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Deset let eura

Vznik eura v lednu 1999 
byl svými zastánci vnímán 
jako završení mnohaletého 
úsilí o měnovou integraci 
Evropské unie. Za myšlenkou 
společné měny nestály jen ne-
zdary s předchozími typy mě-
nových uspořádání v evrop-
ských zemích, ale samozřejmě 
i politické integrační priority. 
Hledání vhodného měnového 
rámce tak bylo v myslích jeho 
tvůrců motivováno jak po-
stupným odstraňováním ba-
riér vnitřního unijního trhu, 
tak i představou o zákonitosti 
vývoje směřujícího k větším 
ekonomickým celkům a ne-
důvěrou v možnost, že by dal-
ší rozvoj ekonomiky mohl být 
spjat s prosazováním národ-
ních ekonomických zájmů. 

Eurozóna jako  
soubor pravidel

Společnou měnu tak její 
autoři chápali jako úsilí o spo-
lečný institucionální a hos-
podářsko politický rámec, 
ve kterém jsou s ohledem na 
sledovaný cíl jasně stanovena 
pravidla chování všech účast-
níků a definovány pokuty 
za jejich nedodržování. Za 
hlavní rys tohoto rámce byla 
a je považována sebedisciplí-
na jeho účastníků vyjádřená 
souborem maastrichtských 
konvergenčních kritérií i dis-
ciplína uvalovaná na jednot-
livé členské země unijními 
institucemi. 

Nicméně v realitě se, na 
rozdíl od těchto záměrů, sa-
mozřejmě národní ekonomic-
ké zájmy stále prosazují a tak 

kvátní konvergenčním pro-
cesům zemí stojících mimo 
eurozónu, jejich interpretace 
trpí řadou slabin (spočíva-
jících především v tom, že 
opouští ekonomickou racio-
nalitu) a způsob jejich aplika-
ce evropskými autoritami na 
jednotlivé případy není příliš 
konzistentní. 

Skutečnost, že nedostateč-
ný respekt vůči pravidlům je 
typicky projevem mocenské-
ho boje uvnitř společenství 
mnoha států a politických ob-
chodů obvykle nejsilnějších 
účastníků, však nic nemění 
na tom, že existence pravidel 
a alespoň minimální míra re-
spektu k nim jsou pro dnešní 
i budoucí fungování euro-
zóny integrace podmínkami 
více než nutnými. Současná 
ekonomická krize tak zřejmě 
provede první zásadní test 
skutečně dlouhodobé udrži-

Miroslav Singer
viceguvernér České národní banky

není problém nalézt (jak před 
vlastním vznikem eura tak 
v průběhu jeho existence) 
množství příkladů ilustrují-
cích nedostatečný respekt 
vůči těmto kritériím ze strany 
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Současná ekonomická 
krize zřejmě provede první 

zásadní test skutečně 
dlouhodobé udržitelnosti 

eura v podmínkách 
prudkého propadu 

světového a evropského 
produktu.

různých zemí (například revi-
ze Paktu stability a růstu v ro-
ce 2003, kreativní účetnictví 
mnoha zemí před vstupem do 
eurozóny, či frapantní poru-
šování Paktu stability ze stra-
ny „velkých“ zemí eurozóny). 

Stejně tak je nutné konsta-
tovat, že konkrétní podoba 
jednotlivých kritérií není ade-
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telnosti eura v podmínkách 
prudkého propadu světového 
a evropského produktu.

Euro a pochybnosti 
Jakkoliv se dnešní exis-

tence eura zdá být poměrně 
samozřejmá, stojí za to si při-
pomenout některé pochyb-
nosti, které doprovázely jeho 
vznik, už proto, že většina 
z nich má racionální jádro, 
jež může v současné ekono-
mické situaci nabýt na význa-
mu. Jedna z pochybností se 
týkala toho, zda se eurozónu 

zečů o euro. Poklesy výkonu 
v některých zemích se sice 
dostavily (Německo, Itálie), 
byť střednědobý hospodář-
ských růst některých jiných 
zemí zůstal poměrně vysoký 
(Irsko, Rakousko). 

Nejnovějším příspěvkem 
do diskuse, zda nominální 
konvergence podvazuje kon-
vergenci reálnou, bude pří-
klad Slovenska, které do euro-
zóny vstoupilo s růstem, kte-
rý v posledních letech patřil 
v Evropě k nejvyšším. Rovněž 
obava, že měnová politika 
Evropské centrální banky 
prováděná v ne zcela homo-
genním prostředí evropských 
ekonomik povede k jejich di-
vergenci a nakonec k rozpa-
du eurozóny, v do loňského 
roku panujících mimořádně 
příznivých podmínkách svě-
tové konjunktury, nenalezla 
empirické opodstatnění. 

Inflační diferenciály mezi 
různorodými zeměmi sice ne-

začnou být tyto požadavky 
zpochybňovány, nebo jakmi-
le začne narůstat nekonzis-
tentnost hospodářských po-
litik v rámci eurozóny, což je 
dnes velmi pravděpodobným 
scénářem vývoje evropských 
ekonomik, bude to mít pro 
budoucnost eura neblahé dů-
sledky. 

Hospodářská krize
Finanční a hospodářská kri-

ze tak představuje pro euro 
největší zkoušku jeho odol-
nosti za celých deset let jeho 
existence. Často překotné 
a málo promyšlené přijímání 
různých makroekonomic-
kých a finančních opatření 
v posledních měsících mo-
hou představovat nástup 
trendu eroze jeho stability. 
Příkladem jsou nejen tlaky 
směřující k možnému rozvol-
ňování Paktu stability a růstu, 
ale i občasné snahy politiků 
zemí (jejichž fiskální situa-
ce je hrozivá ještě předtím, 
než se začnou uvažovat je-
jich skryté závazky například 
v podobě garancí a příslibů) 
podněcovat domácí poptáv-

ku z veřejných rozpočtů těch 
zemí, jejichž dosavadní hos-
podaření je nejvíce vyrovna-
né a má tudíž největší rezer-
vy pro případnou stimulaci. 
Takové chování vykazuje rysy 
černého pasažérství, jehož 
devastujícím účinkům chtěli 
tvůrcové rozpočtových pravi-
del eurozóny zabránit. 

Není proto nijak náhodné, 
že proti uvolňování rozpoč-

Finanční a hospodářská 
krize tak představuje pro 

euro největší zkoušku jeho 
odolnosti za celých deset 

let jeho existence. 

vůbec podaří ustavit. Ještě 
v polovině minulého desetile-
tí byly mnohé evropské země 
natolik zaujaty svými vlastní-
mi hospodářskými problémy, 
že úvahy o vytvoření nějaké-
ho těsnějšího svazku hrály 
v jejich uvažování druhořa-
dou roli. 

