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Vážené delegátky, vážení delegáti!
Tak nám to zase začíná! A to tak, že ve velkém stylu. Ze 

všech přihlášených na letošní ročník bychom mohli složit 
skoro ještě jeden Summit navíc, takže jen to, že se teď potu-
lujete po VŠE, už něco znamená. Rád bych této příležitosti 
využil, abych se krátce zamyslel nad tím, co se zde všechno 
naučíte. Samozřejmě získáte nové vědomosti, novou motivaci, 
nové schopnosti, nové zážitky a nové přátele. Co ale ze všeho 
nejvíc doufám, že získáte, je perspektiva.

Belgická politická filozofka Chantal Mouffe vyvinula 
teoriii agonistické demokracie, tedy demokracie rozdělené do 
„my” a „oni” skupin, které jsou ve stálém politickém konfliktu. 
To zní možná dost děsivě, ale Mouffe naopak tento konflikt 
považuje za klíčový pro udržení fungující demokracie – kon-
fliktu se totiž nemůžeme zbavit, ale můžeme ho mobilizovat 
k rozvoji naší demokracie tak, aby tento systém fungoval. 
Nesmíme ovšem naše protivníky dehumanizovat a nenávidět 
je. V okamžiku, kdy bychom toto dovolili, by se z agonistické 
společnosti stala antagonistická a ztratili bychom schopnost 
udržovat naši demokracii a svobody, které z ní vychází.

Summit je takový náš malý model agonistické společnosti. 
I zde budete ve stálém konfliktu s vašimi spoludelegáty, ať už 
se budete bavit o boji proti pytláctví, o právech pracujících 
nebo o autonomních zbraních. Ať už ale budou debaty v jedna-
cích sálech jakkoliv vyhrocené a napjaté, doufám, že neztratíte 
perspektivu a poznáte, co je důležité – a večer si sednete se 
svými kamarády, se kterými jste se před pár hoďkami zuřivě 
hádali, nad sklenkou kofoly (nebo něčeho ostřejšího pro ty 
z vás, kteří už dovršili osmnácti let) a budete se spolu smát. 
A doufám, že vám tohle vnímání perspektivy vydrží a to 
zvláště, pokud vás proudy života zanesou do politiky. Bůh 
ví, že dnešní politika potřebuje trochu perspektivy. Takže za 
celou redakci Chronu vám přeji ten nejlepší a nejzábavnější 
seberozvoj, který zažijete a hodně zábavy!

STANISLAV KAMENICKÝ
šéfredaktor

E D I T O R I A L

PRVNÍ SETKÁNI
4

Honest Guide 
Tipy jak vyzrát na Summit

6
Kultúra

Greenwashing, toxic self-care,
svět módyovlivněn změnami

v naší společnosti

8
Medzinárodné okienko

První měsíc vlády Lizz Truss

10
SummitGeist

Města 21. století jako odraz
návratu komunity?

12
Novinky ze Světa, z Domova a

z Cookových ostrovů

14
Slovenské okienko

Rozprávanie o rozklade republiky

18
Polemika

Jádro v České Republike

17
Stálé téma

Diskriminace v Česku ze všech uhlů



- 4 -

H O N E S T  G U I D E

Je konec října, a to může znamenat jen jediné: 
začátek dalšího, tentokrát již osmadvacátého, ročníku 
Pražského studentského summitu. Ať už jste summití 
nováčci nebo zkušení matadoři, pro vás všechny jsme 

připravili malý výčet praktických informací a tipů, 
abyste do své delegátské role snadno vkouzli.

CO NA SEBE A CO SE SEBOU?
Ačkoliv na summitu není žádný předepsaný styl 

oblékání, v následujících měsících se budete stylizovat 
do pozic diplomatů a politiků. Pokud tedy chcete umoc-
nit aspekt „role playe”, vřele vám doporučujeme vyměnit 
džíny a tričko alespoň za košili a kalhoty, kostýmky či šaty. 
Není to nutnost, avšak můžeme vám téměř zaručit, že ve 
stylu Smart Casual se vám bude do role dostávat rozhodně 
snadněji než v civilu. Mimo tuto obecnou radu si dovolíme 
přidat ještě pár konkrétních – pokud na workshop jedete 
v silonkách, vezměte si s sebou pro jistotu jeden náhradní 
pár, případně průhledný lak na nehty. Ani jedno vás příliš 
nezatíží a v krizové situaci může přijít vhod. Posledním do-
poručením jsou pak boty – otlačeniny, otoky nebo puchýře, 
tím si na summitu prošlo velké množství z nás. Proto si na 
sebe, pokud možno, vezmětě pohodlné boty, u kterých víte, 
že vám nebudou působit potíže… a pár náplastí v batůžku 
také nikomu nikdy neuškodilo.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED
Letos, stejně jako v minulých letech, budou přípravná 

setkání probíhat na půdě Vysoké školy ekonomické. 
K budově se můžete dostat buď pěšky pomocí podchodu 

z hlavního nádraží, tramvají na zastávku Viktoria Žižkov 
(dříve Husinecká), případně autobusem.

Jednou z podmínek vaší účasti je samozřejmě uhrazení 
účastnického poplatku. Ten zaplaťte co nejdříve, avšak 
nejpozději do konání druhého workshopu!

KAM NA JÍDLO?
Ne Abyste zvládli den naplněný různorodými ak-

tivitami v rámci vašeho modelu i mimo něj, je důležité, 
abyste nebyli o hladu. Proto přikládáme několik málo tipů 
týkajících se jídla:

Mezi podniky, které stojí za vaši pozornost, patří bistro 
Domácí těstoviny. Jak již napovídá název, v jeho nabídce 
najdete výběr kvalitních těstovin upravených na různé 
způsoby, podávané v úhledné krabičce, kterou si v případě 
časového presu můžete vzít s sebou. Dalším tipem pak 
rozhodně musí být bistro golden egg, které se nachází 
v bezprostřední blízkosti VŠE. Pokud máte rádi vajíčka, 
bude pro vás toto místo rájem na zemi – nabízí moderní 
a zajímavé variace tradičních specialit z vajec, které si 
prostě zamilujete.

V případě, že se vám nechce utrácet za jídlo v restaura-
cích či bistrech, můžeme jen doporučit vzít si jídlo z domu 
(protože to chutná vždy nejlépe), případně si zajít pro něco 
malého do některého z nedalekých supermarketů – i s ta-
kovým občerstvením jednání zvládnete… a večer vás bude 
stejně čekat orgánová večeře.

HONEST GUIDE: LAK NA NEHTY 
A GOLDEN EGG, ANEB TIPY JAK VY-

ZRÁT NA SUMMIT 
MAREK ŠTEFKA

redaktor
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SPÁNEK: IS IT WORTH IT?
Jednou ze základních otázek, kterou musí delegát na summitu řešit, je otázka spánku. Jedná se o problematiku týkající 

se především závěrečné konference, ale hodí se o ní přemýšlet přes celý ročník. Jednání na summitu může být pro některé 
z vás dost náročné a skutečně nejlepší způsob, jak se na něj připravit, je před workshopem neponocovat a dopřát sám sobě 
spánku – poděkují vám jak další delegáti a předsednictvo za fertilní jednání, tak vaše tělo.

