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Hamr čeká oprava

Plzeňský kraj se za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu a dotace ze státního
rozpočtu postará o rozsáhlou rekonstrukci unikátního vodního
hamru v Dobřívi. Národní kulturní památka, která je stále v provozu a ročně ji navštíví tisíce lidí,
potřebuje opravit vodní kola, částečně odvodnit a vybavit novou
elektroinstalací. Vybavena bude
také sociálním zařízením, které
zde chybí stejně jako bezpečnostní
a protipožární signalizace. Celá rekonstrukce, která má být hotova v
květnu příštího roku, vyjde na jedenáct milionů korun.
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Osobnost:
Frank-Walter
Steinmeier

Rubriku, ve které představujeme současné i minulé osobnosti Evropy, jsme tentokrát věnovali
Franku-Walterovi Steinmeierovi.
Jméno, které většině lidí není příliš
známé, nahradí v polovině března
na postu prezidenta Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka. Do funkce, která v Německu
neoplývá přílišnými pravomocemi, přichází muž, který se v poslední době umisťoval na čele žebříčků
oblíbenosti. V aktivní politice působil jako ministr zahraničí ve
vládě Angely Merkelové.
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Francii se špatně
dýchá
Nejenom nás trápí v posledních
týdnech smog. Své o tom vědí i ve
Francii, která se čistotou ovzduší
intenzívně zabývá. Loni v červnu
dokonce Státní agentura veřejného zdraví informovala o tom, že
kvůli znečištěnému ovzduší předčasně zemře téměř padesát tisíc
lidí ročně. Atmosférické znečištění je dokonce na třetím místě
z hlediska příčin úmrtí. Co se na
špatném ovzduší podílí, jak se
k tomu staví Evropská komise a
jaká jsou řešení, to si přečtěte v
článku naší pařížské zpravodajky
Ilony Mádrové.
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Viceprezident USA: Zůstáváme s Evropou

SLOVO

Tomáš Prouza,
státní tajemník pro evropské
záležitosti

Spojené státy zůstávají s Evropou a chtějí s ní dál spolupracovat. To je hlavní zpráva, kterou na starý kontinent přivezla pravá ruka nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Mika Pence ale zároveň spojenci v rámci NATO musí nést spravedlivý díl odpovědnosti. foto: REUTERS/Michaela Rehle

Češi v EU: Kdo nás zastupuje v Bruselu?
V souvislosti s Evropskou unií se dnes hovoří hlavně o migrační krizi, o odchodu Velké Británie, případně o čerpání dotací.
Odpůrci osmadvacítky přitom argumentují, že Česká republika má na tyto oblasti jen minimální vliv už proto, že v Bruselu,
Štrasburku a na dalších místech, kde sídlí unijní instituce, pracuje jen málo Čechů. Je to pravda? Nebo se o naše zástupce v EU
prostě jen nezajímáme?
Z loňského výzkumu Centra pro
výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR vyplývá, že důvěra
v evropské instituce stále pomalu klesá. Zatímco v roce 2004,
kdy naše země do EU vstoupila,
jim věřily dvě třetiny lidí, loni to
bylo už pouze nějakých 37 procent lidí. Politici a úředníci navíc
poukazují na to, že většinu Čechů
Evropská unie ani moc nezajímá.
Velká část nezná ani ty, kteří stojí
v jejím čele, natož potom jednot-

livé europoslance a další Čechy,
kteří nás v evropských institucích zastupují. Přitom jich vzhledem k velikosti naší země není
zas tak málo. Jen v Bruselu, pracuje podle hrubých odhadů několik stovek Čechů.
Nejvyšším českým postem v evropské hierarchii se pyšní Věra
Jourová. Ta se v listopadu 2014
stala eurokomisařkou pro oblast
spravedlnosti, ochrany spotřebitelů a otázek rovnosti pohlaví.

V uplynulých letech se věnovala hlavně práci na nové dohodě
o ochraně dat z EU ve Spojených
státech nebo postupnému prosazování změn za účelem zvyšování zaměstnatelnosti žen a
snižování schodku v jejich odměňování. Letos jí čeká agenda ještě
složitější, totiž plánované zřízení Úřadu evropského veřejného
žalobce, který by měl mimo jiné
pomoci s kontrolou evropských
peněz rozdělovaných členským
státům. „Doufám, že se mi podaří to prosadit v tomto pololetí,“
dává si jasný cíl eurokomisařka.
Chce také pokračovat v práci na
dobudování jednotného digitálního trhu či v posilování ochrany
spotřebitele. „Dělám nyní revizi
veškeré spotřebitelské legislativy.

Chtěla bych se zbavit složitostí,
zastaralostí, chtěla bych zjednodušit legislativu i v tom smyslu,
aby byla čitelná pro normálního
občana. Spotřebitelé jsme všichni, nejsou to jenom právníci, kteří
čtou složité smlouvy,“ vysvětluje
Jourová. V EK přitom není zdaleka jedinou Češkou. Pod hlavičkou tohoto orgánu pracuje až
400 českých asistentů, úředníků
a dalších zaměstnanců.
EUROPOSLANCE LIDÉ
NEZNAJÍ
Dalším důležitým orgánem EU je
Evropský parlament, který tvoří
celkem 751 poslanců rozdělených
do několika frakcí.
(pokračování na straně 3)

Práca Slovákov v štruktúrach EÚ
je dôležitá pre obe strany
Jedným z hlavných dôvodov vzniku a významným prínosom Európskej únie je vzájomné zblíženie krajín Európy a ich spolupráca, ktorá má zabezpečiť blaho národov. Jedná sa však o blaho
všetkých členských národov, preto sa v Európskych štruktúrach
zväčša nepozerá na pôvod alebo štátnu príslušnosť.
V súčasnosti azda najvýznamnejším Slovákom v štruktúrach Európskej únie je Maroš Šefčovič,
podpredseda Európskej komisie
pre Energetickú úniu, ktorý sa dlhodobo venuje medzinárodným
vzťahom. „Chcem v Komisii vytvoriť moderné, dynamické, profesionálne a motivujúce pracovné
prostredie, v ktorom je možné dosahovať výborné výsledky. Komisia
musí prilákať, formovať a udržať
vo svojich radoch vysokokvalifi-

kovaných a motivovaných pracovníkov, aby bola schopná napĺňať
svoje politické ciele využitím správnych zdrojov na správnom mieste a
v správnom čase,“ hovorí Maroš
Šefčovič o svojej práci. Okrem neho
v Európskej komisií pôsobí ďalších
336 občanov Slovenskej republiky
– z toho 115 žien a 119 mužov.
Podľa výročnej správy o členstve
Slovenskej republiky v Európskej
únií však v európskych štruktúrach
pracuje až 625 slovenských ob-

