme schopni chá-

pat a do značné míry akceptovat, 
projevy zvláště jakoby nespráv-
ně směřované zloby se vás budou 
už obvykle dotýkat nepříjemněji. 
Tam to chce někdy hodně toleran-
ce a pochopení, samozřejmě niko-
li za cenu ztráty vlastního bezpečí 
či důstojnosti. Speciálně zacháze-
ní s takovýmito projevy je pak vy-
hrazeno odborníkům a vy udělá-
te tu nejlepší službu traumatizo-
vanému i jeho okolí, když mu ně-
koho takového dokážete přivolat 
a nebo zprostředkovat.

Zatímco shora popsané ukazuje 
na spíše nevědomé mechanismy 
vyrovnávání se s traumatem, lze 
se často setkat také s vědomou 
snahou traumatizovaného člově-
ka zatlačit děsivé zážitky do po-
zadí, typicky nějakou horečna-
tou činností. Taková snaha mí-
vá podobu, jež je asi nejběžnější 
a kterou je typicky enormní pra-
covní vypětí, lidově viděno zhru-
ba v duchu písně „Dělání, dělá-
ní všechny smutky zahání“. U běž-
ných smutků to často platí a fun-
guje, u skutečných traumat ovšem 
nikoliv a jde jen o odklad v proží-
vání. Setkat se můžete i se závis-
lostním chováním, jakkoli u dotyč-
ného by se za méně tíživých okol-
ností jinak neprojevilo. Nadměrné 
pití tak nemusí být nutně proje-
vem pověstné východní mentali-
ty, ale právě neschopností jedince 
poradit si s prožitými hrůzami do-
časně jinak.

Z podobné zásuvky těžce zkouše-
né lidské mysli je například i sna-
ha o rychlé a tudíž neuvážené na-
vázaní partnerského vztahu, v hor-
ším případě i manželského svazku. 
Vrhnutí se do něčí náruče (podob-
ně jako ovšem třeba i její důsledné 
odmítání) je vlastně zcela pocho-
pitelnou snahou přebít silnou ne-
gativní emoci jinou, v tomto pří-
padě pozitivní. Pokud vás tedy 
okouzlí křehká uprchlice nebo sym-
patický uprchlík, kteří navíc vyka-
zují velkou ochotu zahájit bez ja-
kéhokoli váhání vztah, měli bys-
te mít na mysli, že nemusí jít ani 
tak o snahu se materiálně zabezpe-
čit, ale můžete mít před sebou pře-
devším vnitřně zraněného člověka, 
před kterým jsou měsíce a někdy 
dokonce i roky hledání a nalézá-
ní sebe sama. To je obvykle zátěž, 
pro kterou není běžný vztah sta-
věný a to ani při nejlepší vůli obou 
zúčastněných. Minule jsem odka-
zoval na film, dnes bych si dovolil 
doporučení literární. Kniha Willi-
ama Styrona Sophiina volba může 
v lecčems poodhalit, jak rozdílné 
světy se střetávají ve vztahu člově-
ka, který prošel válečným peklem 
a toho nepoznamenaného. Na dru-
hou stranu, abych nezkazil něko-
mu životní štěstí, ne každý uprch-
lík je samozřejmě nutně traumati-
zovaný!

Ukrajince, kteří k nám přicházejí, 
nečeká nic lehkého. Zbavili se sice 
bezprostředního strachu o život, 
ale většina ve válkou zkoušené ze-
mi zanechala své blízké a s sebou 
si přinesli své vzpomínky. Ty mo-
hou být krásné, stejně tak i děsi-
vé. Ocitli se v zemi sice kulturně 
blízké, přesto ale v mnohém přece 
velice odlišné, cizí. Mysleme na to, 
když jim budeme často plní dobré 
vůle pomáhat. Ne vždy musí být 
reakce taková, jakou bychom oče-
kávali. Ještě jedno upozornění mě 
závěrem napadá. Vlastnictví ukra-
jinského pasu neznamená auto-
maticky, že se setkáváte nutně vý-
hradně s obětí, s člověkem, kte-
rý odpovídá prototypu, jaký nám 
předkládají média. V každém ná-
rodě jsou lidé dobří i ti druzí, po-
zor na to.

Traumata ukrajinských běženců
Opakovaně se setkávám s texty upozorňujícími na traumata 
ukrajinských běženců. Co od nich čekat? Saša S.