Pokud není vaší přirozenou lokací Praha, tak nejspíš řešíte i otázku dojíždění. Z výše uvedených důvodů doporučujeme 
zajistit si minimálně na noc před workshopem ubytovaní v hlavním městě. Ať už nabízené přímo summitem nebo nějaké 
vlastní. Postel v ubytovacím zařízení bude určitě pohodlnější než ranní spěchání na vlak a vstávání před slunce východem. 
Pokud máte v plánu účastnit se i neformální socializace po konci workshopu a nebydlíte v dojezdové vzdálenosti, zvažte 
ubytování i ze soboty na neděli – ať se nemusíte bát, že vám ujede noční vlak.

ZÁVĚR: VYUŽIJ SUMMITU NA PLNO!
Pražský studentský summit, to nejsou jen společná zahájení v aule, jednání v orgánech, plenární projevy, minisimulace 

a další části programu. Summit jsou lidé, jste to vy! A bude pro vás takový, jaký si ho sami uděláte.
Obecně zde platí zásada – čím víc summitu dáte, tím víc dá summit vám. Ať už se jedná o zlepšení rétorických schopností, 

odborného psaní, rozvoj soft skills, ale i další oblasti – čím více času a energie do summitu investujete, tím větší bude váš osobní 
růst. Máte před sebou velké množství možností, tak se nebojte je využít, být aktivní a vyzkoušet si toho tolik, kolik jen můžete.

Summit jsou rovněž i přátelství. Nebojte se ve vašich orgánech, na chodbách či na socializaci oslovit další delegáty a se-
známit se. Brzy zjistíte, že jsou to jedineční, úžasní a zajímaví lidé. A dost možná se pro vás stanou přáteli na celý život.

To je k našemu sborníku doporučení a rad vše. Doufáme, že si užijete nejenom první workshop, ale celý ročník, a budete 
na něj po skončení rádi vzpomínat. Čeká nás ročník nabitý skvělým programem. Máte se na co těšit – the best is yet to come…

H O N E S T  G U I D E
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K U L T Ú R A

GREENWASHING, TOXIC SELF-CARE 
A JINÉ ZPŮSOBY, JAK JE DNEŠNÍ 
SVĚT MÓDY OVLIVNĚN ZMĚNAMI 

V NAŠÍ SPOLEČNOSTI 
THÉRÈSE AHOSSEY 

redaktorka

Právě skončila sezóna módních přehlídek, fashion weeks, představování 
nových kolekcí a módních návrhů. Pojďme se tedy společně podívat, co se 

nám móda letošního roku snaží vypovědět o světě kolem nás.

U velkých fast fashion značek se čím dál tím častěji 
projevuje snaha spojit marketingové kampaně s péčí. Ať 
je to péče o sebe nebo o naší planetu. Zelená barva a lidé 
všech typů postavy a etnického původu se začínají dostávat 
na billboardy či obrazovky našich přístrojů. Značky se nás 
snaží navnadit na myšlenku, že naše tělo je krásné v jaké-
koliv formě a ještě krásnější bude v nové kolekci od určité 
velkoobchodní značky. Péče o sebe by tedy měla znamenat 
zakoupení nových produktů, ve kterých se budeme cítit 
dobře – dokud ovšem nepřijde nový a lepší produkt, ve kte-
rém se budeme cítit ještě o něco lépe.

Zajímáme se nejen o sebe a náš vzhled, ale také o to, jak 
vypadá naše planeta a svět kolem nás. A velkoobchodní 
módní řetězce si toho začínají pomalu všímat také.

Kořeny pojmu “self care” jsou paradoxně spjaty se 
jménem, které slýcháme mnohem méně než samotné sou-
sloví. Audre Lorde, Afroamerická aktivistka a bojovnice 
za občanská práva druhé poloviny 20. století, poprvé tento 
pojem použila pro popsání možnosti boje proti utlačování 
černošské komunity ve Spojených Státech. “Self care” 
bylo míněno jako péče o svoji komunitu v důsledku jejího 
vyloučení z většinové americké společnosti.

Svět módy však není možné vnímat pouze jako po-
vrchní prostředí, které nás nutí ke stále většímu konzumu. 
Je to také svět, který v sobě odráží skutečný společenský 
posun hodnot. Móda byla a vždy bude spojena s určitou 
mírou politického vyjadřování. Od ekologie až po válečné 
konflikty – návrháři se snaží reflektovat ve své tvorbě 
jejich názory na svět kolem sebe a jak jsou jimi ovlivněny. 
Unikátní je tvorba nejen díky odlišnosti geopolitických 

kontextů, ale také kvůli různému vnímání situací samot-
nými návrháři.

PROROCTVÍ FASHION WEEKU
Z tohoto důvodu je zajímavé se v chápání dnešního 

světa porozhlédnout i po trendech a novinkách ze světa 
módy. Fashion weeks jsou v tomto ohledu vnímány jako 
náhled do přítomnosti, ale také blízké budoucnosti módy. 
Reflektují aktuální trendy, ve kterých mají návrháři mož-
nost vyjádřit své vize týkající se aktuálních situací. Letošní 
sezóna módních přehlídek a inspirací odráží návrat ze 
světa zasaženého pandemií a lockdownem do světa, který 
je rozbouřený válkou a sociálními konflikty. Je to návrat 
nostalgie a také převyprávění příběhů popkultury ze 
začátků 21. století, jež se snaží propojit s realitou socio-
kulturních změn a nových okolností, ve kterých žijeme. 
Odráží se v návratu Y2K fashion a extravagantnosti trendu 
pojmenovaného ‚bimbo culture‘, který je ztělesněn ikonami 
popkultury jako je Britney Spears nebo Paris Hilton. Ně-
kteří návrháři však stále pokračují v trendech upcyklingu 
a second hand fashion. Vyjadřují tak svůj politický postoj 
proti ekologické stopě, kterou má svět módy na životní 
prostředí.

Podzimní sezóna fashion shows odráží letošní a cel-
kově post-covidové přijímání módy ve světě, který se 
v posledních pár letech od základů změnil. Móda však není 
pouze o oblečení a návrhářích, je také o tělu a lidech, které 
naše společnost umisťuje do centra dění a módní trendy se 
k nim také silně vztahují. Na závěr si ještě můžeme položit 
otázku, jestli je vůbec možné svět trendů udržet ve stále 
rychleji měnícím se světě? A může být móda opravdu rele-
vantním médiem pro vyjádření novodobých problémů?
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K U L T Ú R A
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JAK SE ZAČÁTEK VLÁDY LIZ TRUSS 
STAL I JEJÍM KONCEM

PROKOP VÁLEK
redaktor

Velká Británie čelí finanční krizi a z konzervativní vlády se stal symbol 
ekonomické neschopnosti. Co vše vedlo k tomu, aby byla nová premiérka 

během pouhých týdnů v úřadu donucena rezignovat?

M E D Z I N Á R O D N É  O K I E N K O

Začátek září byl pro britskou veřejnost časem změn 
a tragédií. Tou nejzřetelnější byla pochopitelně smrt 
královny Alžběty II., která zemi zvyklou na stabilitu 
a jistotu uvrhla do neprobádaných vod. Celé dva dny před 
touto událostí se však začala rodit nová kalamita, která 
velice rychle nabyla zřetelných obrysů a na jistotě Britům 
rozhodně nepřidala. Tou kalamitou nebylo nic jiného než 
jmenování Liz Truss do premiérské funkce a následný 
vznik nového konzervativního kabinetu.