čanov. Najčastejšie videní sú naši
eurposlanci, ktorých má Slovensko
aktuálne 13.
KOREKTNÉ VZŤAHY
EUROPOSLANCOV
„Skupina slovenských europoslancov patrí k tým početne menším.
Aj napriek tomu je však pomerne unikátne, že sa dokážeme raz
za mesiac v Štrasburgu všetci, bez
ohľadu na politickú príslušnosť,
stretnúť pri spoločnom obede.
Tam v neformálnej atmosfére diskutujeme o aktuálnych európskych a domácich problémoch.
Túto milú tradíciu nám závidia aj
kolegovia z iných krajín. Myslím

si, že v ľudskej komunikácii nie je
medzi nami žiaden problém,“ vysvetľuje vzťahy medzi slovenskými poslancami europoslanec Ivan
Štefanec. Slováci sú často kritizovaní za to, že ich vlastenecká hrdosť je neprimerane nízka. Zdá sa
však, že to platí len pokiaľ nevyjdú
za hranice našej krajiny.
„Nie sme homogénna skupina,
máme 13 poslancov z ôsmich politických strán, ale máme korektné vzťahy. Nemáme medzi sebou
extrémistov, ako mnohé iné národné delegácie, a preto je diskusia medzi nami otvorenejšia,“
dodáva ďalší slovenský zástupca
v europarlamente Eduard Kukan.
(pokračovanie na strane 2)

V první řadě je třeba rozlišit dva
typy českého zastoupení v EU.
Jsou Češi, kteří hájí zájmy České
republiky a vystupují jejím jménem – v tom případě mluvíme o
Radě EU a Evropské radě. Druhou skupinou jsou zaměstnanci
institucí, kteří mají především za
úkol hájit zájmy EU jako celku.
Na vrcholné politické úrovni,
tedy na Evropské radě, nás zastupuje předseda vlády, na sektorových Radách pak jednotliví
ministři dle tématu. Velmi důležitá jsou ovšem i jednání na
expertní úrovni v pracovních
skupinách, kde Českou republiku zastupují zejména experti ze
Stálého zastoupení ČR při EU.
Musím říct, že místa na Stálém
zastoupení jsou obsazena velice kvalitními lidmi. Jedná se o
jedny z nejprestižnějších pozic
pro státní úředníky a o tato
místa je velký zájem.
V případě úředníků evropských
institucí je situaci trochu jiná,
protože tito Češi pracují pro Evropskou unii jako celek. Obecně
mají Češi v institucích výbornou
pověst a odvádějí skvělou práci,
slyším to při každé své návštěvě
v Bruselu, od komisařů i na generálních ředitelstvích. Nejvíce
zatím bojujeme hlavně s tím, že
jsou málo zastoupeni na vyšších
manažerských postech. Řada z
nich už ale brzy splní předpoklady na povýšení a jejich hlas bude
znít o to silněji.
Současná vláda podporu Čechů v
institucích EU považuje za jednu
z priorit své evropské politiky.
Již v roce 2015 byla schválena
Strategie podpory Čechů v EU,
která se zaměřuje jak na podporu zaměstnanců institucí EU, tak
zaměstnanců české státní správy ve vztahu ke zvyšování jejich
kvalifikace formou stáží a dlouhodobých vyslání do institucí
EU.
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Práca Slovákov v štruktúrach EÚ je dôležitá pre obe strany
(pokračovanie zo strany 1)

Európsky parlament funguje na
trochu iných princípoch ako národné parlamenty. Poslanci sa tam
združujú do frakcií nie podľa národnosti, ale podľa hodnotových
orientácií a politických názorov.
„Národnosť však nie je hlavným
určujúcim faktorom spolupráce
medzi kolegami v EP. Mám mnoho
kolegov, ktorí sú mi názorovo blízki, hoci pochádzajú z inej časti Európy. Pokiaľ máme jednotný názor
na problematiku, vtedy nezáleží
na tom, z akej krajiny alebo z akej
politickej frakcie kolegovia pochádzajú,“ vysvetľuje Eduard Kukan.
Poslanci vo frakciách sú teda povinní zastávať jej politické záujmy
a nie priamo záujmy štátu, z ktorého pochádzajú. Napriek tomu
je práca slovenských europoslancov prínosná aj pre Slovensko,
príklad uvádza aj Ivan Štefanec:
„Prednedávnom mi zástupcovia
slovenských malých a stredných
podnikateľov povedali, že v Eu-

rópskom parlamente im pomáhame oveľa viac a schvaľujeme
praktickejšie a potrebnejšie zákony. Práca v Európskom parlamente je o nastavovaní spoločných
štandardov a odbúravaní bariér.
Z nich sa nám naposledy podarilo
odstrániť roaming, takže občania
Slovenska už tento rok ušetria na
dovolenke. Pravidlá sú nastavené tak, že výsledky našej práce sa
prejavia o čosi neskôr, no o to významnejší majú dosah.“
Prínos pre rodnú krajinu je teda
pre zástupcov jednotlivých národov veľmi dôležitý. „Vždy sa snažím odpovedať si na otázku či
riešenie problému, o ktorom diskutujeme, je prínosom pre Slovensko a či je prínosom pre Úniu
ako celok. Ako príklad uvádzam
tohto týždňové hlasovanie za
Komplexnú a hospodársku dohodu s Kanadou. Myslím, že je
rovnako prospešná pre EÚ a pre
Slovensko, a preto som ju podporil,“ zdôrazňuje poslanec Kukan.

ŠTUDENTI AKO ASISTENTI

službe pre vonkajšiu činnosť 18.
Máme jedného z viceprezidentov komisie – Maroša Šefčoviča,
ktorý má v portfóliu významnú
agendu energetiky. Z radov poslancov Európskeho parlamentu
je potrebné spomenúť novú pozíciu Vladimíra Maňku, ktorý sa stal
kvestorom europarlamentu. Post
osobitného predstaviteľa EÚ pre
strednú Áziu získal bývalý štátny

Okrem europoslancov v európskych štruktúrach Slovensko reprezentujú aj národní nominanti,
teda zástupcovia v európskych
výboroch, ktorých schvaľuje
a nominuje vláda Slovenskej republiky. Ďalej slovenskí experti a administratívni pracovníci,
resp. asistenti.
Osobitú skupinu tvoria stážisti – študenti, ktorí strávia určitý
čas ako asistenti konkrétneho poslanca Európskeho parlamentu.
Takúto stáž absolvoval aj študent
práva Dominik Drdul. „Už nejaký
ten rôčik sa venujem obhajovaniu práv ľudí so zdravotným postihnutím na lokálnej, národnej aj
medzinárodnej úrovni. Tieto moje
aktivity zahŕňajú veľa cestovania,
stretnutia s rôznymi ľuďmi, často
s významnými politikmi. Jedným
z nich bola aj pani europoslankyňa za Slovensko Jana Žitňanská,
s ktorou sme už vtedy mali, a stále

máme, nadštandardnú spoluprácu. Je jedným z mála slovenských
politikov, ktorý sa aktívne zasadzujú za práva ľudí so zdravotným
postihnutím.“
Europoslankyňa Jana Žitňanská navrhla Dominikovi stáž v jej
kancelárií, a tak sa na dva mesiace stal jej asistentom. „Moja
pracovná doba trvala od deviatej hodiny ráno do šiestej hodiny večer, v piatky len do trinástej.
Úlohy mi zadávali dve asistentky pani poslankyne. Išlo prevažne
o ľahšiu kancelársku prácu spravodajského charakteru, nakoľko
som nebol v tom čase kompetentný na plnenie zložitejších úloh,
pretože som tak dôkladne nepoznal agendu pani Žitňanskej,“ spomína stážista.
Okrem administratívnej práce
sa študenti počas stáže zúčastňujú na meetingoch, ktoré sa
venujú rôznym témam. Každý
europoslanec má vyčlenený
vlastný rozpočet na organizáciu

svojich meetingov. Asistent europoslanca sa musí zúčastniť nie
len meetingov, ktoré sa zhodujú
s hodnotovou a politickou orientáciou konkrétneho europoslanca, ale aj na tých, ktoré sú proti
nej, aby sa tak vedel voči nim
efektívne brániť a presadzovať
vlastné ciele. „Raz som bol aj ja
na jednom takom, ktorý bol organizovaný holandským liberálnym europoslancom a týkal sa
morálne aj politicky kontroverznej témy surogátneho materstva. Tento meeting bol mojim
najťažším, pretože na ňom panovala nepriateľská a neúctivá
atmosféra voči konzervatívnym
poslancom a názory na ňom prezentované boli pre mňa absolútne neprijateľné,“ vysvetľuje
študent práva.