Mgr. Petr Voženílek
Rodinný, dětský a párový po-
radce, který mnoho let vedl 
celkem tři pobytová i ambu-
lantní pracoviště Středisek vý-
chovné péče ve východních 
Čechách, má soukromou pra-
xi, je absolventem Humanit-
ních studií na Teologické fa-
kultě Jihočeské univerzity 
a rozšiřujícího studia Speciál-
ní pedagogiky na Univerzitě 
Hradec Králové. V současné 
době pracuje (kromě jiného) 
i jako strojvedoucí.

s Hanou Truncovou
Ve čtvrtek 7. dubna ve věku 98 let zemřela  paní Hana 
Truncová.  Narodila se v Teplicích,  kde prožila dětství 
a mládí. Do vysokého věku byla stále aktivní, sledova-
la společenský život a své zkušenosti předávala mladším 
generacím. Byla osobností festivalu Mene Tekel, nositel-
kou Ceny Paměti národa i Ceny Příběhů bezpráví. Její ži-
votní příběh je zaznamenán na webových stránkách Pa-
měti národa a Političtí vězni. V roce 2020 se stala čestnou občankou města Tepli-
ce. Čest její památce!

a Josefem Náhlovským
Ve stejný den, 7. dubna, zemřel po krátké, vážné nemoci 
komik, bavič, spisovatel, příležitostný herec a jak sám so-
bě přezdíval poslední Krušnohorec Josef Alois Náhlovský. 
Bylo mu 72 let. Rodák z Lomu u Mostu, vystudovaný uči-
tel, dlouhá léta rozdával radost v divadlech, kulturních 
zařízeních, na televizních obrazovkách či prostřednic-
tvím rozhlasových vln spolu s Josefem Mladým. Rozloučit 
se s ním přišla rodina, osobnosti herecké obce i veřejnost. 
A co vzkazuje lidem: "Buďte normální, nic nepředstírejte. Chovejte se tak, byste 
nikomu jinému neubližovali". Jeho laskavý humor nám bude scházet. 

Jak zajistit plynulost a bezpečnost dodávek 
energie řeší dnes celý svět z důvodu rus-
ké agrese na Ukrajině i ve vazbě na ambice 
Zelené dohody pro Evropu. Ústecký kraj vidí 
jedno z možných řešení ve vodíku.
Právě vodík má schopnost uchovávat ener-
gii vyrobenou z obnovitelných zdrojů a tím při-
spět ke stabilitě dodávek energie, ale může 
být využit i jako zcela bezemisní palivo či čis-
té energetické řešení pro budovy. V Ústec-
kém kraji má svou tradici a zjevně i budouc-
nost. S cílem zachovat význam tohoto regio-
nu coby energetického srdce České republiky 
i v rámci energetické tranzice vznikla Vodíko-
vá strategie Ústeckého kraje, jako první do-
kument tohoto druhu v České republice. 
Strategii schválila Krajská rada pro konku-
renceschopnost Ústeckého kraje a 6. 4. 2022 
ji potvrdila i Rada Ústeckého kraje. Jedná se 
o historicky první ucelený strategický doku-
ment zaměřený na rozvoj krajského vodíkové-
ho hospodářství, který má přispět ke zlepše-
ní ekonomické, sociální i environmentální si-
tuace regionu. 
Na jejím vzniku se podílely desítky regionál-
ních subjektů od krajské samosprávy přes 
podnikatelské svazy, jednotlivé firmy, vý-
zkumné organizace až po města, obce sdru-
žené ve Vodíkové platformě Ústeckého kra-
je, která pracuje již od roku 2018. Její činnost 
a stejně tak i tvorbu vodíkové strategie koor-
dinuje Hospodářská a sociální rada Ústecké-
ho kraje ve spolupráci s Inovačním centrem 
a Krajskou hospodářskou komorou. Vodíko-
vá strategie tedy není dokumentem zpraco-
vaným tzv. „od stolu“, ale vznikla na základě 
konkrétních potřeb regionu s ohledem na zá-
měry producentů i potencionálních odběra-
telů a spotřebitelů. „Ústecký kraj má pro roz-
voj vodíkové ekonomiky jedinečné podmínky 
– disponujeme vhodným know-how, na na-
šem území působí významné množství firem 
v oblasti energetiky, chemie a průmyslu, které 
mají dlouholeté zkušenosti s výrobou vodíku 
a jeho využitím. Současně můžeme pro rozvoj 
vodíkových technologií nabídnout svou roz-
lohou jedinečné, jinak obtížně využitelné úze-
mí po těžbě,“ konstatuje radní Ústeckého kra-
je Iva Dvořáková.
Vodíková strategie Ústeckého kraje je také 
podkladem pro akceleraci přípravy kvalitních 