Vvláda nové premiérky trvala pouze několik týdnů, 
množství vzniklých problémů by však vydalo spíše na 
měsíce. Britská ekonomika se otřásá v základech, přičemž 
vinu rozhodně nenese pouze globální situace, ale z velké 
části i kontroverzní vládní rozhodnutí. Britům se to nelíbí 
a dávají to výrazně najevo a opozice se může radovat 
z obrovského náůrustu volebních preferencí. Samotná 
Truss nakonec ve čtvrtek oznámila svou vlastní rezignaci. 
Co všechno musela premiérka udělat pro to, aby se dostala 
do tak hlubokých komplikací a skončila v úřadu v rokrdně 
krátkem čase?

KONVENČNÍ KROK V NEODPOVÍDAJÍCÍ DOBĚ
Liz Truss do sídla premiérů v Downing Street 10 

rozhodně nenastoupila v záviděníhodné době. Spojené 
království, stejně jako zbytek Evropy, čelilo a stále čelí 
masivním hospodářským výzvám v podobě prudké inflace 
a nárůstu cen energií. Britové se ocitli v nebývalé finanční 
nejistotě a tíži a požadovali po vládě řešení. Nová vláda na 
tyto problémy dle svých slov nezapomněla a v záři přišla 
s dlouho očekávanými opatřeními v čele se zastropováním 
cen energií, které měly běžným lidem hodit záchranný 
kruh.

Obrovskou díru, kterou dvouletý energetický strop vy-
tvoří ve státním rozpočtu, se ale Truss na rozdíl od mnoha 
evropských států nerozhodla záplatovat skrze zdanění ne-
očekávatelných přijmů (tedy tzv. windfall tax), nýbrž skrze 
navýšení půjček státu.

Takové rozhodnutí je v souladu s její kampaní do 
vedení konzervativní strany, kdy Truss za svou jasnou 
prioritu označila ekonomický růst, kterého hodlá dosáh-
nout i za cenu větších půjček. V tomto duchu premiérka 
už tehdy slíbila zrušit navýšení sazeb národního pojištění 
a zdanění korporací navržené jejím předchůdcem Borisem 
Johnsonem.

Kromě těchto už tak významných kroků přinesl v září 
představený mimořádný rozpočet další masivní daňové 
úlevy – nejkontroverzněji snížení zdanění občanů s příjmy 
přes 150 000 liber z 45 na 40 %. Za normálních okolností 
by taková opatření ze strany pravicové vlády nejspíše ne-
vyvolala větší pozdvižení obočí. V současné krizové realitě 
se z nich však stal spouštěč gigantické laviny.

PODÍVEJ SE, PADÁ LIBRA!
Ve spojení se zastropováním cen energií se stalo evidentním, 

že si země bude muset pro financování rozpočtu v následujících 
letech půjčit obrovské sumy. Truss a její vláda, reprezentovaná 
tehdejším ministrem financí Kwasim Kwartengem, věřili, že je 
tento faktor vedlejší a že ho vyřeší ekonomický růst poháněný 
penězi, které zůstanou daňovým poplatníkům. Své domněnky 
však nepodložili hmatatelnými důkazy. Ke smůle konzervativců 
tak důvěru postrádal zbytek společnosti, zejména pak investoři.
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V reakci na oznámení nového rozpočtu začala rapidně 
klesat hodnota vládních dluhopisů a následně i libry. Britská 
měna dokonce dosáhla nejnižší hodnoty za posledních 40 let, 
v jednu chvíli se propadla téměř na úroveň amerického do-
laru. Výrazně narůstat začala naopak cena státních dluhopisů. 
Situace si nakonec vynutila nevídaný zásah britské centrální 
banky, která za účelem uklidnění trhu nakoupila státní dlu-
hopisy v ceně 65 miliard liber. Libru se tak povedlo stabili-
zovat, pro vládu ani premiérku však období klidu rozhodně 
nenastalo.

S hlasitým odporem nejen britské veřejnosti se totiž 
setkal i návrh na snížení zdanění nejbohatší části Britů. Ve 
spojením s plánem na nenavýšení veřejných výdajů v souladu 
s inflací začalo panovat přesvědčení, že chce vláda v časech 
krize podporovat ty, kteří pomoc potřebují nejméně, a zapo-
míná na rostoucí počet lidí žijících v nouzi. K protestu proti 
návrhu se přidala i řada konzervativních poslanců.

Vláda tak byla na začátku října donucena snížení daně pro 
nejbohatší zrušit – přestože ho do té doby Truss v médiích 
pevně obhajovala. Tehdejší ministr financí Kwarteng toto roz-
hodnutí odůvodnil tím, že politici naslouchají lidu a že snížení 
bylo „rozptýlením” od větších priorit rozpočtu.

TRUSS WITHOUT PUBLIC TRUST
Bezprostřední politická krize se zpočátku zdála být 

zažehnána, Truss, vládu ani konzervativní stranu však 
rozhodně konec útrap nečekal. Vládní kabinet se ihned ocitl 
pod ostrou palbou opozice, která o něm hovoří jako o sym-
bolu ekonomické neschopnosti. Truss a Kwarteng se stali pro 
veřejnost vděčným terčem vtipů a memů. Premiérka také 
podle mnohých svým strmým názorovým obratem ohledně 
daňových slev pro nejbohatší ztratila na kredibilitě a autoritě 
mezi spolustraníky, čímž si připravila půdu pro svůj následný 
pád.

Ještě hlubší vrásky všem zúčastněným přinesly začátkem 
měsíce průzkumy veřejného mínení. V nich se konzerva-
tivci oproti předchozím průzkumům obecně propadávají 
o 6–8 procentních bodů (oproti volbám v roce 2019 dokonce 
o více než 20). Labouristická opozice naopak výrazně posílila 
a v několika průzkumech překračuovala hranici 50 % hlasů 
a držíelasi náskok 25–30 procentních bodů.

Premiérčin obrat se navíc ukázal jako nefunkční. Pokles 
zdanění nejbohatších představoval pouze 2 z přibližně 45 
miliard liber, které by stát s nástupem nového rozpočtu ztra-
til. Truss přitom nadále tvrdohlavě odmítala osekat veřejné 
výdaje, což opět vyděsilo burzy. Ve snaze uklidnit situaci 
premiérka odvolala Kwartenga a na jeho pozici dosadila 
Jeremyho Hunta.

Ten brzy oznámil další radikální změnu vládní politiky 
v podobě zvrácení většiny opatření obsažených v mimořád-
ném rozpočtu. Rovněž avizoval nutnost snížení veřejných 
výdajů. Situace na burzách se tak uklidnila, v podstatě celý 
premiérčin ekonomický program se však rázem proměnil 
v prach. Truss byla ve vlastním kabinetě de facto odsunuta na 
druhou kolej a začala velice rychle ztrácet pevnou půdu pod 
nohama.

NEJRYCHLEJŠÍ PÁD V HISTORII
Reakce na tuto situaci na sebe nenechaly dlouho čekat. 