tajomník nášho rezortu diplomacie Peter Burian. Náš dlhoročný
diplomat Ivan Surkoš bol celkom
nedávno poverený Európskou
službou pre vonkajšiu činnosť vedením delegácie EÚ v Káhire.
Slovensko má 13 poslancov v Európskom parlamente zvolených
na 5 rokov, máme zástupcov vo
Výbore regiónov, Európskom
hospodárskom a sociálnom výbo-

re, národných expertov, pracovníkov jednotlivých agentúr EÚ,
stážistov, atď. Je pravdou, že pokiaľ ide o obsadzovanie pozícií v
strednom a vyššom manažmente v Európskej komisii, Slovensko trochu zaostáva za štátmi, s
ktorými sme vstupovali do EÚ.
Na týchto pozíciách pracuje v Komisii 42 Slovákov, o dve desiatky
menej ako občanov Česka, o po-

lovicu menej ako Maďarov, a naši
severní susedia sú na tom trikrát
lepšie. Našim záujmom je tento
stav zmeniť, a dostať do riadiacich funkcií v Európskej komisii
viac Slovákov.

O SLOVÁKOV NIE JE NÚDZA
„Stáž v Európskom parlamente by som odporučil študentom,

ktorí sa zaujímajú o politiku,
Európsku úniu, našu krajinu,
jej obyvateľov a tiež tým, ktorým nie je jej budúcnosť ukradnutá,“ dodáva Dominik Drdul.
„V europarlamente som nebol
zo Slovenska jediný. So Slovákmi som prichádzal do kontaktu
dennodenne. Okrem pani Žitňanskej som stretol aj ďalších
europoslancov, ktorých asistenti boli tiež zo Slovenska. O Slovákov som teda v Bruseli núdzu
nemal. Mnohí pomocní pracovníci, dôležitý pre chod Európskeho parlamentu, sú tiež zo
Slovenska.“
Aj napriek tomu, že Slováci sú
všeobecne vnímaní ako neveľký a nie príliš významný národ
v srdci Európy, majú v štruktúre Európskej únie zaslúžené
miesto. K zlepšeniu ich postavenia nepochybne prispelo aj minuloročné predsedníctvo v Rade
EÚ.
Tamara Peterková

KOMENTÁŘ
Slovensko má personálne obsadenie v štruktúrach EÚ na primerane dobrej úrovni čo do počtu i čo
do kvality. Počet slovenských občanov pracujúcich v štruktúrach
EÚ sa pohybuje okolo 650, z toho
len v Európskej komisii pôsobí
373 Slovákov, v Európskom parlamente ich máme 173, na generálnom sekretariáte Rady 75, vo
výbore regiónov 16 a v Európskej

Miroslav Lajčák,
minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí Slovenskej
republiky

PUBLICISTIKA

Zlepší sa konečne doprava v Prešove?
Tretie najväčšie slovenské mesto, takmer stotisícový Prešov,
dlhodobo zápasí s kolónami a kolapsami dopravy. Riešenie má
priniesť spojenie niekoľkých diaľničných obchvatov. Ich výstavba je však komplikovanejšia, ako sa na začiatku zdalo...
„Prešov je jediné krajské mesto,
v ktorom ide celý tranzit cez sídliská. Výrazne sa zvýšilo množstvo áut, ktoré tiahnu cez Prešov
zo severu na juh, z Poľska nám tisíce áut tiahnu Prešovom smerom
na Balkán a Turecko. Nákladné
autá sa tu zmiešavajú s autobusmi a trolejbusmi mestskej dopravy, ktoré sú pomalé a idú po
miestnych komunikáciách a po
ceste tretej triedy cez mesto,“ približuje komplikovanú dopravnú
situáciu viceprimátor mesta Štefan Kužma. „Keď sa chcete dostať
z najväčšieho, 30tisícového sídliska, trvá to niekedy aj 30 minút
dostať sa do práce, a to v meste,
ktoré nie je veľké ako Bratislava.
Najhoršie sú pondelky, keď po víkende vyrazia kamióny z Poľska.
Ak sa rozhodnete ísť do práce
hromadnou dopravou, prídete
o pol hodiny neskôr. Kto vám to
uzná?“
Prešovský dopravný problém
začala vláda riešiť ešte v roku
2012. Tender na stavbu takmer
štvorkilometrového vnútorného
obchvatu vyhralo spomedzi deviatich záujemcov konzorcium
slovenskej firmy Hant BA DS
a španielskej Anik. Najnižšia ponuka bola vo výške 26,7 milióna eur bez DPH, čo bolo omnoho
menej než v tendri očakávala
Národná diaľničná spoločnosť
(NDS). Konzorcium firmy Hant
BA DS a Anik podpísali zmluvu
ešte v máji 2012. Prvý z prešovských obchvatov, ktorý by obyvateľom mesta aspoň z časti uľahčil
každodenné cestovanie, mal byť
podľa pôvodného plánu hotový
už v lete roku 2015.

SITUÁCIA SA VIAC
SKOMPLIKOVALA
Stavebná firma Hant BA DS sa ale
počas výstavby dostala do finančných problémov, v dôsledku čoho
boli v marci 2016 nútení so stavbou prestať a požiadali o reštrukturalizáciu. Dopravná situácia
v Prešove sa tak nielen že nevyriešila, ale ešte viac skomplikovala. Vláda vypísala nový tender,
ktorý vyhral Doprastav. Riešenie
sa opäť oddialilo o niekoľko mesiacov a mesto na čas vyhlásilo
mimoriadny stav. Plánované dokončenie stavby malého obchvatu je v marci tohto roku.
„Verím, že ľudia v Prešove budú
mať konečne k dispozícii cestu,
ktorá tu už mala stáť. Urýchlené
dokončenie tejto stavby je našim
najvyšším záujmom,“ vyhlásil bývalý minister dopravy Roman
Brecely pri znovuobnovení prác
na obchvate.
Situácia sa ešte viac vyhrotila
v máji 2016, pri plánovaní stavby veľkého, takmer osemkilometrového, vonkajšieho obchvatu
Prešova, ktorý by sa priamo napájal na diaľnicu D1. Tento obchvat by mal vodičom ušetriť asi
osem minút cesty s tým, že sídliská budú omnoho prejazdnejšie.
Tender na stavbu vyhrala spoločnosť Eurovia, ktorá navrhla cenu
356 miliónov eur bez DPH. So
stavbou sa malo začať ešte v minulom roku a obchvat mal byť
prejazdný do roku 2020. Neskôr
vláda plánovala vybudovať aj asi
pätnásťkilometrový severný obchvat za odhadovaných 535 miliónov eur. Realita je však iná.