S tím, jak se však blížilo 
datum zahájení třetí eta-
py Hospodářské a měnové 
unie, rostla ochota politiků 
podstupovat rizika spojená 
s konsolidací domácích hos-
podářských politik, směřující 
zejména k větší fiskální stříd-
mosti. Navíc je třeba si uvědo-
mit, že alternativou budování 
eurozóny pro ně v té době 
bylo provedení dalších eko-
nomických reforem v rámci 
EU vedoucích k prohloubení 
fungování společného trhu 
nad rámec trhu zboží, což 
 (racionálně) vnímali jako 
proces s ještě vyšší politickou 
cenou, než provádění dílčích 
reforem potřebných k zave-
dení eura. 

Z patnácti tehdejších čle-
nů EU tedy nakonec splnilo 
vstupní požadavky (byť už 
v té době byly v případech 
Itálie, či Belgie formulovány 
oprávněné výhrady ohledně 
čistoty splnění) dvanáct zemí, 
což bylo pravděpodobně více, 
než si architekti měnové unie 
nedlouho před jejím vznikem 
zřejmě sami představovali. 
V některých případech také 
požadavky maastrichtských 
konvergenčních kritérií ved-
ly ke zřetelnému zpomalení 
ekonomického vývoje ucha-

Neměla-li Česká republika 
v minulých několika letech 
silný důvod odstartovat 

proceduru vstupu do 
eurozóny, nemá ho ani 
po uplynutí roku 2008. 

Vzhledem k probíhající krizi 
se navíc vynořují některá 

nová rizika.

tové disciplíny často vehe-
mentně vystupuje a jistě bude 
vystupovat právě prezident 
Evropské centrální banky 
J. C. Trichet. Jakkoliv je snaha 
národních vlád čelit rostou-
címu propadu poptávky růz-
nými stimulačními fiskálními 
balíčky pochopitelná, byla by 

CEP nabízí sborník č. 69/2008 „Inflace – krátkodobý 
výkyv, nebo střednědobá hrozba?“, do něhož přispěli 
přední čeští ekonomové Miroslav Singer, Viktor Kotlán, 
Eva Zamrazilová, Petr Mach, Vladimír Tomšík, 
Mojmír Hampl, Martin Mandel, Robert Holman, 
Lukáš Kovanda, Tomáš Munzi a Vladimír Kolman. 
Editorem je Marek Loužek. Předmluvu napsal prezident 
Václav Klaus. 

Cena: 70 Kč, 112 stran.

objednávky na www.cepin.cz,  
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Jakmile začne narůstat 
nekozistentnost 

hospodářských politik 
v rámci eurozóny, 
což je dnes velmi 

pravděpodobným scénářem 
vývoje evropských 

ekonomik, bude to mít  
pro budoucnost eura 

neblahé důsledky.

vymizely a existují, ale nemě-
ly dosud tendenci k narůstá-
ní. Je však nepochybně příliš 
brzy na hodnocení dlouho-
dobých vyhlídek eurozóny na 
přežití. Po deseti letech exis-
tence tedy zatím mnoho ne-
nasvědčuje tomu, že by se ži-
votnost eura, které si mezitím 
stačilo vydobýt pozici druhé 
nejvýznamnější světové měny, 
měla chýlit ke konci. Otázkou 
ovšem je, jak bude tato měna 
udržitelná pro všechny její 
členy a jaký čistý ekonomic-
ký výsledek pro ně bude mít 
v době, kdy světová ekonomi-
ka vstoupí do fáze synchroni-
zovaného propadu. 

Existence eura rozhod-
ně není provždy zaručená. 
Jedinou zárukou této existen-
ce je právě lpění na souboru 
pravidel, která vyžadují pře-
devším pružné přizpůsobova-
cí tržní mechanismy a rozpoč-
tovou střídmost s ohledem na 
hospodářský cyklus. Jakmile 
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to právě centrální měnová au-
torita, které by se zkompliko-
valo provádění jednotné mě-
nové politiky a zachovávání 
cenové stability, za kterou je 
zodpovědná. Zhoršení para-
metrů fungování eurozóny by 
tak nevyhnutelně vedlo nejen 
ke snížení přínosu pro její 
stávající členy, ale i ke snížení 
přitažlivosti tohoto projektu 
pro země, které doposud sto-
jí mimo ni, Českou republiku 
nevyjímaje. 

Analýzy sladěnosti
V polovině prosince 2008 

byl Českou národní bankou 
a ministerstvem financí zve-
řejněn společný materiál 
Analýzy stupně ekonomické 
sladěnosti České republiky 
s eurozónou. Tento každoroč-
ně vypracovávaný dokument 
přináší sadu testů, které slou-
ží jako podpora pro rozhodo-
vání o načasování přijetí eura 
Českou republikou. Mnohé 
ukazatele naznačují, že naše 
připravenost přijmout euro 
je přibližně stejná jako v roce 
2003, přičemž v různých ob-
lastech lze pozorovat jak ten-
dence ke zvýšení sladěnosti, 
tak k jejímu snížení. 

Analyzované faktory lze 
rozdělit do čtyř skupin. 
K ukazatelům podporujícím 
přijetí eura patří stabilně vy-
soká míra otevřenosti české 
ekonomiky, značná obchodní 
a vlastnická provázanost se 
zeměmi eurozóny, dosažení 
vysoké míry konvergence 
v míře inflace (nepočítá-
me-li mimořádný rok 2008) 
i v nominálních úrokových 
 sazbách. 

Do druhé skupiny patří 
oblasti, které jsou z hlediska 
makroekonomických nákla-
dů plynoucích z přijetí eura 
nadále rizikové, i když u nich 
došlo k výraznému zlepšení. 
Jde o pokračující rychlou re-
álnou konvergenci, další při-
blížení naší relativní cenové 
hladiny k hladině v eurozóně, 
některá dílčí zlepšení na trhu 
práce (např. pokles celkové 
i dlouhodobé míry nezaměst-
nanosti, zastavení poklesu 
míry ekonomické aktivity 
obyvatelstva – tato dílčí zlep-
šení parametrů trhů práce 
však mohou mít cyklické pří-
činy – či zvýšení mezinárodní 
mobility pracovní síly), nebo 
snížení celkového i struktu-

rálního deficitu veřejných 
financí. Přestože nadále pře-
trvává nedostatečně motivu-
jící prostředí pro domácí za-
městnance s nižší kvalifikací, 
k pro pružnost ekonomiky 
pozitivním jevům patří za-
stavení růstu celkového zda-
nění práce a růstu poměru 
minimální mzdy k průměrné 
mzdě. 

Třetí skupinu představují 
tradičně úzká místa z hledis-
ka pružnosti ekonomiky a je-
jí schopnosti přizpůsobit se 
šokům, přičemž v této oblas-
ti nebylo zaznamenáno žád-
né významné zlepšení. Patří 
sem přetrvávající existen-
ce strukturálního deficitu, 
který omezuje manévrovací 
prostor pro fiskální politi-

prostředí se tak stává velmi 
nepřátelským pro plnění no-
minálních kritérií. Zjevné to 
je v případě kurzového kri-
téria. 