Poslední volební průzkumy potvrdily stále rostoucí náskok 
labouristů, který nyní činí až 36 procentních bodů. Důvěra 
veřejnosti v samotnou premiérku pak klesla na pouhých 10 %, 
což je vůbec nejhorší skóre v historii statistik. Truss však svými 
kroky nepřišla jen o důvěru lidu, nýbrž také o autoritu ve svém 
vlastním kabinetu i mezi stranickými poslanci.

V posledních dnech tak už bylo evidentní, že je pouze otáz-
kou času, kdy se začne vybírat nová tvář na premiérské pozici. 
Závěr tohoto čekání přišel ve čtvrtek, kdy Truss oznámila svůj 
odchod z Downing Street 10. Ve své pozici se udržela 45 dní, což 
z ní dělá nejkratčeji sloužícího ministerského předsedu v britské 
historii. Nového lídra, a tedy i premiéra, si budou konzervativci 
vybírat 28. řijna.

Typicky britským symbolem dění posledních dnů budiž 
online přenos bulváru Daily Star, ve kterém bylo možné sledovat, 
zda dřive shnije hlávka salátu, nebo Truss rezignuje. Vítězem 
celého klání se stal nejen salát, ale také labouristická opozice, 
která se bude snažit udržet aktuální momentum až do voleb 
v roce 2024. Jasnými poraženými naopak nejsou jen Truss a kon-
zervativci, ale také celá země, která nyní čelí takovému chaosu 
a nestabilitě, který už nezažila po dekády.

 

M E D Z I N Á R O D N É  O K I E N K O
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S U M M I T G E I S T

MĚSTA 21. STOLETÍ JAKO ODRAZ NÁ-
VRATU KOMUNITY?

THÉRÈSE AHOSSEY 
redaktorka

O fenoménu spolubydlení jistě už každý z nás někdy 
slyšel. Méně se ale dozvídáme, že tento způsob bydlení už 
dávno není určený jen studentům, ale čím dál tím více se 
týká i mladých pracujících. Je to způsob, kterým už dlou-
hodobě mladí lidé bojují proti narůstajícím cenám bydlení. 
Problém ale přichází, když rostoucí ceny nájmů nestačí 
dohnat výplaty, které zdaleka tak rychle nerostou. Překva-
pivě nízké ceny nájmů ve velkých městech za dob pande-
mie vystřídaly rekordně se navyšující náklady na bydlení, 
které si většina z nás nemůže dovolit. Nejenom že za pokoj 
v Praze už dnes málokdo zaplatí méně než 10 tis. korun, ale 
tyto ceny jsou také doprovázeny čím dál tím menší nabíd-
kou volných obytných prostorů ve velkých městech.

Jedním ze způsobů, jak bojovat s narůstající poptávkou 
po bydlení a jinými potřebami obyvatel velkých měst, je 
občanská participace na rozhodování o městském pro-
storu. Mnoho současných městských architektů a badatelů, 
jako je například Petr Klápště, se shodne na důležitosti 
zapojení městských obyvatel do rozhodování o plánování 
moderního urbanistického prostoru. Průměrný občan 
evropského města není vystudovaný architekt, je to ovšem 
člověk, který město využívá ke svému každodennímu 
životu. Ve městě se pohybuje a architekti by měli brát 
v potaz i fakt, že občané měst se vždy budou chtít vyjádřit 
ke změnám v prostoru, který obývají. Mnoho problémů 
nastává v případech, kdy se architekti neobracejí se svými 
plány k budoucím obyvatelům infrastruktur, které mají 
v plánu vytvořit. Je ale nutné oddělit občanskou participaci 
od populismu. V prvním případě se jedná o informovanou 
možnost zasažení do plánovacího procesu architektonické 

výstavby, v tom druhém o ospravedlnění politicky zainte-
resovaných návrhů.

KOMUNITNÍ BYDLENÍ?
Jiný způsob, jak odpovědět na problematiku nedosta-

tečné kapacity měst, je rostoucí fenomén sdílených domů, 
který pomalu přichází i do Česka. Je to také jeden ze 
způsobů, který (nejen) mladí lidé vyhledávají v boji proti 
rostoucím cenám bydlení. V tomto případě sdílí vlastnic-
tví bytových prostorů skupina lidí. Nejedná se ale pouze 
o projekty zajišťující místo pro bydlení, je to také prostor 
pro kulturní a sociální sdílení. V Praze jeden z takových 
projektů zajišťuje sociální družstvo První Vlaštovka. Je to 
jeden z prvních podobných projektů na českém území. Na 
stránkách www.prvnivlastovka.cz se dozvídáme nejen o cí-
lech projektu, ale také o jeho adaptaci na české podmínky 
a představy o bydlení. Tato forma sdíleného bydlení se 
většinou nachází ve městech s přerůstající kapacitou jako je 
Berlín, Paříž nebo Barcelona. Jedním z hlavních argumentů 
měst pro investici do tohoto modelu komunitního bydlení 
je jeho nízký environmentální dopad.

V neposlední řadě se i my můžeme zamyslet, jak 
bychom chtěli, aby naše města v budoucnosti vypadala 
a můžeme-li jako jejich obyvatelé opravdu určovat, jak má 
prostor, který využíváme, vypadat. Spolubydlení a komu-
nitní domy nás vzájemněsbližují a narušují individualis-
tický model “moderního člověka”. Je však na nás abychom 
se pozastavili nad tím, zda se skutečně jedná o možné 
směřování budoucích výstavb ve stále přeplněnějších 
evropských městech?

Fenomén urbanizace známe už dlouhá léta. Co ale zažívají evropská města 
21. století je problém přelidnění. Příliv lidí do měst se stává pro urbanistické 

prostory přítěží. S nárůstem obyvatel přichází také mnoho ekologických 
a sociálních obtíží. Pandemie tento proces pozastavila, s návratem každo-
denního života do „normálu” se však vrací i záplava lidí do velkých měst 

a architekti i developeři jsou nuceni zakomponovávat do výstavby a pláno-
vání svých projektů čím dál tím více faktorů. Jak by mělo vypadat město 21. 

století a jaké odpovědi přináší novodobé městské plánování?
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NOVINKY ZE SVĚTA, Z DOMOVA 
A COOKOVÝCH OSTROVŮ

ESTHER HYHLÍKOVÁ
redaktorka

PREMIÉR COOKOVÝCH OSTROVŮ SE ZÚČASTNIL SU-
MMITU VE WASHINGTONU

Premiér Cookových Ostrovů Mark Brown se 
zúčastnil dvoudenního summitu ve Washingtonu 
o bezpečnosti v Tichomoří, který uspořádal americký 
ministr zahraničí Antony Blinken. Cílem summitu bylo 
především posílení vztahů Spojených států s Tichomo-
řím v době zhoršujících se dopadů klimatických změn 
a nárůstu vlivu Pekingu v oblasti. Premiér Brown na 
summitu přivítal opětovné zapojení americké vlády do 
celosvětového boje proti změně klimatu a vyzval USA 
a ostatní rozvinuté země, aby „přešly od politických 
slibů k implementaci a plnění závazků v oblasti financo-
vání ochrany klimatu“. Brown poukázal především na – 
pro Cookovy ostrovy existenční – hrozby spojené se 
změnou klimatu: vzestup hladiny moří, rostoucí četnost 
a závažnost přírodních katastrof a zdravotní krize.