VEĽKÉ PREKVAPENIE

BETÓNOVÝ OBCHVAT

Tender na veľký prešovský obchvat slovenská vláda vypísala
v rovnakom čase ako tender na
stavbu obchvatu Čadce a obchvatu Košíc. Štát na tieto tri stavby
z rozpočtu vyčlenil maximálnu
sumu 778 miliónov eur. Štátny
odhad sumy sa považuje za najvyšší možný, preto bolo veľkým
prekvapením, keď najprijateľnejšia ponuka na všetky tri diaľnice
dohromady predstavovala sumu
793 miliónov eur. Aj keď firma
Eurovia podliezla strop štátnej
expertízy o štyri percentá, v konečnom dôsledku, padol na všetky tri tendre tieň podozrenia.
V prepočte na jeden kilometer
mala teda výstavba veľkého prešovského obchvatu stáť až 45 miliónov eur, čo je ešte vyššia suma
ako keby bol na celom úseku
naplánovaný tunel. Ten síce
plánovaný je, ale iba na dvoch kilometroch. Aká je skutočná príčina prehnane vysokej ceny?
Problém analyzuje Inštitút pre
ekonomické a sociálne reformy
INEKO vo svojej tlačovej správe.
„Ponuky ukazujú, že namiesto súťaženia sa firmy dohodli. Zákazky si podelili ich veľké konzorciá,
všetky ponúkli násobne vyššie
ceny oproti ponukám v predchádzajúcich súťažiach. V minulých
rokoch dostávala NDS na každú
zákazku viacero ponúk a rozdiely medzi nimi boli výrazné. Tentoraz dostala iba po dve, nanajvýš
tri ponuky, líšili sa minimálne,“
vysvetľuje analytik INEKO Ján
Kovalčík. „Vôbec prvýkrát si väčšina uchádzačov zapýtala ceny
nad úrovňou predpokladanej
hodnoty zákazky. V dvoch tendroch aj najnižšie z ponúk predstavujú v zahraničí nevídaných
vyše 42, resp. 45 mil. eur/km.“

Podľa INEKO teda nie je chyba
v stavebných firmách, ale v Národnej diaľničnej spoločnosti a spôsobe, akým tendre prebehli. „Stačilo
by súťaže vyhlasovať postupne, s
odstupom aspoň dvoch mesiacov.
Aby sa viac firiem mohlo pobiť o
každú zo zákaziek. NDS sa však
postarala o kolíziu týchto tendrov,“
objasňuje Kovalčík. „Príprava kvalitnej cenovej ponuky na diaľničnú
stavbu si pritom vyžaduje minimálne dva mesiace práce. Dobre
oceniť v rovnakom čase tri diaľničné stavby, všetky veľké, je pre jednu
firmu prakticky vylúčené. Časová
kolízia podobných tendrov vedie k
združovaniu aj veľkých firiem do
konzorcií, a teda zníženiu počtu
súťažiacich, ako aj zníženiu kvality
a výhodnosti predložených ponúk.“
INEKO preto navrhlo tendre zopakovať s väčším časovým odstupom.
Ministerstvo dopravy a Národná
diaľničná spoločnosť to ale rázne
odmietli so slovami, že nemôžu riskovať, že ľudia budú musieť na obchvaty dlhšie čakať... „Vyhlasovanie
viacerých tendrov v kratšom časovom období nemusí automaticky
znamenať, že sa do súťaží prihlási
málo firiem, ktoré ponúknu nevýhodné ceny,“ uviedla pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová.
Pravým dôvodom, prečo je diaľničný obchvat Prešova taký predražený, má byť fakt, že cesta má mať
betónový povrch. Zatiaľ, čo v Čechách sú betónové diaľnice relatívne bežné, na Slovensku ide
o unikát. Aj keď je počiatočná investícia vyššia, diaľnica by mala
byť ľahšie udržiavateľná. Mala by
vydržať nepoškodená až 40 rokov,
v niektorých prípadoch vraj aj celé
storočie. Drahý betónový povrch
sa odporúča len na najfrekventovanejšie cesty. Prečo práve v tomto

prípade chce Slovensko testovať
túto technológiu, nevie vysvetliť
nikto... Keďže nový minister dopravy Árpád Érsek s betónovým
povrchom nesúhlasí, nie je jasné,
či sa napokon zrealizuje alebo nie.
INICIATÍVY SA CHOPIL
PREZIDENT
Nakoniec sa iniciatívy na vyriešenie problému chopil prezident
SR Andrej Kiska, ktorý požiadal
ministra financií Petra Kažimíra
o stanovisko ohľadom predraženého juhovýchodného obchvatu
Prešova. Finanční analytici ministerstva sa vyjadrili, že zatiaľ
čo podľa pôvodného plánu má
štát za vyriešenie dopravnej situácie v Prešove zaplatiť takmer
900 miliónov eur, existujú riešenia, ktoré sú približne o
400 miliónov lacnejšie. Podľa ministerstva financií by preto bolo
najlepšie vystavať len časť obchvatu na východe Prešova a situáciu doriešiť štvorprúdovou
cestou prvej triedy uprostred
mesta. Minister dopravy Árpád
Érsek túto možnosť odmietol
s tým, že chýba projekt a celá záležitosť by sa opäť predĺžila. Navyše, výstavba štvorprúdovej
cesty uprostred mesta by si vyžadovala vysporiadanie pozemkov
a rozsiahle stavby by brzdili rozvoj mesta niekoľko rokov.
TESNE PRED PODPISOM
Aj samotným Prešovčanom už
pomaly pretiekol pohár trpezlivosti. Občianska iniciatíva Lepší
Prešov vláde pohrozila protestami a blokádami frekventovaných
úsekov ciest. Mesto sa začalo
obávať, že z diaľničného obchvatu napokon nebude nič. „Najviac peňazí sa usporí, keď sa nič

nepostaví. Vtedy nezarobíme
400 miliónov eur, ale 900 miliónov eur,“ vyhlásil na špeciálnej tlačovej konferencií prešovský župan
Peter Chudík. „Máme posledné
programové obdobie a tento úsek
D1 má byť platený z eurofondov.
Pýtam sa, z akých peňazí postavíme východný obchvat, keď naň
nikde nie sú vyčlenené?“
Obavy a frustráciu zdieľa aj primátorka Prešova Andrea Turčanová. „Nechceme nič navyše, len
konečne splniť to, čo nám desaťročia sľubujú a čo nevyhnutne
naše mesto potrebuje... Akékoľvek prehodnocovanie či spochybňovanie dôležitosti výstavby
týchto dopravných komunikácií
Prešovčania vnímajú ako ďalšie
oddialenie riešenia vážnych dopravných problémov tretieho najväčšieho slovenského mesta.“
Ministerstvo dopravy a ministerstvo financií napokon našli
spoločnú reč 15. februára 2017.
Projekt sa síce prekreslí, ale len
z časti. Osemkilometrový juhozápadný obchvat s cenou
45 miliónov eur za jeden kilometer zostáva nezmenený.
Pôjde tak o doteraz najdrahšiu
diaľnicu v dejinách Slovenska.
Ušetriť by sa malo pri ďalšom
plánovanom pätnásťkilometrovom severnom obchvate, ktorý
je zatiaľ len naprojektovaný
a ešte naňho nebol vypísaný
tender. Pôvodná štvorprúdová
cesta sa, aspoň v niektorý úsekoch, prekreslí na dvojprúdovú,
čo by malo byť úspornejšie.
V čase našej uzávierky je projekt
juhovýchodného obchvatu tesne
pred podpisom zmluvy. Zdá sa
teda, že sa Prešovčania o niekoľko rokov napokon predsa len dočkajú a dopravná situácia v meste
sa konečne zlepší.
Tamara Peterková
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EVROPSKÉ HORIZONTY ZDEŇKA VELÍŠKA

Bude Evropa čím dál víc sama?