Poměrně plynulé (byť rych-
lé) posilování kurzu v před-
chozích letech přešlo do 
nafouknutí kurzové bubliny 
v červenci 2008 a s propuk-
nutím akutní fáze finanční 
krize se dostavilo období zvý-
šené volatility koruny. Splnění 
kurzového kritéria by se tak 
pravděpodobně stalo velmi 
problematickým a v lepším 
případě pro centrální banku 
velmi nákladným a náročným 
intervenčním cvičením s ne-
jistým výsledkem. 

Ani splnění kritéria inflace 
by nemuselo být snazší než 
v klidnějších dobách, kdy ne-
působí souběžně několik exo-
genních šoků. A to pomíjíme 
skutečnost, že naplnit defini-
ci cenové stability v období 
hluboké recese či dokonce 
deflace ekonomicky smyslu-
plným obsahem by mohlo být 
pro samotné evropské autori-
ty velmi prekérní. 

Jinými slovy, i kdyby se 
v důsledku postupujícího 
přibližování české ekono-
miky k eurozóně vychýlila 
bilance rizik významněji 
ve prospěch čistých příno-
sů (jako že  tomu tak není, 
a naopak lze předpokládat, 

CEP nabízí knihu Michala Petříka „Evropa ve slepé ulič-
ce“ s podtitulem „Lisabonská smlouva a politická unifikace“. 
Kniha analyzuje základní pojmy evropské integrace a rozebí-
rá vývoj k politické unii. Zkoumá pilíře Lisabonské smlouvy 
a další změny zaváděné Lisabonskou smlouvou. Přináší pří-
padové studie Unie mezi Laekenem a Lisabonem. Nechybí 
ani přílohy s kompetencemi EU podle Lisabonské smlouvy. 
Předmluvu ke knize napsal prezident Václav Klaus. 

Cena: 70 Kč, 118 stran.

objednávky na www.cepin.cz,  
tel. 222 814 666, e-mail: cep@cepin.cz
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Minimálním požadavkem 
z hlediska rizik je přání,  

aby další významná 
rozhodnutí o přijetí eura 
Českou republikou přišla  

až v době, kdy bude zřejmé, 
že světová ekonomická 

krize je (nebo brzy  
bude) u konce.

ku, a zejména do budoucna 
je vzhledem k doposud ne-
provedené penzijní reformě 
vážným problémem stárnutí 
obyvatelstva. Na trhu práce 
jsou např. problémem ne-
vyhovující kvalifikace dlou-
hodobě nezaměstnaných 
a velmi vysoké náklady na 
propouštění z pracovních 
poměrů na dobu neurčitou. 

Čtvrtou skupinou je ob-
last finanční integrace, v níž 
v minulých letech byla situa-
ce uspokojivá a taková zřejmě 
zůstává i v posledním obdo-
bí. Lze shrnout, že neměla-li 
Česká republika v minulých 
několika letech silný důvod 
odstartovat proceduru vstupu 
do eurozóny, nemá ho ani po 
uplynutí roku 2008. Vzhledem 
k probíhající krizi se navíc vy-
nořují některá nová rizika. 

Rozkolísání ekonomiky
Charakteristickým rysem 

krize je rozkmitání jinak po-
měrně stabilních makroeko-
nomických veličin. Přitom 
vstupní maastrichtské poža-
davky předpokládají vývoj 
stanovených proměnných na 
udržitelném základě. Velmi 
volatilní a navíc mimořád-
ně obtížně předpovídatelné 

Charakteristickým rysem 
krize je rozkmitání jinak 

poměrně stabilních 
makroekonomických 

veličin.

že pružný kurs a relativní 
izolovanost českého finanč-
ního systému bude pro čes-
kou ekonomiky v nejbliž-
ších letech přínosem), prá-
vě probíhající ekonomická 
krize z procedury plnění 
vstupních kritérií činí snad- 
no postradatelnou kratochví-
li. Minimálním požadavkem 
z hlediska rizik je tedy přání, 
aby další významná rozhod-
nutí o přijetí eura Českou 
republikou přišla až v době, 
kdy bude zřejmé, že světová 
ekonomická krize je (nebo 
brzy bude) u konce.
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Konflikt v Gaze v historické perspektivě
Jan Eichler
Ústav mezinárodních vztahů

Na přelomu starého a no-
vého roku Izrael zahájil dů-
kladně naplánovanou zdrcu-
jící operaci proti palestinské 
radikální organizaci Hamás. 
Celkový počet zabitých za 
první dva týdny bojů činil 
několik stovek. Byl tedy něko-
likanásobně nižší nežli množ-
ství obětí genocidních šílen-
ství v subsaharské Africe za 
pouhý jeden jediný den, ale 
přesto dění na několika málo 
kilometrech v pásmu Gazy 
okamžitě vzbudilo obrov-
skou pozornost celého světa 
a vyvolalo velké emoce pře-
devším v zemích euroatlan-
tické oblasti. Znovu se potvr-
dila jedna konstanta pováleč-
né světové politiky: Blízký 
a Střední Východ je jednou 
z nejvýbušnějších částí celé-
ho světa. Jaké jsou historické 
a mezinárodněpolitické příči-
ny této skutečnosti?

Čtyři velké války
Veškeré napětí se odvíjí od 

jednostranného vyhlášení 
Státu Izrael v roce 1948 na úze-
mí zahrnujícím 51 % Palestiny, 
zatímco Palestincům bylo vy-
hrazeno 41 % území. Tuto sku-
tečnost odmítly arabské státy 
a nejprve ji chtěly změnit ces-
tou válek. Nedlouho po vy-
hlášení Státu Izrael ozbrojené 
síly Arabské ligy (Egypt, Irák, 
Sýrie, Libanon a Zajordánská 
arabská legie) byly nasazeny 
„na obranu práv palestin-
ských Arabů“. 

Prvním, kdo zvolil cestu 
ozbrojené konfrontace tedy 
byli Arabové. Ale tzv. palestin-
ská válka 1948–1949 pro ně 
skončila špatně – Izraelci svůj 
stát rozšířili na 78 % území 
Palestiny a zároveň s tím začal 
exodus 700 000 Palestinců. 
Od této doby Izrael trvale 
porušuje čtvrtou ženevskou 
konvenci, která výslovně za-
kazuje zabydlovat okupova-
ná území vlastním obyvatel-
stvem. Na straně Palestinců 
to umocňuje pocity křivdy 
a nenávisti. 

Druhá válka vypukla po 
znárodnění Suezského kaná-
lu v roce 1956. Izrael při ní 
zasahoval na straně Francie 
a Velké Británie. 

Třetí válka v roce 1967 při-
nesla Izraeli, spoléhajícímu 
na vzdušnou převahu a na 
moment překvapení, bles-
kové a doslova epochální ví-
tězství. Jeho vojska obsadila 
strategicky významná území 
na Sinajském poloostrově, 
na východním břehu Suezu, 
na Golanských výšinách, 
v Jordánsku a ve východním 
Jeruzalémě. Izrael se stal klí-
čovou vojenskou mocností 
celé oblasti Blízkého a střed-
ního východu a upevnilo se 
jeho strategické spojenectví 
s USA. Zároveň s tím se však 
od něho odklonila Francie 
a jednou z konstant její zahra-
niční politiky se stala snaha 
hledat oboustranně přijatelné 
řešení izraelsko – palestinské-
ho konfliktu. 

a po vojenském vítězství USA 
v Iráku se tedy situace nako-
nec obloukem vrátila tam, kde 
začala první blízkovýchodní 
válka, tedy k izraelsko-pales-
tinskému problému. Stalo se 
tak ale za zcela jiného poměru 
sil, který je pro Izrael mnohem 
příznivější, než tomu bylo v ro-
ce 1948. 