BRITSKÝ KRÁL NEPOJEDE NA KLIMATICKOU KONFE-
RENCI COP27

Britský král Karel III. je proslulý svým zájmem o kli-
matické otázky a dlouhodobě se řadí mezi hlasité zastánce 
ochrany životního prostředí. Na světovou klimatickou 
konferenci COP27 v egyptském Šarm aš-Šajchu ovšem na 
přání premiérky Liz Truss nepojede. Rozhodnutí přichází 
v době, kdy se napříč královstvím spekuluje o tom, že sou-

časná vláda plánuje slevit, nebo dokonce zcela opustit svůj 
plán na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Podle 
premiérky není COP27 vhodnou příležitostí ke králově 
první zahraniční návštěvě jako panovník, který má být na 
základě ústavy přísně neutrální s ohledem na politické zá-
ležitosti. Rozhodnutí ostře kontrastuje s minulým rokem, 
kdy královna Alžběta II. pronesla na COP26 videoproslov, 
který se zařadil mezi nejnaléhavější projevy konference.

MÍROTVORCE MUSK V ROLI TWITTEROVÉHO GEOSTRA-
TÉGA

Nejbohatší muž světa Elon Musk se ocitl pod ostrou 
palbou kritiky. Na svém twitterovém účtu vytvořil 
anketu, která se zabývala mírovým řešením války, jež 
vede Rusko na Ukrajině. Jedním z řešení, které Musk 
navrhoval, bylo uspořádání referenda pod dohledem 
OSN v částech Ukrajiny, o kterých Moskva tvrdí, že 
je anektovala. Kyjev by se měl zároveň vzdát Krymu. 
Krátce poté miliardář navrhl v rozhovoru pro deník 
Financial Times, že by se Tchaj-wan měl stát zvláštní 
správní zónou Číny – podobně jako Hong Kong. Peking 
a Tchaj-pej by podle něj mohly dospět k přijatelné do-
hodě. Rusko s Čínou Muskovu iniciativu vítají. Tchaj-
-wan reagoval, že není na prodej, ukrajinský prezident 
o návrhu uspořádal na twitteru vlastní anketu. Nepro-
šel.

R Ý C H L E  S P R A V O D A J S T V O
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R Ý C H L E  S P A V O D A J S T V O

ČTYŘI ŽENY NOVÝMI POŠTMISTRYNĚMI ANTARKTIDY
Čtyři ženy byly vybrány z více než šesti tisíc 

uchazečů, aby řídily nejvzdálenější poštu světa. Ta se 
nachází na Antarktidě. Nové zaměstnankyně mají za 
úkol ručně zpracovat přibližně 80 000 dopisů, které 
jsou každý rok poštou zaslány do více než 100 zemí. 
Kromě teplot pod nulou a téměř konstantního den-
ního světla budou ženy sdílet ostrov s kolonií gentoo 
tučňáků, jejichž monitorování budou mít na starosti. 
Tým bude také odpovědný za správu historického místa 
Port Lockroy na ostrově Goudier, který je od břehů 
Velké Británie vzdálený 9 000 mil. I přesto do vzdále-
ných končin zavítá během arktického léta přes 18 000 
návštěvníků ročně.

DARY PRO RUSKÉHO PREZIDENTA
Ruský prezident Vladimir Putin oslavil začátkem října 

jubilejní 70. narozeniny. I přesto, že na slavení nemá pre-
zident v poslední době myšlenky, dostal od svých podpo-
rovatelů kuriózní dárky. Od svého běloruského protějšku 
Alexandra Lukašenka dostal k narozeninám poukázku 
na traktor běloruské výroby. Ty jsou pýchou běloruského 
průmyslu už od dob Sovětského svazu. Díky prezidentovi 

Tádžikistánu Emómalí Rahmónovi se pak mohl těšit z ně-
kolika velkých pyramid melounů, jejichž velikostí je stře-
doasijská země proslulá. Ukrajinský prezident si pro vládce 
Kremlu také připravil překvapení. Den po Putinových 
narozeninách vyhodila Ukrajina do povětří část Kerčského 
mostu, jediného pozemního spojení mezi anektovaným 
poloostrovem Krym a pevninským Ruskem.

ORÁLNÍ FELACE A MILNÍK PRO ČESKÉ ÚSTAVNÍ PRÁVO
Orální felace na soše připomínající svatého Jana 

Pavla II. a Ježíš znásilňující muslimskou dívku. Tyto 
scény ze dvou divadelních inscenací, které uvedla 
brněnská divadla v roce 2018, pobouřily část křesťanů. 
Kardinál Dominik Duka opakovaně žádal u českých 
soudů omluvu za diskriminaci křesťanů a zásah do 
osobnostního práva na vyznání. Ústavní soud Dukovu 
stížnost proti inscenacím začátkem října zamítl a kauza 
tak před českými soudy definitivně končí. Ústavní 
soudci připomněli svobodu slova a uměleckého pro-
jevu, dodali také, že nejsou strážci morálky. V českém 
prostředí se jedná o první případ, kdy se Ústavní soud 
zabýval žalobou spojenou se svobodou uměleckého 
projevu.
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VLÁDNA KRÍZA ALEBO KRÍZOVÁ 
VLÁDA?

ROZPRÁVANIE O ROZKLADE SR
ADAM DIDECKÝ

redaktor

Ak by sme sa vrátili späť v čase a pozreli sa na výsledky slovenských par-
lamentných volieb v roku 2020 a hodnotili ich bez dnes už nadobudnutých 
skúseností, nejeden Slovák by zajasal. Slovensko sa zbavilo 12 ročnej nad-

vlády Smeru-SD, voľby vyhralo “liberálne“ hnutie, a občanom sa pred očami 
rysovala stredo-pravá koalícia, ktorá konečne zatočí s korupciou a okráda-

ním štátu a ukáže, že Slovensko má na viac ako za vlády R.Fica. Tieto sny sa 
rozplynuli, krátko po vymenovaní vlády, kedy všetok jej potenciál vystrelil 

do stratosféry.

S L O V E N S K É  O K I E N K O

ZOSTUP A PÁD NOVÉHO PREMIÉRA
Aby sme pochopili súčasný stav Slovenskej politiky, 

musíme sa vrátiť o rok a pól dozadu, kedy vo svete naplno 
začala zúriť pandémia ochorenia COVID-19. Opatrenia, ktoré 
zavádzali vlády štátov po celom svete sa nevyhli ani Sloven-
sku, s tým samozrejme, každý počítal. No s ich povahou už 
každý spokojný nebol. Spory medzi premiérom Matovičom 
a ministrom Sulíkom ohľadom plošného testovania, zákazu 
prechádzania hraníc okresu, vychádzania z domu či stretáva-
nia sa cez Vianoce vyvrcholili, keď sa Igor Matovič rozhodol 
priviesť na Slovensko, Európskou Úniou neschválenú, ruskú 
vakcínu Sputnik V.