(pokračování ze strany 1)

V zatím posledních volbách do EP
uspělo hnutí ANO, které vyslalo do
Štrasburku, případně do Bruselu
a Lucemburku, čtyři své zástupce,
z nichž nejznámější je bezpochyby
Pavel Telička. Společně se svými kolegy se v EP přidal do liberální frakce
ALDE, která klade důraz na svobodu jednotlivce, podporu podnikání
a snaží se o reformu orgánů a institucí EU. Telička, který se podílel už
na vyjednávání podmínek vstupu
ČR do EU, se nedávno stal jedním ze
čtrnácti místopředsedů EP. „Kromě
toho, že budu ve vedení EP zastupovat naši liberální frakci ALDE, budu
také pracovat na tom, aby byl více
slyšet hlas střední a východní Evropy,” prohlásil ke svému zvolení do
vedení EP.
Čtyři mandáty v Evropském parlamentu získala ve volbách také ČSSD.
Z jejích zástupců zařazených do sociálnědemokratické frakce (S&D) je
často vidět především sociolog Jan
Keller. Trojici prvních míst uzavírá koalice TOP 09 a STAN, která
také získala čtyři mandáty. V EP ji
dnes, v rámci frakce středopravicové Evropské lidové strany (EPP)
zastupuje mimo jiné i bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Ten
tak spolupracuje i se třemi zástupci
KDU-ČSL, ze kterých se v médiích
nejčastěji objevuje Tomáš Zdechovský, a to především kvůli angažování se v kauze Evy Michalákové,
které norské úřady odebraly děti.
Tři mandáty mají v EP také komunisté, u kterých zesnulého Miloslava Ransdorfa nahradil Jaromír
Kohlíček, dvě křesla obsadila ODS
a jedno Strana svobodných občanů.
Bohužel mezi českými občany nejsou naši europoslanci příliš známí
a jejich jména si vybaví nejčastěji
v souvislosti s jejich předchozím působením (tak je tomu například u
Jiřího Pospíšila) nebo v souvislosti
s konkrétními kauzami (jako u Tomáše Zdechovského). Ještě „neviditelnější“ jsou pak desítky dalších
českých zaměstnanců Evropského
parlamentu, kteří vykonávají ad-

Kdo nás zastupuje třeba v Evropském parlamentu? Mnoho lidí na takovou otázku nedokáže odpovědět.
zdroj: Diliff, Wikimedia Commons
ministrativní úkony, jako je překladatelství, komunikace s médii a
zajišťování chodu parlamentu jako
takového i jednotlivých poslaneckých frakcí.
ČEŠI NA SOUDU
I V EUROPOLU
Mnoho toho u nás nevíme ani o zaměstnancích Rady Evropské unie a
Evropské rady, která je jinak orgánem tvořeným vládními představiteli jednotlivých členských zemí.
V kancelářích tzv. Generálního sekretariátu Rady pracuje na jednom
z nejvyšších ředitelských postů Petr
Bližkovský, který má zkušenosti i
z české politiky. Působil jako asistent někdejšího ministra zemědělství Josefa Luxe.
A ani u něj výčet výše postavených Čechů v evropských institucích nekončí. Své zástupce máme
například v oblasti evropského
soudnictví. Jedním ze soudců Evropského soudního dvora je Jiří Malenovský, v tzv. Tribunálu, který plní
funkci soudu prvního stupně, působí Irena Pelikánová a nově také Jan
Passer. V pozici generálního advokáta tam najdeme zase právníka Michala Bobka. Naše země má svého
zástupce i v Účetním dvoře EU.
V závěru roku 2015 se jím stal exnáměstek ministra financí Jan Gregor.
„Pevně věřím, že se mi v evropském
Účetním dvoře podaří zúročit téměř
dvacetileté zkušenosti z oblasti rozpočtu EU,“ komentoval Gregor svůj
nástup na tuto pozici.

Samostatnou kapitolou je také česká
účast v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). V Ženevě
dlouhodobě pracuje 10 až 15 českých vědců, na různých projektech
se ale více či méně průběžně podílí
až 200 lidí z České republiky. Spolupráce přitom probíhala dlouho předtím, než naše země vůbec vstoupila
do EU, Česká republika se na fungování tohoto vědeckého centra podílí
už od svého vzniku v roce 1993. Sám
ředitel instituce Rolf Heuer v minulosti prohlásil, že se Češi významně podílejí jak na vývoji technologií,
tak při experimentech samotných.

Významně přispěli třeba do výzkumu ve fyzice částic, který CERN
proslavil asi nejvíce. „Na výzkumu
Higgsova bosonu bylo ze tří tisíc autorů 63 z ČR, přičemž spolupracujících laboratoří je 180,“ uvedl Heuer.
Velký projektem CERNu je například ten s názvem ALICE, který se
zaměřuje na podrobné zkoumání základních vlastností částic a
hmoty obecně. Z Čechů, kteří se na
něm dlouhodobě podílí, lze jmenovat Jiřího Krále, Davida Bělohrada nebo Stanislava Němečka, který
v CERNU bádá už od 80. let.
Ačkoliv z výše uvedeného výčtu je
zřejmé, že na evropské scéně naše
země určitou stopu zanechává, politici i komentátoři se shodují, že by
to mohlo být ještě mnohem lepší.
Za vzor je čas od času dáváno menší
a chudší Bulharsko, které má v Bruselu, Lucembursku a Ženevě víc lidí
a na vyšších postech. Mnozí komentátoři poukazují na to, že se v Bruselu nepodařilo vytvořit dostatečně
silnou českou komunitu úředníků,
která by cítila, že se o ni náš stát zajímá. To pak vede ke snížené schopnosti ovlivňovat evropské dění a
obecně i evropskou agendu. Před
dvěma lety přitom vláda schválila
strategii, která by měla přispět řešení tohoto problému. Pomoci mají
například semináře, které připraví
uchazeče na výběrová řízení nebo
vysílání expertů podporujících výměnu informací mezi českými a evropskými institucemi. Zda bude tato
strategie úspěšná, se ale teprve uvidí.
Filip Appl

Pavel Bělobrádek,
místopředseda vlády ČR

A jak je to s Čechy v dalších pomocných institucích, které nějakým způsobem spadají pod Evropskou unii?
Kvůli značné roztříštěnosti neexistují relevantní statistiky o jejich
počtu. Některá jména si ale velká
část veřejnosti vybaví. Například na
pozici zástupce ředitele Europolu
najdeme bývalého policejního prezidenta Oldřicha Martinů, v Eurostatu ekonoma Aleše Čapka a v pozici
generálního tajemníka Výboru regionů manažera Jiřího Buriánka.
Naše zástupce ovšem najdeme i
v institucích, které nejsou přímo orgánem Evropské unie. Češi jsou od
roku 2008 velmi aktivní třeba v Evropské kosmické agentuře a české
zaměstnance najdeme také v pražském sídle Agentury GSA, která
pracuje na spuštění navigačního satelitního systému Galileo.
OCEŇOVANÍ ČEŠTÍ VĚDCI