vodíkových projektů investiční a neinvestič-
ní povahy a má za cíl podpořit jejich realiza-
ci a zajištění finančních prostředků. Hejtman 
Ústeckého kraje Jan Schiller k tomu dodává: 
„Česká republika bude v nadcházejícím pro-
gramovém období EU disponovat prostředky 
na přechod k zelené energetice v řádech sto-
vek miliard korun. Další finanční zdroje a ná-
stroje pak nabízí i nadnárodní programy. Ja-
ký jiný region by měl být zásadním příjem-
cem těchto prostředků než Ústecký kraj, který 
po desetiletí vyráběl a stále vyrábí 30 % ener-
gie České republiky.“ 
Cíle a klíčové kroky strategie definu-
je ve střednědobém horizontu do roku 2030 
a s dlouhodobým výhledem do roku 2050 pro 
následující segmenty: výroba vodíku, distri-
buce a skladování vodíku, využití vodíku pro 
energetické účely, spotřeba vodíku v průmy-
slu, zužitkování vodíku v mobilitě a budovách 
a oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání. Ga-
briela Nekolová, předsedkyně Hospodářské 
a sociální rady Ústeckého kraje uvádí: „Defi-
novali jsme cíle, kterých chce region v oblasti 
vodíku dosáhnout, např. v roce 2030 by oby-
vatelé kraje mohli využívat až 90 vodíkových 
zcela bezemisních autobusů. A našim úkolem 
je pro to zajistit zdroje, podpořit výstavbu plni-
cích stanic a další související infrastrukturu.“ 
Vodíkovou strategii je třeba chápat jako živý 
dokument, který bude pravidelně aktualizo-
ván nejen na základě průběžného hodnocení, 
vývoje legislativy, ale i trhu. Pro úspěšnou im-
plementaci je nutná koordinovaná spoluprá-
ce všech klíčových aktérů. „V průběhu přípra-
vy a zpracování strategie byl vidět jednoznač-
ný zájem podnikatelských subjektů o zave-
dení vodíkové ekonomiky v kraji. Nicméně je 
třeba, aby jak vláda ČR, tak EU tyto nové pro-
jekty podpořila a vytvořila podmínky pro je-
jich realizaci. Stejně jako je tomu v rozvinutých 
vodíkových zemích Evropy, např. v Německu, 
Francii, Španělsku a dalších,“ zdůrazňuje Vla-
dimír Zemánek, předseda Krajské hospodář-
ské komory Ústeckého kraje.   
Ústecký kraj hraje v oblasti vodíku v České 
republice bezesporu prim. Profiluje se také 
v oblasti mezinárodní spolupráce. Stal se ta-
ké prvním regionem střední Evropy, který byl 
přijat do evropského partnerství vodíkových 
údolí. (od dop.)

První region s vodíkovou strategií
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Druhý ročník Invest Expa byl o svěřenských fondech

Na akci byly představeny trendy a no-
vinky v oblasti správy majetku a ta-
ké potenciální výhody členství v po-
řadatelské organizaci. Ta  vznikla ja-
ko neziskové zájmové uskupení, kte-
ré má za cíl kultivovat trh svěřenských 
fondů v České republice. Sdružuje jed-
notlivé správce, školí je a šíří povědo-
mí o svěřenských fondech. S institutem 
svěřenského fondu je spojena řada po-
lopravd a omylů a pokud se potenciální 
správce s celou problematikou více ne-
seznámí, může nabýt negativních do-
jmů. Asociace vznikla jako podpora pro 
správce, kteří se chtějí s tímto nástro-
jem pro správu majetku, jenž není úpl-
ně obvyklý, seznámit. Finanční poradci, 
kteří se mohou stát s podporou Asocia-
ce i správci svěřenských fondů, jsou pri-
márně obchodníci, měli by být edukova-
ní a proškolení. Každý řádně proškolený 
člen asociace získává certifikaci potvrzu-
jící jeho znalosti. Tak má jeho klient jis-
totu, že jedná se skutečným profesioná-
lem v oblasti svěřenských fondů. 

Součástí 2. ročníku Invest Expa a zá-
roveň odměnou pro nejlepší obchod-
níky byl kulturní program, k němuž 
patřila i módní přehlídka. Svoji ko-

lekci společenských a večerních šatů 
účastníkům představil moravský ná-
vrhář Luděk Hanák.  (red.) 