Po kritike koaličných partnerov premiér Matovič odvolal 
vtedajšieho ministra zdravotníctva, no naďalej trval na umož-
není očkovania Sputnikom. Čo sa ale koaličným partnerom 
nepáčilo, a tak žiadali výmenu predsedu vlády. Matovič 
samozrejme nesúhlasil a svoju demisiu podmienil odcho-
dom ministra Sulíka a ministerkine Kolíkovej, pričom by ale 
zotrval vo vláde ako minister nejakého rezortu. Sulík demisiu 
podal. Tým sa pre neho vyjednávanie skončilo a Matovič 
vyjednávať odmietal taktiež. A tak podali demisiu aj všetci 
ostatní ministri za Sulíkovu stranu SaS a odchodom z vlády 
pohrozilo aj hnutie Sme Rodina.

Matovič teda ustúpil, z vlády síce neodišiel, no na poste 
predsedu vlády sa vymenil s vtedajším ministrom financií 
za jeho hnutie Eduardom Hegerom. Vyzeralo to, že vládna 
kríza je zažehnaná, problémy vyriešené, ministri sú späť na 
svojich miestach, a že vláde Igora Matoviča po jeho odstúpení 
odzvonil povestný zvonec a tomuto politickému cirkusu bol 
koniec…

TIEŇOVÝ PREMIÉR A NESCHOPNÝ FINANČNÍK
Od 1. 4. 2021 zastáva post predsedu vlády de jure Eduard 

Heger, no de facto je slovenským premiérom stále Igor Matovič. 
Túto funkciu by sme dokonca vedeli rozdeliť na dve dimen-
zie – zahraničnú a domácu. Tým zahraničným premiérom je 
Eduard Heger, ktorý už niekoľkokrát ukázal, že vie reprezentovať 
Slovensko navonok naozaj dobre. Či už to bolo na OGP Summite, 
Davos meetingu alebo v Európskom Parlamente. Obzvlášť 
významnú rolu zohral pri pomoci Ukrajine, kedy prezentoval 
potrebu spoločného európskemu postupu voči Ruskej agresií. 
Dokonca sa zaslúžil aj o to, že Ukrajina získala kandidátsky 
štatút+ľ do EÚ zavčas. To všetko znie veľmi pekne, no keď sa 
pozrieme na domácu politiku, za zatvorenými dverami nás čaká 
úplne iná postava.

Pán tieňový premiér Igor Matovič je okrem tohto postu aj 
oficiálny minister financií SR. Ako by v nemenovanej politickej 
debate povedal on sám:,financiám vôbec nerozumiem, preto sa 
mi o peniaze stará manželka, v živote som neplatil kartou, a ži-
jem z toho, čo mi Paulínka (jeho manželka) nabije do peňaženky.“ 
Znie to šialene, no ak sa pozrieme na jeho rezort bližšie, tak aj 
celkom realisticky.

Na konci roka 2021 prišiel s daňovou reformou, ktorá 
namiesto pomoci len ubližuje predovšetkým živnostníkom. 
Platy zdravotníkov a učiteľov sa nezvyšujú, no zato sa zvyšuje 
percento ich výpovedí, a ľudia platia za potraviny viac no jedia 
menej. Zlatým klincom a zároveň spúšťačom súčasnej vládnej 
krízy je jeho “pro-rodinný“ balíček, ktorý predstavil pred začiat-
kom leta.
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PRO-RODINNÝ BALÍČEK A.K.A VYHOĎME MILIARDU VON 
OKNOM

Igor Matovič - motivovaný populistickou snahou ukázať 
ľudom, že on je skutočne tým, ktorému na nich záleží a ostatní 
politici myslia len na bohaté firmy - predstavil pred začiatkom 
tohto leta svoj balíček na pomoc rodinám. Pomoc rodinám 
je krásna vec, predsa len politici by pomáhať mali, no nie 
nesystémovo, impulzívne a nepremyslene. Rodinný balíček 
predstavuje obrovský potenciál, no problémom je, že nepred-
stavuje adresnú pomoc, ale celoplošnú, ktorá namiesto toho 
aby pomohla rodinám, ktoré to potrebujú najviac, pomáha aj 
takým, ktoré žijú v blahobyte.

Problematické je aj jeho financovanie. Predstavuje totiž 
výdavky za 1,2 miliardy, ktoré ale v štátnom rozpočte nie sú 
nazvyš, a tak minister zvolil taktiku jedným zobrať druhým 
pridať. Konkrétne uberať chce samosprávam, ktoré by mali 
dostať o 600 miliónov menej, čo pre kraje, mestá a obce 
predstavuje problémy s udržiavaním životného prostredia, 
verejného osvetlenia, spravovanie škôlok či škôl. No to pánu 
ministrovi neprekáža, keďže ide o pro-rodinný balíček a nie 
o pro-samosprávny balíček.

Proti sa postavila strana SaS na čele s predsedom Sulíkom, 
prezidentka Zuzana Čaputová, viacerí odborníci, ekonómovia, 
členovia NR SR či samotní občania. Ani to nestačilo na za-
stavenie Matoviča, ktorý tento balíček v parlamente presadil 
s pomocou krajne pravicových poslancov strany ĽSNS a 4 
poslancov strany Život, ktorí sa do parlamentu dostali na kan-
didátke, práve spomenutej ĽSNS. Prezidentka síce tento návrh 
vetovala, no jej veto bolo následne v parlamente prelomené 
tou istou skupinou poslancov. A tak tento balíček poslala na 
preskúmanie na Ústavný súd, keďže pri ňom ide o podozrenie 
na zneužitie zrýchleného legislatívneho konania.

NOVÁ “TEMNÁ“ KOALÍCIA
Po úspešnom prelomení veta prezidentky s pomocou po-

slancov na kandidátke strany, ktorej líder Kotleba je právoplatne 
odsúdeným extrémistom, si strana SaS povedala, že stačilo. 
Koaličná strana na začiatku júla vydala ultimátum na odvolanie 
ministra financií Matoviča do konca augusta. Pri nesplnení 
ultimáta, podajú všetci ministri za SaS demisiu, strana vypovie 
koaličnú zmluvu, opustí vládu, zasadne do opozície a vláda na 
Slovensku bude menšinová.

Celkom strašidelná predstava. Asi každý na stoličke ministra 
financií by si povedal, že ak chce učiniť čo najlepšie rozhodnutie 
pre ľudí, rodiny a štát samotný, ustúpi, nechá sa odvolať a stane sa 
radovým poslancom aby mohla vláda fungovať ďalej. No to by na 
stoličke ministra musel sedieť niekto iný, a nie Igor Matovič. Ten 
sa rozhodol, že nikde nepôjde. On je tu predsa pre ľudí, má roz-
behnuté reformy, pomáha rodinám, a vlastne je len obeťou tejto 
opozičnej konšpiračnej snahe o jeho odstránenie a predčasné 
voľby. Ultimátum SaS bolo zamietnuté, ministri demisiu naozaj 
podali, prešli do opozície a na Slovensku teraz máme, síce stále 
nefunkčnú no zato menšinovú vládu s podporou extrémistov.

ODVOLÁVANIE ALEBO ODĎAĽOVANIE?
Krátko na to ako strana SaS opustila vládnu koalíciu a za-

sadla do opozície, podala návrh na odvolanie ministra financií 
s tým, že ak by návrh prešiel, nemajú problém sa vrátiť do 
vlády a podpísať novú koaličnú zmluvu. A tak teda prišla nová 
výzva, nová možnosť vykúpenia, nová príležitosť zbaviť Slo-
vensko, finančne negramotného a egocentricky zahľadeného 
ministra financií. Na toto všetko stačilo 76 hlasov poslancov 
NR SR.