KOMENTÁŘE
Zásadní pro ovlivňování politiky EU
je právě odborné zastoupení - a to
nejen na vyšších a středních, ale i
na těch nejnižších pozicích. Zatímco si udržujeme post eurokomisaře a máme solidní zastoupení v EP
(například náš europoslanec Pavel
Svoboda byl již podruhé zvolen předsedou vlivného právního výboru), tak

s odborným zastoupením je to daleko horší. Přitom směrnice, direktivy
a legislativní opatření EU vznikají
právě v odborném aparátu. Komisař
už je v podstatě jen „politicky“ zaštiťuje. Je třeba snažit se o to, aby daleko více perspektivních mladých lidí
nacházelo uplatnění v odborných orgánech EU. Má to tři výhody: 1. zís-

káme erudované odborníky, kteří se
hodí i v domácí politice a státní správě, 2. budeme mít daleko více informací - nikoli až z úrovně ministeriád,
a budeme se moci včas a lépe připravit na vrcholná jednání EU, 3. získáme možnost něco reálně ovlivnit
racionálními argumenty a nebudeme jen v pozici věčných kverulantů.

Personální zastoupení České republiky ve strukturách Evropské unie je
podle mého názoru jednoduše řečeno
malé a podceněné. A není to jen tím,
že jsme malá země. Předchozí předseda Herman van Rompuy byl Belgičan,
současný předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker je z Lucemburska,
takže je evidentní, že významné posty
nejsou v Bruselu rezervovány pouze pro
velké a vlivné státy. Situace se od roku
2004, kdy Česká republika vstupovala
do EU, výrazně změnila. Tehdy představovala Unie platformu pro spolupráci,
kde všichni hledali to nejlepší řešení pro
všechny, i když tomu museli něco obětovat, ale dnešní Unie představuje velmi
často spíše platformu pro konflikt, kde
členské státy prosazují své vlastní zájmy.
A rozhoduje se podle toho, jak velký vliv
daná země v unijních strukturách má.
Toho využívají například Němci, kteří
obsadili skoro polovinu postů šéfů kabinetů nebo zástupců šéfů kabinetů eurokomisařů. Proto se Unie vážně zabývá
některými problémy, až když se týkají
konkrétně Německa. Příkladem může
být nejen migrace, ale také třeba zpoplatnění dálnic. Velmi aktivní přístup

k této otázce volili také Poláci, kteří se
systematicky věnovali vzdělávání a přípravě jazykově vybavených expertů, aby
jich co nejvíce uspělo ve výběrových řízeních EPSO na personál v institucích EU.
Na maximum využívají i dalších možností, jako je například vysílání stážistů nebo národních expertů jako poradců
do institucí EU. V tomto ohledu musím
bohužel říci, že víceméně zaostáváme.
Máme jednoho zástupce šéfa kabinetu
eurokomisařky, v kabinetech jiných eurokomisařů je jen jediný český expert,
Česká republika nemá žádného generálního ředitele, máme jednoho zástupce
generálního ředitele; lepší je to s vedoucími oddělení, kde jsou skoro dvě desítky
Čechů. Je dobře, že se generálním tajemníkem Výboru regionů EU, jehož jsem
členem, nedávno stal Jiří Buriánek,
který je českého původu. A podobně bych
mohl pokračovat s komentovanou statistikou s dalšími institucemi, ale stále
by se jednalo o výčet jednotlivých jmen.
A to je málo. Sice nerad, ale musím konstatovat, že máme to, co si zasluhujeme.
Obávám se, že podceňování personální
otázky v souvislosti s institucemi EU se
odvíjí od všeobecné nálady či spíše po-

stoje vůči EU, který se od našeho vstupu
v roce 2004 postupně zhoršuje a zhoršuje. Řekl bych, že jsme se nenaučili pořádně využívat možností a příležitostí, které
nám členství v EU nabízí. Spíše než aktivní jsme reaktivní, a když je potom vše
domluveno, tak se divíme a kritizujeme –
bohužel. A proto si myslím, že se v brzké
době nedočkáme žádné radikální změny.
A přitom by bylo sympatické, kdyby se
například novým předsedou Evropské
rady stal Čech – první mandát Donalda Tuska končí v květnu tohoto roku. Ale
slyšel už někdo o tom, že by se Česká republika chystala navrhnout svého kandidáta?! Co se týká volených pozic, je
zastoupení České republiky dáno počty
pevných mandátů. V Evropském parlamentu to je 21 člen. Zde mají nejvyšší
pozici Pavel Svoboda (KDU-ČSL), který
je předsedou Výboru pro právní záležitosti, a nově Pavel Telička, který se stal
jedním ze 14 místopředsedů Evropského parlamentu. V Evropském výboru regionů máme 12 míst z 350 a dvě místa
v předsednictvu, ty zastává Petr Osvald
(ČSSD) a já (KDU-ČSL). Podobné je
to i v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Většina našich volených

zástupců je zapojena ve třech největších
frakcích – Evropské lidové straně (EPP),
Evropských socialistech a demokratech
(S&D) a v liberální frakci (ALDE), jejichž prostřednictvím lze dosáhnout více,
než na národní úrovni. Ale aby můj pohled nevyzněl pesimisticky – zatím jsem
komentoval převážně kvantitativní pohled na věc a nekomentoval jsem kvalitativní stránku. Samozřejmě neznám
úplně všechny Čechy, kteří zastávají
nějakou významnější funkci v Bruselu,
ale přece jen jsem jich již řadu poznal. A
musím říci, že to jsou v naprosté většině
lidé skutečně fundovaní a schopní, kteří
odvádějí opravdu dobrou práci. Takže
možná by se dalo i říci, že kvantitu nahrazujeme kvalitou.

Roman Línek,
1. náměstek hejtmana Pardubického
kraje, člen předsednictva
Evropského výboru regionů