Foto: Daniel Šeiner

První dubnový týden se v prostorách Paláce Lucerna v Praze konal 2. ročník Invest Expo – akce 
pořádané Asociací správců svěřenských fondů pro členy asociace a potenciální budoucí členy.

Předseda Asociace správců svěřenských fondů Ivan Machoň a Lucie Vernarová 
ze společnosti Invest & Property Consulting.

Kolekce večerních a společenských šatů.

Módní návrhář Luděk Hanák se loučí s publikem.
Plesová sezóna sice skončila, ale spo-
lečenské akce a večírky běží dál.

Některé šaty byly z netradičních ma-
teriálů.Večerní róby od Luďka Hanáka.



Hned po svém návratu v Praze navští-
vil se svojí přítelkyní Olgou Růžičkovou 
veletrh Holiday World. Na stánku Klu-
bu českých turistů uspořádal autogra-
miádu svých knih, na podiu popovídal 
o kráse nejvyšších hor světa. 
Radek Jaroš je prvním Čechem a teprve 
15. člověkem na světě, který se může 
pyšnit titulem Koruny Himálaje. V ro-
ce 2014 úspěšně vystoupil na poslední, 
čtrnáctou osmitisícovku – K2 a zapsal 
se tak do síně slávy světového horole-
zectví. Jak sám říká, nic není zadarmo 
a bez rizika. Andělé si vzali jeho prs-
ty, což nakonec nevnímá nijak tragicky. 
„Můj třináctý výstup na Annapurnu v ro-
ce 2012 byl extrémně náročný. Spojilo se 
asi osm faktorů, díky kterým jsem rád, že 
jsme to přežili. Omrzliny nohou bylo vlast-
ně to nejmenší, co se mohlo stát“, vzpomí-
ná s pokorou Radek Jaroš. 
Jeho slova potvrzuje lékař Jiří Paroulek, 
který se specializuje na chirurgii ruky. 
„Mezi pacienty mám více horolezců, ale 
s nohama byl Radek první. Nevypadalo to 
vůbec dobře, ale nakonec se rány po odstra-
něných prstech zahojily a nyní Radek bě-
há jako dřív,“ říká známý chirurg, kte-
rý dnes působí v nestátním zdravotnic-

kém zařízení IPC Axis Medical v Dačicích. 
Ten je rád, že se mu podařilo vrátit Rad-
ka do stavu, kdy mohl dodělat Korunu 
Himaláje výstupem na jeho poslední os-
mitisícovku K2. 

Jak se to stalo?
Zní to hrozně, ale stalo se to na mojí tři-
nácté osmitisícovce, na Annapurně. Já 
s třináctkou jinak problém nemám, hrál 
jsem volejbal mnoho let s číslem tři-
náct. Byla zima a bylo strašně moc ne-
příznivých faktorů, které se sešly na-
ráz. Kdyby byl jeden, dva, tři, tak se nic 
neděje, ale sešlo se jich asi devět. Lez-
li jsme šest dnů nonstop ve strašném 
počasí, nesundával jsem boty, otekly 
mi nohy, tím se mi trošku omezil krev-
ní oběh, byli jsme dobře aklimatizova-
ní, což ale znamená zahuštěnou krev, 
hodně červených krvinek, byli jsme ces-
tou dehydrovaní, což je další zahuště-
ní krve, já jsem tam byl s klukem, který 
to lezl mnohem delší dobu, takže jsem 
třeba sedm hodin čekal na něj ve sto-
je před stanem a tyhle věci se sčíta-
ly, včetně toho, že mě nějakým nešťast-
ným způsobem den před tím zvlhly bo-
ty, takže tam ta termoizolační vrstva 

přestala fungovat, lezli jsme severní stě-
nu, kde byl fakt extrémní mráz, no a tak 
se to nasčítalo… A bohužel, jak tam by-
la ta moje vyfocená noha (viz foto), tak 
tam se stal ten zásadní problém, že mi 
odstranili kůži z těch prstů, tím se za-
bránilo hojení, a všude tam, kde byla ta 
kůže odstraněná, tak to šlo do nekrózy 
a byl konec. 
Já jsem ještě v den výstupu na vrchol, 
v posledním výškovém táboře ve výš-
ce 7.050 metrů (asi pátý den lezení) to-
mu kámošovi říkal – hele to je sranda, 
že mám nohy jak v mrazáku, a přitom 
to člověku už vůbec nevadí. Druhý den 