USA jako strategický 
spojenec Izraele 

Pro Izrael jsou USA strate-
gickým partnerem, a to bez 
ohledu na skutečnost, kdo 
je premiérem Izraele a prezi-
dentem USA. Pascal Boniface, 
ředitel pařížského Ústavu 
mezinárodních a strategic-
kých vztahů (IRIS) připomí-
ná, že Truman vycházel z vli-
vu židovských voličů v USA. 
Eisenhower původně ne-
chtěl dopustit, aby se o ame-
rické politice rozhodovalo 
v Jeruzalémě, ale nakonec se 
k Izraeli přiklonil proto, že 
jeho největším nepřítelem se 
stal egyptský prezident Násir 
s podporou Moskvy. 

Kennedy rozšířil vojenskou 
pomoci Izraeli, domnívaje se, 
že touto cestou si pojistí vliv 
USA na izraelskou politiku. 
Johnson podpořil Izrael ve 
válce 1967, protože touto ces-
tou chtěl omezit vliv SSSR na 
Blízkém východě, odstranit 
nepřátelské arabské režimy 
a dosáhnout příznivější pod-
mínky pro svého strategické-
ho spojence. 

James Carter se snažil při-
mět Izrael k určitým ústup-
kům a zaznamenal diploma-
tický úspěch v Camp David 
v roce 1978. Reagan jako prv-
ní z amerických prezidentů 
otevřeně vyhlásil, že Izrael 
na Blízkém východě působí 
jako společný trumf celého 
Západu. Hořkou zkušenost 
zažil G. W. Bush – nezískal 
druhý mandát, protože proti 
němu začali bojovat lobbis-
té z AIPAC. Clinton se snažil 
dosáhnout uzavření míru, ale 
nakonec neuspěl, když Arafat 
nepřijal Barakovy návrhy. 

Velmi důležité je i to, že od 
roku 1972 USA vetovaly přes 
čtyřicet rezolucí RB OSN, 
které byly nějak kritické vů-
či Izraeli. Navíc jim mnoho-
krát stačilo pohrozit vetem 

a vzápětí se měnil text navr-
hovaných rezolucí. Boniface 
z toho vyvozuje, že s takovou 
podporou se postupně upev-
ňoval pocit beztrestnosti, a to 
jak na poli politickém, tak 
i válečném.

Vojenská kultura
Bojová příprava Obranných 

sil Izraele (Israel Defense 
Force – IDF) se dlouhodobě 
zaměřuje především na vede-
ní boje o území. Jejich hlavní 
údernou silou jsou tankové 
jednotky, motorizované dě-
lostřelectvo, taktické letec-
tvo a protivzdušná obrana. 
Vojenská doktrína Izraele kla-
de rozhodující důraz na od-
strašování, a to jak konvenční, 
tak i jaderné. Jeho vojenská 
strategie se zaměřuje na pře-
kvapivé, a proto velice účinné 
preemptivní údery a na pre-
emptivní války v krátkém tr-
vání. Ty se vyznačují rychlým 
rozvinutím ozbrojených sil 
a překvapivými manévry na 
nepřátelském území a zasazo-
váním rychlých a silných úde-
rů vypočítaných na co největ-
ší ochromení ozbrojených sil 
nepřítele. 

Pro Izrael jsou USA 
strategickým partnerem, 

a to bez ohledu na 
skutečnost, kdo je 
premiérem Izraele 

a prezidentem USA.

Když i čtvrtá, tzv. Jomkip-
purská válka v říjnu 1973, 
s konečnou platností potvr-
dila, že arabské státy nemají 
proti Izraeli ve vojenství šanci 
na úspěch, role bojovníků za 
práva Palestinců se zmocnily 
teroristické organizace.

Izrael však sázel nejen na 
válčení, ale také na cílevědo-
mou diplomacii. V roce 1979 
jeho tehdejší premiér Begin 
podepsal v Camp Davidu iz-
raelsko – egyptskou mírovou 
smlouvu a o dalších patnáct 
let později stejným způso-
bem skončilo nepřátelství 
mezi Izraelem a Jordánskem. 
Tím odpadli dva z původ-
ních pěti nejobávanějších 
nepřátel Izraele. A po svržení 
Saddámovy diktatury je násle-
doval Irák. 

Tím se výrazně zúžila zá-
kladna, ze které dostávaly pod-
poru (finance, výcvik, výzbroj 
a politická podpora) ty pales-
tinské organizace, jež v boji 
za návrat ztracených území 
vsadily na teroristické útoky. 
Po diplomatických úspěších 
v případě Egypta a Jordánska 

Znovu se potvrdila jedna 
konstanta poválečné 

světové politiky: Blízký 
a Střední východ je jednou 

z nejvýbušnějších částí 
celého světa.

Na počátku 21. století se 
IDF z iniciativy ministra 
obrany Ehuda Baraka zamě-
řily především na compute-
rizaci, další modernizaci vo-
jenského letectva, na nákup 
bezpilotních prostředků, na 
systém protiraketové obrany 
Arrow, na pořízení moder-
ních radarových a družico-
vých systémů a na rozvíjení 
velitelských schopností a sa-
mostatnosti při rozhodová-
ní. Zároveň s tím má Izrael 
také nekonvenční odstrašo-
vací arzenál se dvěma slož-
kami, leteckou a pozemní. 
Tu první tvoří letouny F – 16 
A/B/C/D/I Fighting Falcon 
s dosahem 1 600 km a letou-
ny F – 151 Thunder s dosa-
hem 3 500 km. Pozemní slož-
ka má řízené střely Jericho 
I (dosah 1200 km) a Jericho 
II (dosah 1800 km) a celkem 
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asi 100 náloží uložených 
v Zekharyehu.

Boj Izraele
Izrael nemá žádnou strate-

gickou hloubku svého území, 
v případě války nemá kam 
ustupovat, nemůže vytvářet 
druhé sledy svých vojsk, stírá 
se rozdíl mezi frontou a záze-
mím, každý konflikt znamená 
vysokou zranitelnost izrael-
ského obyvatelstva a veškeré 
infrastruktury. Každý ozbro-
jený úder, a to i odpalování 
raket krátkého dosahu, je pro 
Izrael útokem na životní zá-
jmy, na územní celistvost, na 
politickou svrchovanost a na 
přežití izraelského národa ja-
ko takového. 