Kdyby si průměrný Evropan vykládal výroky nového amerického prezidenta Donalda Trumpa stejně jednoduše, jak je on sám formuluje, musel by si
dát dohromady jeho „America first!“ s jeho výzvou k tomu, aby si Evropa na
svou vojenskou obranu platila víc, než zatím chce a než považuje za rozumné
na ni vydávat, dokud si nevyjasní s novým americkým prezidentem koncepci
euroamerické spolupráce. Nicméně byla v minulých týdnech Evropa nucena
stvrzovat na několika mezinárodních fórech, že své finanční závazky, které
má v rámci NATO, plnit opravdu hodlá.
To, že je většina evropských členů NATO ve skutečnosti neplní, dostává Evropu do pozice dlužníka vůči současnému americkému prezidentu, který
bezpečnostní politiku západního světa pojal zatím v rovině potřeby finanční vyrovnanosti mezi USA a evropskými spojenci. Má na to právo. Nejen
on. Nejen Trumpova Amerika. Spojené státy jako nejsilnější člen Atlantické
aliance na to mají právo už dlouhá léta. (ČR je v NATO od r. 1999 a opírá o
euroamerické spojenectví svou bezpečnost v míře zjevně neadekvátní vlastnímu vynaložení finančích zdrojů na stejný účel.)
Ale přesto je chyba vidět záležitosti euroamerického spojenectví v otázkách
bezpečnosti jen prismatem vojenských výdajů. A zůstane-li to tak, může to
možná vést k větší vojenské síle evropského křídla NATO, ale nemusí to vést
k větší bezpečnosti sjednocující se demokratické Evropy. Ta je dnes ohrožena velmi vážně, ale ze všeho nejmíň vojensky. I bezpečnostní experti už dnes
spíš než o nedostatečné vojenské síle na nějaké pomyslné obranné linii hovoří o neschopnosti účinné obrany proti kybernetické nebo „hybridní“ válce
a proti desinformačním a destabilizačním kampaním, proti ovlivňování
vnitřní situace nejen v USA, ale všude, kde je to pro Kreml aktuální. Dovolím si vsuvku: Jestli je hlavním nepřítelem západního světa Islámský stát jak tvrdí Trump - pak mu on sám svou nelítostnou antiimigrační politikou
vytváří živnou půdu právě na moderních frontách té perfíidní nevojenské
války, například na internetu. Právě proti militantní ideologii islamismu a
metodám jejího teroru nejsou a nebudou žádné prostředky vynaložené na
konvenční vojenskou sílu dostatečné. Naopak budou to promrhané peníze.
Budou to peníze vynaložené na válku, kterou už nebude ani možné ani učelné vést. V současnosti je asi znovu aktuální to úsloví, podle kterého se generálové vždycky připravují na minulé války. Možná už i Rusové začínají v
Sýrii chápat moudrost téhle průpovídky, a právě proto se snaží do toho zatáhnout po svém boku Američany. V počátcích své vojenské angažovanosti
v Sýrii po tom rozhodně netoužili. Proč teď?
Po vsuvce, zpět do Evropy. Je jisté - a dlouhodobě na to upozorňuji, že státy
sjednocující se Evropy nemohou trvale ignorovat vlastní zodpovědnost za
bezpečnost a obranu svých národů. Nemohou se spoléhat na raketové či radarové základny spojenecké globální velmoci, i kdyby je chtěla budovat na
jejich území. Byla by to příprava na tu „minulou válku“, kterou už asi nikdo
nepovede. Je třeba se mnohem víc než dosud soustředit na jiné než vojenské
slabiny vlastní obrany: například na chabou imunitu proti hospodářskému
či finančnickému pronikání korporací se státním kapitálem do malých evropských ekonomik; na rostoucí ovlivňování politického života sjednocující se demokratické Evropy silou propagandy a, co je ještě horší, na hrozbu
ovládnutí celých států pátými kolonami v jednotlivých, dnes už trochu rozkolísaných zemích, které ještě včera byly pevnými oporami evropské myšlenky a Evropské unie.
Momentálně se podezření, že cílem téhle moderní strategie „dobývání“ je
po Spojených státech jiná, tentokrát evropská země, zrodilo ve Francii. Její
Achillovou patou je letos totéž, co bylo loni slabým místem Spojených států:
předvolební situace. Cestu pro mohutné posílení ruského vlivu ve Francii, a
tím ovšem v celé Evropské unii, otvírají sami nejvážnější kandidáti na prezidentský úřad tím, že do svých volebních programů zařadili i partnerské
vztahy s Moskvou, bez ohledu na její zásahy do života na Ukrajině včetně
odtržení Krymu. Nejde jen o Marine Le Penovou, která je svou náklonnností
k Moskvě a k Putinovi známá, jde také o volební programy kandidáta konvenční pravice, vítěze pravicových primárek, Françoise Fillona, a o politiky,
kteří už sice šanci na zvolení ztratili, ale nebylo to kvůli přivírání očí před
expanzivní politikou Kremlu. Není určitě zbytečné ještě jednou zopakovat,
že proti pátým kolonám jsou tankové divize, bombardéry i raketové základny bezmocné.
Dialog Evropy s Washingtonem o obranné strategii Západu proti rizikům
21. století teprve začíná. Po první výměně názorů na mnichovské konferenci lze s uspokojením (snad nikoli předčasným a nikoli jen mým) konstatovat,
že v něm uznávaní evropští lídři hned od počátku dávají najevo, že jejich pozice nebudou odrážet jen americké požadavky na větší vojenské výdaje, ale
také evropské představy různých jiných osvědčených způsobů obrany společných hodnot západního světa. Snad se v dalších fázích přenese těžiště té
debaty vedené přes Atlantik od základní, ale neaktuální otázky financování vojenské síly k aktuálnějším otázkám financování a organizování obrany
proti nejnovějším, ale už velmi zákeřným
metodám expanze a ovládání států.
A snad se také brzo vyjasní,
zda vůbec budou globální cíle
Trumpovy americké administrativy v otázkách bezpečnosti totožné s evropskými.
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Španielsko chce vraziť do dopravy. Požiada o eurofondy

Je Theresa Mayová dobrou diplomatkou?

Španielsko plánuje požiadať o eurofondy v sume 308 miliónov eur. Investuje ich
do projektov zameraných na rozvoj dopravy.

Začátkem roku britská premiérka po dlouhém očekávání konečně poodhalila
plány Downing Street 10 na strategii odchodu království z Evropské unie. Předsedkyně vlády je pro tzv. tvrdý brexit, tedy pro minimum ústupků evropským
špičkám. Jejím hlavním cílem je citelné snížení migrace a odchod ze společného trhu. Osmého února její plán posvětili poslanci Dolní sněmovny parlamentu převážnou většinou, březnové aktivaci článku 50 tak už téměř nic nebrání.
Tento krok zákonodárců narazil na kritiku především od bývalého premiéra Tonyho Blaira, jehož výroky ale ve větší míře vzbudily pohoršení a rozčarování.

by měli Britové platit i po svém odchodu
v roce 2019. Evropská komise tento požadavek zdůvodňuje tím, že Velká Británie souhlasila se současným rozvržením
a platbami investic, které jsou schváleny
až do roku 2020.

březnové spuštění článku 50 Lisabonské smlouvy, kterým se oficiálně rozjede proces rozvodu Spojeného království
s Evropskou unií. Odborníci ale varují
před možnou vysokou cenou za odchod.
Argument zastánců brexitu před referendem, že odchodem ušetří britská ekonomika 350 milionů liber týdně, byl podle
týdeníků The Economist od počátku tendenční. Alex Baker, spolupracovník vlivných Financial Times, odhadl cenu za
brexit (Británie nejspíš bude muset i po
svém odchodu nadále platit několik let
do společné kasy) v relaci od 24,5 miliardy liber až 72,8 miliardy liber. Jednou
z položek, obsažených v těchto částkách,
má být podle The Economist britský
podíl na evropských investicích, který

Náhlý výpadek naslibovaných peněz od
Británie by mohl způsobit Unii šok, bohatší země by musely ještě více sáhnout
do svých kapes, aby vybalancovaly účty
těch ekonomicky slabších, nebo by si ti
největší příjemci pomoci z evropského
rozpočtu museli utáhnout opasky. Podle
vyjednavače Evropské komise Michela
Barniera sílí mezi členy Unie tlak na to,
aby britský účet za odchod byl co nejvyšší.
Členské státy ale nevylučují kompromis.
Němci například uvažují o tom, že by začali jednat o obchodních vztazích dříve,
než Británie opustí EU. Avšak za předpokladu, že Spojené království uzná, že
má určité závazky, které bude muset naplnit i po faktickém ukončení jeho člen-