Odvolávanie sa začalo 28. 9. najskôr návrhom na odvo-
lanie a potom hodinovým monológom Igora Matoviča, po 
ktorom opustil rokovaciu sálu, nasledovali reakcie opozičných 
lídrov. Hlasovanie bolo plánované o deň neskôr, no minister 
sa opäť snažil zdržovať najlepšie ako vedel a svojím 2 hodino-
vým monológom, oddialil hlasovanie až na 17:00. Ani to sa 
ale nekonalo keďže 45 minút pred plánovaným hlasovaním 
skolaboval 78-ročný poslanec, ktorý je členom Matovičovho 
hnutia a hlasovanie bolo presunuté na utorok 4. 10.

Už týždeň pred jeho odvolávaním sa hovorilo, že kľúčové 
budú len a len 4 hlasy, a to hlasy poslancov, vyššie spomí-
nanej strany Život okolo poslanca Tomáša Tarabu. Práve 
títo 4 poslanci predstavovali pre Matoviča jediné záchranné 
koleso ako sa udržať pri moci. Meno Tomáš Taraba neznie pre 
mnohých až tak známo, no je to poslanec, ktorý urážal dcéru 
prezidentky Čaputovej za jej vzhľad, snažil sa presadiť zákon 
o zákaze vyvesenia dúhových vlajok na štátne budovy, či 
hlasoval za návrh o sprísnenie interrupcií.

 

S L O V E N S K É  O K I E N K O
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S L O V E N S K É  O K I E N K O

ODVOLÁVANIE SA NEKONÁ, ROZKLAD DEMOKRACIE 
POKRAČUJE

Samotné odvolávanie nakoniec dopadlo, tak ako sa oča-
kávalo. Za bolo len 73 poslancov, a potrebné 3 hlasy, ktoré 
chýbali patrili práve vyššie spomenutým extrémistickým 
poslancom, ktorí hlasovali proti. Týmto hlasovaním sa 
ukázalo, že spolupráca medzi vládou a krajnou pravicou nie 
je len fantáziou, ale bohužiaľ tvrdou realitou. A menšinová 
vláda už nie je ani tak menšinová ako by sa mohlo zdať. Iró-
niou je vyhlásenie Igora Matoviča, že o žiadnu spoluprácu 
z ich strany nejde, no hneď po hlasovaní, “Tarabovcom“ 
prešli 3 návrhy zákonov do druhého čítania.

A tak na Slovensku nesvitá na dobré časy. Práve 
naopak, vyzerá to tak, že potenciálna, protikorupčná, an-
ti-extrémistická a liberálna koalícia sa zmenila na populi-
stickú, konzervatívnu, extrémistami podporovanú vládu, 
na čele ktorej stojí egocentrik, ktorý pri svojom monológu 
napríklad označil slovenských novinárov za liberálnych 
fašistov, spravodajstvo prirovnal k propagande za nacistic-
kého Nemecka a dehonestoval kompetencie prezidentky na 
vykonávanie jej mandátu. A to všetko len preto, lebo on je 
obeť, za nič nemôže a vlastne chce všetkým dobre, no nikto 
si to neuvedomuje… Až na neho.
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DISKRIMINACE V ČESKU ZE VŠECH 
ÚHLŮ

BARBORA TRČKOVÁ
redaktorka

Můj instagramový feed bývá pravidelně zaplněn šoku-
jícími videi ukazujícími policejní brutalitu v USA či snímky 
z protestů proti diskriminaci žen v Íránu. V porovnání 
s těmito jevy se mi Česká republika zdá být v (ne)výskytu dis-
kriminace téměř bezchybná. Je ale k zamyšlení, jestli nemám 
pouhé “růžové brýle” vzhledem k mé privilegované pozici. 
S diskriminací nemám přímou zkušenost pravděpodobně 
proto, že nejsem členkou žádné menšiny a jsem materiálně 
zajištěná.

Vzhledem k tomu, že diskriminace v Česku má často 
skrytější podobu než již zmiňované použití násilí v USA nebo 
na Blízkém Východě, je jednoduché tento jev nezaznamenat či 
jej ignorovat. To, že násilí není používáno ze strany veřejných 
složek, také bohužel neznamená, že diskriminace, ignorování 
negativních nálad ve společnosti vůči menšinám či problema-
tická rétorika k násilí nevedou. Jak jsme mohli vidět nedávno 
v Bratislavě, často jde obětem o život. V Bratislavě střílel 
extremista, jehož čin byl většinovou společností důrazně 
odsouzen, tamní LGBTQ komunita se však necítila bezpečně 
ani předtím. Proto je potřeba o problémech diskriminova-
ných mluvit – my to budeme dělat ve všech číslech letošního 
Chronu. Pro začátek je potřeba odpovědět na pár základních 
otázek.

CO TO TA DISKRIMINACE VLASTNĚ JE?
Diskriminací se chápe odlišné zacházení se skupinou či její 

vylučování, přičemž tato skupina sdílí společné znaky (pohlaví, 
rasu, sexuální orientaci aj.). Diskriminaci rozlišujeme na přímou 
a nepřímou. V případě přímé diskriminace je osoba diskrimino-
vána navzdory zákazu v zákoně –dochází k ní například, když 
zaměstnavatel nepřijme na pracovní pozici ženu jen proto, že 
je žena. Méně očividná je diskriminace nepřímá. K té dochází 
u praxí či pravidel, které jsou zdánlivě neutrální a nejsou zaká-
zané. Typickým příkladem je bezvýjimečný zákaz vstupu psů do 
restaurací, jenž v důsledku znemožňuje nevidomým osobám, aby 
se v těchto restauracích občerstvily.

JAK JSOU OBYVATELÉ ČESKA PROTI DISKRIMINACI CHRÁ-
NĚNI?

Dodržování lidských práv zaručuje Listina základních práv 
a svobod, diskriminaci konkrétně se pak věnuje antidiskrimi-
nační zákon. Ten zajišťuje rovná práva zejména v oblasti práce, 
vzdělávání či sociálního zabezpečení. Pokud se tedy někdo cítí 
diskriminován, může se domáhat nápravy soudní cestou.

Před nespravedlivým jednáním veřejné správy by měl oby-
vatele Česka chránit Veřejný ochránce práv neboli ombudsman. 
Na toho se můžete obrátit, pokud máte pocit, že jste diskrimino-
váni, a on případ posoudí. Pokud orgán veřejné správy opravdu 
diskriminuje, je povinen s takovou praktikou přestat.

Rovností a lidskými právy se také zabývá Vládní zmocně-
nec pro lidská práva, který – zjednodušeně řečeno – radí vládě, 
co víc by pro lidská práva mohla dělat, a kontroluje, jestli nejsou 
navrhované zákony v rozporu s nimi.

Kromě naší legislativy se diskriminaci věnuje i mezinárodní 
společenství. Všeobecná deklarace lidských práv diskriminaci 
zakazuje a OSN zřizuje mnoho orgánů, které se přímo či ne-
přímo boji proti diskriminaci věnují (z těch summitích zejména 
SOCHUM a na poli práce ILO). I Evropská unie se diskriminaci 
věnuje, a to jak ve své legislativě, tak skrze financování iniciativ 
bojujících s diskriminací a šířením osvěty.