Hlavní metodou bojové čin-
nosti izraelských ozbrojených 
sil jsou výpady a nájezdy na 
palestinské cíle organizované 
jako odpověď na teroristické 
akce. Cílem je znemožnit, aby 
tato území byla pro palestin-
ské ozbrojence základnou, 
v níž připravují své útoky, 
a také svatyní, do které se 
pak vracejí, aby se rozptýlili 
mezi civilním obyvatelstvem. 
Nejznámější, ale také nejkri-
tizovanější se stala operace 
Dny kajícnosti na podzim 
2004. Byla odpovědí na za-
bití dvou izraelských dětí po 
odpálení palestinské rakety 
Kásim, jejím výsledkem by-
lo 104 zabitých Palestinců, 
z toho osmnáct dětí, úplné 
zničení 77 domů a poškození 
stovek dalších.

Druhou metodou je fyzic-
ká likvidace palestinských 
aktivistů podezřelých z or-
ganizování teroristických 
atentátů nebo dokonce z je-
jich uskutečňování. Hlavní 
pozornost se zaměřuje na po-
hlaváry hnutí Fatáh, Hamás, 
Islámský džihád, Brigády 
Ezedin al Kasám a další. Pro 
jejich cílené zabíjení se vži-
lo označení „mimosoudní 
popravy“ nebo také „cílené 
zabíjení“ (targeting killings). 
V minulých letech přinesla 
smrt mnoha skutečným pa-
lestinským teroristům, ale má 
také vážné stinné stánky – de-
sítky mrtvých a zraněných na 
straně nevinného civilního 
palestinského obyvatelstva. 
K tomu se přidávají zničená 
obydlí, rozbitá infrastruktura 
a další zhoršení již tak běd-

ných podmínek velké většiny 
obyčejných Palestinců. 

Boj Palestinců
Hamás, Palestinský islám-

ský džihád a tzv. mučednické 
brigády al – Aksá se zaměřily 
především na sebevražedné 
pumové atentáty proti dvěma 
druhům cílů. Prvním z nich 
jsou kasárna a další vojenská 
zařízení, na něž ponejvíce 
útočí sebevražední řidiči aut 
naložených výbušnou smě-
sí. Zabíjejí vojáky izraelské 
armády a ničí jejich základ-

že „Izrael musí opustit oku-
povaná území na západním 
břehu (Jordánu) a v Gaze, 
ale Palestinci v současné do-
bě nemohou dostat takovou 
důvěru, aby se na tato území 
vrátili, protože by je mohli 
zneužít jako základnu pro 
budoucí akce proti Izraeli“. 
Ovšem tato perspektiva je 
zatím velice daleko a je otáz-
kou, zda operace Lité olovo 
ji přiblíží, nebo naopak ještě 
více oddálí.

Operace Lité olovo
Dosavadní vývoj potvrdil 

tři základní jistoty situace na 
Blízkém a středním východě. 
První z nich je, že izraelské 
vojenství, nahlíženo čistě 
technokraticky, představuje 
naprostou špičku dnešního 
světa. Má vynikající zpravo-
dajský systém, důkladnou pří-
pravu vojenských operací i je-
jich brilantní provedení. Při 
svých zásazích jde neomylně 
za svým cílem, což v případě 
operace Lité olovo byla sys-
tematická likvidace těch nej-
nebezpečnějších extremistů 
a teroristů. 

Druhou jistotou je, že nej-
silnější stát dnešního světa, 
jediná existující supervelmoc 
zůstává strategickým spojen-
cem Izraele. Spojené státy mu 
budou i nadále poskytovat 
finanční pomoc, poskytovat 
výzbroj a v neposlední řadě 
i politickou a diplomatickou 
podporu.

Třetí jistota je velice zne-
klidňující – tzv. palestinská 
otázka bude ještě více než 
doposud hlavním námětem 
islamistických a teroristic-
kých organizací počínaje 
Hamásem a konče al – Kajdá. 
Pro Hamás či jeho pohrobky 
se stane nosným argumentem 
pro nábor nových členů z řad 
mladých desperátů, kteří při 
operaci Lité olovo přišli o do-
movy, o rodiče, o sourozence, 
nemají již co ztratit a touží 
pouze po pomstě. A pro al 
– Kajdá by se mohla stát dů-
vodem pro nové teroristické 
útoky, a to nejen proti Izraeli, 
ale i proti jeho strategickému 
spojenci. Další vývoj nám uká-
že, do jaké míry se podaří tu-
to hrozbu eliminovat.

Izraelské vojenství, 
nahlíženo čistě 
technokraticky,  

představuje naprostou 
špičku dnešního světa.

ny což zejména na okupova-
ných územích vysvětlují jako 
zvláštní formu asymetrické 
války. Ale zcela jiná je situace 
v případě druhého terče úto-
ků, kterým jsou civilní cíle na 
území Izraele – je to ta nejzá-
keřnější stránka druhé intifá-
dy. Uplatňuje se ve velkých 
městech, která se nacházejí 
v blízkosti tzv. zelené linie, 
a jsou tedy snadněji dosaži-
telná. Často voleným terčem 
s vysoce symbolickým význa-
mem je město Jeruzalém.

Druhou, ještě záludnější me-
todou bojové činnosti se stalo 
odpalování raket na izrael-
ská města, což má co nejvíce 
šokovat izraelskou společnost, 
šířit v ní strach, narušovat její 
vnitřní soudržnost a podla-
movat její vůli a odhodlanost 
k dalšímu boji. I když je zdů-
vodňováno snahou upozornit 
svět na křivdy a bezpráví pá-
chané na Palestincích, nelze 
je nijak ospravedlnit. Z po-
hledu izraelské společnosti 
i celosvětově uznávaných 
základních hodnot to není 
nic jiného než krutý a bezo-
hledný terorismus. Z pohledu 
palestinské věci je to kontra-
produktivní – je více obětí na 
straně Palestinců než na stra-
ně Izraelců a navíc se každým 
výbuchem vzdaluje naděje, že 
Palestinci jednou budou mít 
svůj vlastní stát. Teroristická 
metoda intifády velice těžce 
diskredituje palestinskou věc.

Taková tedy byla situace na 
přelomu roku 2008 a 2009. 
Nadále platí základní charak-
teristika Thomase Friedmana, 

n
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Říká se, že Česká repub-
lika přebírá předsednictví 
Evropské unie v poněkud kom-
plikované chvíli, ale je pravda, 
že téměř všechny „chvíle“ jsou 
vlastně komplikované. Neměli 
bychom propadat panice a ne-
smíme dovolit lidem, kteří 
označují dnešní okamžik jako 
historicky unikátní, aby se nás 
snažili manipulovat. 

Samozřejmě existují vyso-
ce medializované (ne-li pře-
medializované) problémy. 
Svět je uprostřed hluboké 
finanční a ekonomické kri-
ze. V Evropské unii narůstají 
problémy spojené s rostou-
cím demokratickým defici-
tem a o jejím budoucím in-
stitucionálním uspořádání 
neexistuje jednota. 