jsme vylezli na vrchol, já jsem se vrátil 
zase o několik hodin dříve než on, sun-
dával jsem boty, že si na chvilku leh-
nu do stanu, a jak jsem je sundal, kou-
kal jsem na prsty, a viděl jsem takovou 
čárku, modrofialový prsty byly na konci, 
tak jsem si řekl, že to není dobrý… kon-
zultoval jsem to satelitním telefonem 
s lékařem, který byl se mnou na vrcho-
lu Mt. Everestu. A bylo jasný, že jsou to 
už omrzliny. Do těch 7 tisíc metrů pro 
mě nemohl doletět vrtulník, tak jsem 
musel další den seběhnout do základní-
ho tábora, takže to, co jsme nahoru lez-
li 5 dnů, tak já jsem dolů seběhnul za je-

den den s těmi omrzlinami. Další den 
pro mě přiletěl vrtulník a dopravil mě 
na kliniku, a tam začalo rok dlouhé lé-
čebné martýrium. Původně jsem byl do-
mluvený na poslední K2 na rok 2013, 
ale kvůli tomuto zranění jsem nemohl, 
musel jsem to odložit na rok 2014. Což 
nakonec bylo dobře, protože rok 2013 
byl nejhorší rok himalájského lezení.     

Radek Jaroš jako turista
Jeho kroky nyní nepovedou do velehor, 
ale naopak, společně s Klubem českých 
turistů chce poznávat krásy naší země. 
„Mojí srdeční záležitostí je Vysočina, kde 
žiju. Tam začala moje cesta do Himála-
jí, ale i za Korunou světa. A sem se pořád 
rád vracím a budu vracet, tam kde jsem 
doma,“ říká Radek Jaroš, rodák z Nové-
ho Města na Moravě a dodává: „Nechci 
to úplně nazývat horolezecký důchod, ale 
můj život nejsou jenom hory. Mnoho krás-
ných míst máme i v naší zemi, a ty hod-
lám jako turista nyní objevovat a motivo-
vat mladou generaci, aby trávila více času 
pohybem na čerstvém vzduchu, protože to 
je nejlepší, co mohou pro své zdraví i du-
ševní pohodu udělat,“ prozrazuje své le-
tošní plány Jaroš.
Horolezec Radek Jaroš se vydá po turi-
stických značkách a bude více turistou. 
Za to, že opět chodí, vděčí i svému příte-
li a lékaři Jiřímu Paroulkovi. 
 Redakce
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Také umělci říkají své jasné NE válce na Ukrajině!

Horolezec Radek Jaroš ukázal svoje uzdravené nohy
Nejznámější český horolezec Radek Jaroš už zase září optimis-
mem a energií. Nedávno se vrátil z dovolené a zároveň rehabili-
tačního pobytu na Kanárských ostrovech, kde si užíval nejen jar-
ního slunce, ale také aktivních pěších i cyklo výletů.

Při příležitosti slavnostního křtu jarního vydání časopisu Mercu-
ry´s Way se v Grandhotelu Praha konala projekce nového video-
klipu Milana Balka Balkinse z TV Metropol s názvem NO WAR! 

Umělci v ní vyjádřili svoji touhu 
po míru v Evropě i na celém světě. 
V tomto případě se jednalo o balet-
ní ukázky a módní přehlídky, na kte-
rých se představili návrháři s me-
zinárodním kreditem. Jejich kolek-
ce v režii  agentury Czech Fashion 
Week předvedla pro tento účel čtyři-
cítka speciálně vybraných modelek 

z Čech, Slovenska, Ukrajiny, Ruska, 
Kazachstánu a z Turecka. Večerem 
provázeli Kateřina Hunková a Petr 
Šimůnek. Finančně akci zajistila ak-
ciová společnost Invest & Property 
Consulting, která svými aktivitami 
podporuje ukrajinské válečné běžen-
ce v Čechách. (red.) 

� Foto:�Jiří�Veselý

Jeden z modelů moravského návrháře Luďka Hanáka.

Módní kreace návrhářky Olgy Rusakove.

Vystoupili i sólisté baletu.

Jejich autorka je uprostřed s květinami.

Úvodní slovo přednesl Ladislav Vaněček, zakladatel IPC a. s.

Svoji tvorbu představil i módní návrhář, ukrajinský rodák Dima Kutelko.