MÁME NA VÍC?
Ke konkrétním a systematickým krokům, které je třeba 

podniknout pro vymýcení diskriminace, se dostaneme v příš-
tích číslech. Obecně (ale zároveň možná prvořadě) je potřeba 
změna myšlení naší společnosti (nebo minimálně některých 
jejích členů). Ombudsman Stanislav Křeček označil diskrimi-
naci za pseudoproblém. Je potom otázkou, jestli bude schopný 
případy diskriminace nestranně posuzovat a jestli se na něj 
potenciální oběti po jeho výrocích vůbec obrátí. Nejde tu však 
jen o ombudsmana. Například mnoho významných politiků 
se nepovažuje za feministy. A pro mnoho lidí je sexismus či 
ponižování menšin, jako jsou Romové a členové LGBTQ+ 
komunity, běžnou součástí humoru. Dokud bude společnost 
vnímat některé skupiny jako podřadné, ony skupiny se samy 
od sebe ze své podřadnosti nevymaní.
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Česká republika je stejně jako ostatní členské země zavázána k uhlíkové neutralitě 
do roku 2050. Nekoukáme se tak na horizont mnoha let, nýbrž pouze tří dekád, během 
kterých bychom měli svůj systém podrobit velkým změnám. Ty by měly být stabilní, 
udržitelné, a především, vzhledem k dlouhodobé krizi, finančně únosné. Všechny tyto 
podmínky jaderná energie splňuje a mělo by tak být přirozeným postupem ji do našeho 
energetického mixu zahrnout.

Efektivita a stabilita jednotlivých zdrojů jsou nejdůležitějšími faktory při výběru 
energetických zdrojů, přičemž víme, že většině dosud využívaných zdrojů se nedá příliš 
věřit. V Česku jsme již několik let svědky stále se zhoršujícího sucha a jako vnitrozemský 
stát nemáme k mnohým efektivnějším zdrojům ani přístup. Na nejslunnějším místě na 
světě – v Kalifornii – je potřeba 450× více plochy k výrobě stejného množství elektřiny 
ze slunečních elektráren jako z jaderné energie. Jaderná energie všechny tyto problémy 
překračuje a nabízí čistou a především stabilní alternativu.

Jaderná energie by taky v Česku měla vyjít levněji než ta získávaná ze slunce nebo 
větru. Vychází to ze studie iniciované českými a nizozemskými europoslanci z roku 2021. 
Vzhledem k aktuální ekonomické situaci ČR by pro nás měl být rozhodující i tento fakt.

V neposlední řadě je důležité si uvědomit potenciál jaderné energie. Jedním z nedosta-
tečně projednávaných bodů je využití jaderné energie k vytápění měst. Tato technologie 
není zatím příliš častou volbou, přitom nikdy nebyla na místě tak moc jako teď. Např. teplo 
z jaderné elektrárny Temelín využívá již přes dvacet let město Týn nad Vltavou, kde bylo 
možné zrušit 22 lokálních výtopen a obec se tak stala jedním z míst s nejčistším ovzduším 
v Česku. Pokud bychom se začali věnovat i této možnosti, dokázali bychom se částečně 
vzdát závislosti na dodávkách zemního plynu a posunuli se blíž k bezemisnímu stavu.

Mimo tuto možnost se dále také vyvíjí technologie, které by zaručily znovupoužití od-
padu z jaderných elektráren. K recyklaci tohoto odpadu již dnes dochází např. ve Francii.

Téma energetiky budoucnosti představuje jeden z nejdůležitějších prvků de-
baty o zelené transformaci a přechodu k nízkoemisní ekonomice. Zejména 
v rámci EU výrazně rezonuje otázka, zda do energetického mixu zařadit jader-
nou energii. Odpůrci vyzdvihují environmentální přívětivost obnovitelných 
zdrojů či bezpečnostní rizika, podporovatelé naopak upozorňují na spolehli-
vost a výkonnost jádra. Aktuálně je jaderná energie dle EU považována za tzv. 
přechodný zdroj. Mělo by však jádro ve stínu současné energetické krize dostat 
v Česku, potažmo v celé EU, větší či prioritní roli? Na to se pokusili najít odpo-

věď naši delegáti.

Na tuto otázku nám odpověděly dva delegáti: Kristýna Bohlová z UNSC 
a Jáchym Cisler z NATO.

KRISTÝNA BOHLOVÁ
UNSC

JÁDRO V ČR: KLÍČ K UHLÍKOVÉ NE-
UTRALITĚ, NEBO PŘECEŇOVANÝ 

FENOMÉN?



- 19 -

P O L E M I K A

Chtěli byste tu příště vidět svůj text? Napište nám na chronicle@amo.cz!

JÁCHYM CISLER
NATO

Uhlíková neutralita. Téma, o kterém někteří politici a určitá část společnosti 
nerada mluví, i když nás díky našim evropským závazkům bude čekat ať již 
chceme, či ne. Česká společnost a politická scéna je především nakloněna řešení 
tohoto problému jadernými zdroji energie, což lze vidět i na rozdělení zdrojů ener-
gie v ČR: největší část elektrické energie (kolem 35–40%) je vyrobena právě jader-
nými elektrárnami. Na cestě za uhlíkovou neutralitou jde dle mého názoru určitě 
o poměrně jednoduché řešení, které jistě uhlíkovou neutralitu Česku přiblíží.

Výhody jsou nesporné: Jedna jaderná elektrárna produkuje nespočetně více 
energie, nežli jakýkoli jiný druh výroby elektrické energie, což z ní dělá z velké 
části jedinou možnost náhrady životnímu prostředí již nevyhovujících tepelných 
a uhelných elektráren. Také má s jádrem Česko bohaté zkušenosti, což snižuje 
bezpečnostní rizika.

Dle mého názoru by se mělo ale hledět i na druhou stranu tzv. „jádra”. Jedním 
z problému je například skladování radioaktivního odpadu. ČR nemá pro tento 
odpad připraveno úložiště, což následně vede k otázce: „Kam s ním?”. Další hroz-
bou může být bezpečnost, která stále není stoprocentní a je zde možnost tzv. melt-
downu – katastrofy, která by mohla zničit život a ekosystém ve velkém okruhu od 
elektrárny. Též těžba uranu a následná transformace stále není stoprocentně še-
trná vůči životnímu prostředí, což v podstatě marginalizuje cíl samotné uhlíkové 
neutrality, tj. výrazné snížení dopadu na životní prostředí.

Osobně jsem toho názoru, že jádro by se rozhodně nemělo úplně vyškrtávat 
z českého mixu pro uhlíkovou neutralitu díky své ekonomické lukrativnosti 
a produkci samotné. Díky samotnému procentu výroby elektřiny se tohoto zdroje 
ani ekonomicky nelze zcela zbavit. Šance by se ale měla určitě dát i obnovitelným 
zdrojům (voda, vítr, solární elektrárny) díky jejich ekologické šetrnosti a garanto-
vané bezpečnosti generování energie a nenutnosti skladování odpadů. Mohu zde 
zmínit i diverzifikaci, což sníží závislost na jednom daném druhu energie.
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