Globální klima se v podsta-
tě nemění, ale alarmistům glo-
bálního oteplování se podaři-
lo přesvědčit politiky (a spolu 
s nimi řadu normálních lidí), 
že stojíme před katastrofou, 
a na této falešné myšlence se 
pokoušejí omezit naši svobo-
du a brzdit naši prosperitu.  
Dlouho existující ohniska vá-
lečných konfliktů, doprová-
zených nesmírným utrpením 
milionů lidí v místech, jako 
je Afghánistán, Irák, Izrael 
a Palestina, některé africké re-
giony, neslibují žádná rychlá 
řešení. 

Ekonomická krize by měla 
být považována za nevyhnu-
telný důsledek, a tudíž za 
„spravedlivou“ cenu, kterou 
musíme zaplatit za velmi am-
biciózní hrátky politiků s tr-
hem. Pokusy některých po-
litiků vinit trh, a nikoli sebe 
sama jsou nepřijatelné a mu-
sí být rezolutně odmítány. 
Česká vláda nebude – doufám 
– tlačit svět a Evropu k větší 
regulaci, znárodňování, ome-
zování liberalizace a protekci-

Václav Klaus

Výzvy roku 2009 – pohled z České republiky

* Český překlad článku, který 
byl publikován ve středu 7. ledna 
2008 ve Financial Times pod ná-
zvem „Do not tie the markets – 
free them“.

onismu. Naše historická zku-
šenost nám v tomto smyslu 
dává jasné varování. 

Hledáme-li cesty z této kri-
ze, musíme – a vypomohu si 
analogií – přísně odlišovat 
mezi hašením požáru a pří-
pravou protipožárních před-
pisů a pravidel. Nyní se musí-
me zcela koncentrovat na úkol 
první; druhý může být dělán 
postupně, ale zejména bez 
spěchu a paniky. Radikální 
vzestup finanční regulace, tak 
jak je v dnešních dnech navr-
hován, nezpůsobí nic jiného 
než prodloužení recese. Růst 
světové ekonomiky prudce 
klesá, banky přestaly posky-
tovat úvěry a důvěra ekono-
mických subjektů je na his-
torickém minimu. Radikálně 
změnit regulaci finančních 
institucí uprostřed recese by 
bylo kontraproduktivní. 

Agregátní poptávka potře-
buje posílit. Tradiční cestou, 
jak to udělat, je zvýšit státní 
výdaje, pravděpodobně nejlé-
pe prostřednictvím financo-
vání veřejných infrastruktur-
ních projektů, ale platí to jen 
za podmínky, jsou-li takové 
projekty k dispozici. Bylo by 
mnohem užitečnější radikál-
ně omezit nejrůznější restrik-
ce soukromé iniciativy, které 
byly zavedeny v posledním 
půlstoletí v éře „sociální a eko-
logické tržní ekonomiky“. 
Nejlepší věcí by bylo dočasně 
oslabit, ne-li úplně odstranit, 
různé pracovní, environmen-
tální, sociální, zdravotní a dal-
ší „standardy“, které blokují 
racionální lidskou aktivitu ví-
ce než cokoli jiného. 

Co se týče evropského 
ústavního zauzlení, česká 
vláda – doufám – nepovede 
Evropu směrem k „stále těs-
nější unii“, k Evropě regionů 
(místo států), k centralizova-
né supranacionální Evropě, 
ale ani k Evropě více a více 
kontrolované a regulované 
shora. Bude zdůrazňovat 
heslo svého předsednictví 

„Evropa bez bariér“, které 
není ničím jiným než obhajo-
bou další liberalizace, odstra-
ňování bariér a zbavování se 
protekcionismu.

Naše historická zkušenost 
nám dává jasný návod: vždy 
je zapotřebí více trhu a méně 
státní intervence. Víme i to, 
že chyby státu jsou vždy větší 
než chyby trhu. 

Můžeme počítat i s tím, že 
česká vláda – doufejme – ne-
bude v čele šíření paniky ko-
lem globálního oteplování. 
Češi mají pocit, že jejich svo-
boda a prosperita je ohrože-
na více než klima. Unikátnost 
dnešní úrovně globálních 
teplot není prokázaným fak-
tem. Vysvětlení faktorů, které 
přispívají ke globálnímu otep-
lování, není příliš jasné a pře-
svědčivé. Pokusy brzdit klima-
tickou změnu bojem s emise-
mi CO2 jsou zcela zbytečné 
a nejdůležitější je to, že jsou li-
dé dostatečně adaptabilní, aby 
se vypořádali s malými změna-
mi klimatu. Měli bychom naši 
pozornost zaměřit na jiná, sku-
tečně naléhavá témata.

Svět v roce 2009 nebude 
ušetřen válečných konfliktů, 
mezinárodního terorismu, 
územních nebo nábožen-
ských střetů, které bez ohledu 
na to, jak budou geograficky 
vzdálené, se budou dotýkat 
nás všech. My však víme, že 
mír nemůže být nadekretován 

jednostranně a že dlouhodo-
bá řešení těchto problémů ne-
jsou obvykle ta, která jsou vy-
nucena zvnějšku. Česká vláda 
nebude podporovat externí 
intervence do domácích zále-
žitostí suverénních zemí. Měli 
bychom se bránit být sváděni 
ambicemi vládnout světu. 

Pragmatičtí Čechové – 
s veškerou svou kritikou 
evropských rozhodovacích 
mechanismů – se nebudou 
pokoušet o celoevropskou 
„sametovou revoluci“, ale bu-
dou se snažit prosazovat své 
zájmy a priority. Vůči ostat-
ním se budeme chovat tak, 
jak bychom si přáli, aby se oni 
chovali vůči nám: aby respek-
tovali odlišné názory. Budeme 
moc rádi, když se – alespoň 
v některých případech – po-
daří nalézt společný jmeno-
vatel. Spoléhání se na vyjed-
návání a na pozitivní efekt 
různosti názorů je přesně to, 
co dělá Evropu Evropou. 

Předsednictví Evropské 
unie nám dá šanci uplatňovat 
některé z těchto našich názo-
rů ve prospěch občanů všech 
členských zemí Evropské 
unie. Jejich blahobyt a jejich 
štěstí může být maximalizo-
váno jen ve svobodné, demo-
kratické, otevřené a decentra-
lizované Evropě. 

Lidové noviny,  
8. ledna 2009.

Kniha Evropa pohle-
dem politika – pohle-
dem ekonoma je sou-
hrnem textů prezidenta 
Václava Klause, které 
na téma evropské inte-
grace napsal v letech 
1993–2001. Klau sův 
pří stup lze shrnout jed-
ním slovem – euroreal-
ismus. Kniha může být 
cenným zdrojem infor-
mací nejen pro politol-
ogy a ekonomy, ale pro 
všechny občany, kteří 
jsou ochotni vnímat 
problémy evropské in-
tegrace v celé jejich šíři, 

realisticky. Předmluvu napsal Jiří Weigl.

Cena: 100 Kč, 224 stran.
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Europoslanci v Bruselu, 
bez velkého uvažování, od-
souhlasili klimatickou „ener-
getickou reformu“. V zásadě 
jde o způsob, jak se budou 
do roku 2020 snižovat emise 
skleníkových plynů o dvacet 
procent. Ve státech Evropské 
unie bude zaveden povinný 
nákup emisních povolenek 
pro vypouštění oxidu uhliči-
tého, včetně poněkud proble-
matického ukládání těchto 
plynů do podzemí. Pro státy 
produkující více než třicet 
procent energie z pevných pa-
liv byly schváleny určité úlevy. 
K těm patří i Česká republika. 
Například spočítané zdražení 
elektřiny u nás o jednu třetinu 
bude pouze o něco nižší.

Ekonomické náklady
Cenou za uvedená opat-

ření budou obrovské dosud 
nikým nedefinované ekono-
mické náklady včetně sociál-

Klimaticko-energetický balíček je omyl
Jiří Hanzlíček
energetický poradce

dvě procenta. Je otázkou zda 
se tím pomůže klimatickým 
změnám, neboť uspořená dvě 
procenta budou mnohoná-
sobně nahrazena vyšším emi-
továním v rozvíjejících se eko-
nomikách především v Číně, 
Indii, s otazníkem pro USA. 
Bez málo pravděpodobné do-
hody s těmito státy nemá celý 
projekt žádný věcný smysl.

Velká propagace politiků 
i vědců ve všech médiích je 
věnována katastrofickým změ-
nám klimatu ospravedlňujícím 
nákladná ekonomická opat-
ření. Na druhém břehu však 
stojí i značné množství vědců, 
jejichž názory jsou skromně 
anebo vůbec publikovány.

Například na letošní Me-
zinárodní konferenci o kli-
matických změnách v New 
Yorku došli vědci a výzkum-
níci k závažným závěrům. 
Globální klima se vždy měni-
lo a vždy měnit bude, nezá-
visle na lidské činnosti. Oxid 
uhličitý není pouze škodlivi-
nou, ale naopak je nezbytný 
pro všechen život na Zemi. 
Prohlašují, že zakotvit v le-
gislativě pro průmysl a pro 
obyvatele nákladné regulace 
za účelem dosažení redukce 
emitování skleníkových plynů 
budou mít nepatrný dopad, 
neboť budoucí vývoj globál-
ních klimatických změn není 
objektivně prokázán.

Taková opatření znatelně 
utlumí národohospodářský 
rozvoj a tím omezí ekono-
mickou schopnost společ-
nosti přizpůsobit se nevy-
hnutelným změnám klimatu. 
Konstatují, že současné plány 
na omezování antropogen-
ních emisí skleníkových ply-
nů jsou chybnou politikou, 
která by měla být zaměřena 

na řešení skutečných a váž-
ných problémů lidstva.

Propadliště dějin
Nejsou žádné přesvědčivé 

důkazy o tom, že emise skle-
níkových plynů v minulosti, 
v současnosti a v budoucnosti 
mohou být příčinou změn kli-
matu. Nynější změny klimatu 
zřejmě nejsou jen důsledkem 
činnosti člověka, ale i vlivu 
přírodních faktorů.

Další nedávná konferen-
ce o globálním oteplování 
pořádaná ve Vídni i v ang-
lickém Exeteru britským mi-
nisterským předsedou Tony 
Blairem dospěly k závěrům, 
že oxid uhličitý je sice jednou 
z možných příčin globálního 
oteplování, zdaleka ne však 
jedinou. Je možné, že globální 
klima ovlivňuje tolik „přiroze-
ných“ faktorů, že jsou veške-
ré lidské vlivy nevýznamné. 
Závažný vliv na klima má pře-
devším vodní pára i aerosoly. 
Je nutné konstatovat, že vědci 
nemohou s jistotou určit prů-

měrnou teplotu Země v roce 
1900 i hlouběji v minulosti. 
Řada výzkumů dokládá, že 
změny teplot na Zemi jsou 
převážně způsobovány změ-
nami ve sluneční aktivitě.

Zda budou značné 
a zatím nevyčíslitelné 
náklady bez jakýchkoli 
i malých záruk účinné, 
přinesou nejbližší léta. 

To však již budou všichni 
signatáři nepromyšlených 

klimatických balíčků 
v propadlu politických dějin.

Oznamujeme předplatitelům, sponzorům, 
obchodním partnerům a přátelům CEPu,  

že naše nová adresa je:  
Opletalova 37, 110 00 Praha 1.  
Nový telefon do kanceláře je  

tel. a fax.: 222 814 666.  
Internetová stránka  

www.cepin.cz zůstává beze změny.

n

NABÍZÍME

Centrum pro ekonomiku a politiku nabízí sborník číslo 
59/2007 „Jaderná energie – útlum, nebo rozvoj?“, do 
něhož přispěli Daneš Burket, Dalibor Stráský, Pavel 
Hejzlar, František Pazdera, Václav Klaus, Vladimír 
Tomšík, Martin Říman, Jaroslav Míl, František 
Janouch, Ami Rastas, Jiří Hanzlíček a Marek Loužek 
(editor sborníku). Předmluvu k publikaci napsal prezi-
dent Václav Klaus. 

Cena: 50 Kč, 122 stran.

objednávky na www.cepin.cz,  
tel. 222 814 666, e-mail: cep@cepin.cz

Je velkou politickou 
chybou, že hlasy z druhého 

břehu jsou politiky 
a environmentalisty 

silně potlačeny. Nynější 
změny klimatu nejsou 
jen důsledkem činnosti 

člověka, ale i vlivu 
přírodních faktorů.

ních dopadů. Projeví se mimo 
jiné ve značném zdražování 
průmyslových a spotřebních 
produktů, omezování výroby 
průmyslových podniků, pro-
pouštění zaměstnanců, zvyšo-
vání inflace a značně snížené 
konkurenceschopnosti států 
Unie oproti ostatním světo-
vým ekonomikám. 

Je prognózováno, že uvede-
ná opatření sníží globální emi-
se skleníkových plynů o pouhá 

Je velkou politickou chy-
bou, že hlasy z druhého bře-
hu jsou politiky a environ-
mentalisty silně potlačeny. 
Zda budou značné a zatím 
nevyčíslitelné náklady bez 
jakýchkoli i malých záruk 
účinné, přinesou nejbližší lé-
ta. To však již budou všichni 
signatáři nepromyšlených kli-
matických balíčků v propadlu 
politických dějin.
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RECENZE – LUKáŠ PETŘÍK: PŘÍBěH KONZERVATIVNÍ REVOLUCE

Marek Skřipský
autor je politolog

Přestože se v poměrně ne-
dávné minulosti na tuzem-
ském knižním trhu objevilo 
slušné množství literatury 
věnované někdejšímu ame-
rickému prezidentu Ro-
naldu Reaganovi i bývalé 
britské premiérce Margaret 
Thatcherové, práce, která by 
zastřešila činnost obou veli-
kánů konzervativní politiky 
dlouhou dobu českému čte-
náři chyběla. Tento dluh byl 
poprvé částečně splacen „troj-
biografií“ Johna O’Sullivana 
„Prezident, papež a premiér-
ka“, největší splátku ovšem 
zatím předložil historik a po-
litolog Lukáš Petřík, svou 
knihou „Konzervativní revo-
luce Margaret Thatcherové 
a Ronalda Reagana“ (Brno, 
CDK 2008).

Solidní přehled
Tomuto titulu, vydanému 

Centrem pro studium demo-
kracie a kultury, bych úvo-
dem paradoxně vytkl jeho 
název. Recenzemi či anotace-
mi nepolíbený čtenář z něj 
totiž nepozná, že Petříkova 
práce nepojednává pouze 
o Thatcherové a Reaganovi, 
ale že poskytuje solidní vhled 
do problematiky anglosaské-
ho konzervatismu jako celku.

Osudy a především pak 
vlastní politická činnost hlav-
ních objektů Petříkova zájmu 
slouží autorovi jako jádro prá-
ce, kolem kterého nabaluje 
související informace. Tento 
postup čtenář shledá velmi 
šťastným, protože Petříkovi 
umožňuje zmiňovat se více či 
méně podrobně o rozdílných 
proudech v konzervativním 
hnutí a zasazovat je do kon-
textu politické historie i sou-
časnosti. V neposlední řadě je 
z těchto souvislostí znát, jak 
popisované směry ovlivnily 
právě „železnou lady“ nebo 
„Gippera“.

Zvolený přístup Petříkovi 
dovolil připomenout čtená-
řům například polozapome-

nutou hvězdu britského kon-
zervatismu Enocha Powella, 
nastínit smýšlení tzv. paleo-
konzervativců okolo patriota 
a „rebela“ Pata Buchanana, 
či znepokojivě konstatovat 
dnešní vyprazdňování kon-
zervativní agendy takřeče-
nými neokonzervativci. Při 
svém výkladu se však autor 
nenechává unést a vždy udr-
žuje onu thatcherovsko reaga-
novskou nit, vinoucí se jeho 
prací.

Petřík jde ovšem dále. Hned 
v úvodních částech knihy 
vysvětluje samotné principy 
anglosaského konzervatismu, 
staví jej do srovnávací polohy 
s konzervatismem kontinen-
tálním a všímá si jeho vztahu 
s klasickým liberalismem. 
Autor sestupuje ke kořenům. 
Přes Burka, Disraeliho či 
Bismarcka se dostává až k ji-
žanskému konzervatismu, 
jehož základ je od klasického 
anglosaského konzervatismu 
poněkud odlišný.

Dvousečná zbraň
Široce pojatý úvod může 

nicméně působit jako dvou-
sečná zbraň. Zatímco polito-
logický fajnšmekr si přijde na 
své, dovedu si představit, že 
běžný čtenář mnohé pasáže 
první kapitoly přeskočí, aby 
se rychleji dostal ke „konkrét-
nímu“. V případě úvodní ka-
pitoly by asi méně znamenalo 
více.

Těžiště Petříkovy knihy 
spočívá v podílu Thatcherové 
a Reagana na konzervativní 
revoluci, jak je nazýván pro-
ces oslabování světové levice 
v osmdesátých letech. Petřík 
správně poukazuje na sku-
tečnost, že boj obou prota-
gonistů nebyl veden pouze 
proti Sovětskému svazu a ko-
munismu východního bloku, 
ale i proti západní nové levici 
šedesátých let. Proti kulturní 
levici, která již tehdy začíná 
razit agendu multikulturalis-
mu, feminismu, popírání tra-

dičních hodnot a prosazování 
politické korektnosti.

Lukáš Petřík postupuje 
v případě osudů Thatcherové 
a Reagana srovnávací meto-
dou. V uzavřených kapito-
lách podrobně rozebírá jejich 
ideové zázemí a politické za-
čátky, zahraničně politické 
směřování, správu vnitřních 
záležitostí, hospodářskou po-
litiku, ale popisuje také spe-
cifika, s nimiž se „Ronnnie“ 
a „Maggie“ potýkali. Jako dva 
z mnoha příkladů uvádím 
Reaganovo krocení „krajních 
pravičáků“ ve své administra-
tivě nebo vztah Thatcherové 
k evropské unifikaci. Vše 
opřeno o bohaté množství ci-
zojazyčných i českých prame-
nů, literatury, článků a čísel.

Ačkoliv Petřík sympatie 
k Thatcherové a Reaganovi 
nezakrývá, nečiní mu pro-
blém poukázat na dílčí ne-
úspěchy jejich vládnutí. 

Hvězdy  
konzervativní politiky
Jakožto bytostný konzer-

vativec, autor neopomíná 
vliv rodiny, přátel a domá-
cího prostředí na hodnoto-
vou orientaci obou politiků. 
Připomíná také, že konzerva-
tivní revoluce zaznamenala 
rychlý vzestup i díky podpo-
ře mnoha dalších osobností 
politiky a veřejného života. 

V textu se tak objevují „sta-
rá známá“ jména – William 
Buckley, Joe McCarthy, Barry 
Goldwater, Enoch Powell, Jan 
Pavel II., Augusto Pinochet, 
Pat Buchanan, Paul Volcker 
a mnoho dalších.

Thatcherová a Reagan zde 
představují pomyslné slunce, 
kolem něhož se otáčí galaxie 
konzervativní politiky druhé 
poloviny dvacátého století.

Pozitivní vedlejší efekt 
spatřuji v politicky nekorekt-
ních postojích autora. Petřík 
se poctivě vypořádává hned 
s několika ožehavými tématy. 
Nesouhlasí kupříkladu s me-
diálně protlačovanou vizí še-
desátých let jako zlatého věku 
svobody, nebojí se postavit 
na stranu Enocha Powella, 
dodnes nenáviděného mul-
tikulturními fanatiky, ani za-
ujmout nemainstreamový po-
stoj k jižanské konfederaci.

Pokud je laskavý čtenář 
unaven politicky korektními 
komentáři současné medi-
álně politické arény, mohu 
mu Petříkovu práci, opatře-
nou předmluvou prezidenta 
Václava Klause, vřele dopo-
ručit. Europoslanec Hynek 
Fajmon v anotaci o Petříkově 
knize píše, že „by neměla 
chybět v knihovně žádného 
příznivce konzervativní poli-
tiky“. S tím se nelze než zto-
tožnit.

NABÍZÍME

objednávky na www.cepin.cz

CEP nabízí sborník číslo 
70/2008 „Srpen 1968 
– čtyřicet let poté“, do 
něhož přispěli Václav 
Klaus, Jiří Hájek, Čest-
mír Císař, Ludvík Va- 
culík, Ota Filip, Pa- 
 vel Kohout, Pavel Žá- 
ček, Oldřich Tůma, 
Jindřich Dejmek, Sla - 
vomír Michálek, Jan 

 Rychlík, Jitka Vondro- 
vá a Michal Petřík. 
Sborník přináší unikát-
ní dokumentární pří-
lohu, např. Mos kevský 
protokol, zvací dopis, 
Smlouvu o pobytu vojsk 

a další. Editory sborníku jsou Marek Loužek a Jindřich 
Dejmek. Předmluvu napsal prezident Václav Klaus.

Cena: 100 Kč, 232 stran.
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