Cieľom má byť financovanie dopravných
projektov v celkovej investícii prevyšujúcej 500 miliónov eur. Eurofondy chcú
Španieli získať prostredníctvom prebiehajúceho programu Spájame Európu. Ministerstvo rozvoja informovalo, že podporí
snahu uchádzať sa o eurofondy na financovanie dopravných projektov. Návrh zo
strany španielskych firiem zahŕňa plán na
znovuotvorenie
španielsko-francúzskej
železničnej trate Pau-Canfranc a spojenie
španielskej diaľnice A62 s portugalskou
IP5, a tiež projekty na zlepšenie leteckej
dopravy a infraštruktúry spojenej s prechodom dopravy na vodík, plyn, elektrinu.
K ďalším plánom patrí zvýšenie bezpečnosti v železničnej doprave v severovýchodnom regióne krajiny, tiež na tratiach

Atlantického a Stredozemného koridoru
a rozšírenie pobrežných diaľničných úsekov spojených s inteligentným systémom
prepravy. Schválenie rozpočtov pre jednotlivé projekty má prebehnúť do konca júla.
SPOJENÁ EURÓPA
Spájame Európu je mechanizmom EÚ, cez
ktorý prebieha financovanie projektov
v spoločnom záujme budovania transeurópskych dopravných, telekomunikačných
a energetických sietí s celkovým rozpočtom 840 miliónov eur. Cieľom projektov
je zvýšiť efektívnosť, udržateľnosť rozvoja dopravy a rozšírenie možností celoeurópskej dopravnej siete. Celkové investície
v programovom období 2014-2020 do-

Program Spojená Európa predstavila Európska komisia v roku 2011 po dvojročnom procese konzultácií. Stanovila v ňom základnú dopravnú sieť, ktorá má byť zriadená do roku
2030 a má fungovať ako oporná os dopravy v rámci jednotného trhu. Dokončenie komplexnej dopravnej siete je naplánované do roku 2050.

siahnu vyše 22 miliárd eur, z ktorých Španielsko má možnosť získať 13 miliárd
eur. V rokoch 2014 a 2015 krajina získala
915 miliónov eur z 9,3 miliardy eur určených pre celú EÚ. V prebiehajúcom výberovom konaní sa každá členská krajina môže
prezentovať individuálne, v tímovej spolupráci s ďalšími krajinami. Svoje návrhy
môžu predložiť tiež medzinárodné organizácie prepojené so sektorom dopravnej infraštruktúry.
DOTOVANÝ TRANSPORT
Za rozvoj sektora dopravy Španielsko do
veľkej miery vďačí európskym zdrojom,
ktoré okrem prilákania investorov znamenajú i možnosť uchádzať sa o nemalé
sumy. Do španielskeho dopravného sektora tak v rokoch 2014 a 2015 cez štátnu pokladnicu potieklo 2,66 miliardy eur.
Podiel 1,7 miliardy pochádzal z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj pre
roky 2014-2020 a 914 miliónov eur šlo
cez program Spojená Európa. Minulý rok
EÚ schválila investície vo výške 65 miliónov eur na trinásť dopravných projektov

Rekonštrukcie sú neodmysliteľnou súčasťou madridských ulíc. 		
zo 195 európskych projektov, na ktoré má
celkovo ísť 6,7 miliárdy eur. Z eurofondov
najdotovanejším španielskym projektom
je skvalitnenie a nákup prepravnej výbavy pre španielske železnice Renfe. Z určených 72,5 milióna eur EÚ zafinancuje
polovicu. Tri projekty tvoria súčasť Atlantického koridoru. Pre trať na území Baskicka Vitoria-Bilbao-San Sebastián bolo
vydelených vyše 11 miliónov eur. Pol mi-

foto: autorka

lióna eur získa Madrid na modernizáciu
trate zo železničnej stanice Chamartín na
letisko a vyše jednej miliardy eur pôjde
na dobudovanie fázy vysokorýchlostnej
trate AVE z Lisabonu do Madridu. Štvrtinu 21miliónového rozpočtu EÚ uhradí
cez projekt venovaný logistike Stredozemného koridoru a vybudovaniu terminálov.
Dana Miháliková

Podle bývalého obyvatele Downing
Street 10 Tonyho Blaira totiž při hlasování v loňském červnu voliči neměli
možnost znát veškeré podmínky odchodu. Ty, které se zatím britské konzervativní vládě podařilo dojednat, jsou
podle dlouholetého předsedy labouristů
nevýhodné. Blair vyzval občany, aby nerespektovali výsledek referenda a „povstali“ proti brexitu. Jeho slova však
narazila na silnou kritiku od členů Konzervativní strany i euroskeptické UKIP,
dokonce i od jeho vlastních přívrženců
v Labouristické straně. Tito oponenti
označili Blairova slova za nedemokratická.
V současnosti to však vypadá, že Blairova slova nebudou mít žádný efekt na

MÍNĚNÍ BULVÁRU

ství. To, že Theresa Mayová do druhé
půlky února v žádné ze svých řečí nezmínila „kauci za odchod“, považuje týdeník
The Economist za jednu z chyb současné
premiérky. Voliče tím podle něj málo připravila na tuto možnost a tento fakt se
stane vděčným soustem bulvárních plátků, jejichž reakce značně omezí manévrovací možnosti britské diplomacie při
vyjednávání.
HLAVNÍ JE MIGRACE
Před ekonomickými dopady brexitu varoval začátkem února při své řeči
ve sněmovně i bývalý ministr financí
v předcházejícím Cameronově kabinetu
George Osborne. Podle něj britští vyjednavači si za hlavní prioritu určili kontrolu migrace, ne ekonomické otázky.
Ředitel Centra pro evropskou reformu
Charles Grant s Osbournem souhlasí,
podle něj měla Theresa Mayová zkrotit
svoji rétoriku a pokusit se o „optimální
ekonomickou dohodu, podobnou třeba
té norské,“ řekl Grant týdeníku New
Statesman. Podle něj by pro království

Portugalská ekonomika zotrvá
v oslabení, tvrdí OECD

Lotyšsko prežíva obavy. Eurofondov Unikátní hamr čeká mohutná oprava
bude menej

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pomenúva portugalské slabiny. Krajinu ohrozuje veľká zadlženosť a krachujúca banka.

Lotyši musia spružniť proces získavania eurofondov. Ak to nedokážu, v tomto
roku im ekonomika môže klesnúť o tri percentá.

Portugalská ekonomika porastie minimálne. Pre nasledujúce roky to nebude viac ako
1,3 percenta a nezamestnanosť má kolísať na
úrovni 10 percent. Správu o krajine zverejnila
OECD za prítomnosti portugalského ministra financií Mária Centena. Argument portugalskej vlády, že deficit za 2016 nebude vyšší
ako 2,3 percenta, teda najnižší v novodobých
dejinách krajiny vôbec, experti spochybnili. Opozícia tvrdí, že čísla skreslila decembrová fiškálna regulácia daňových a odvodových
dlhov a tiež nevyužitie 30 percent schválených verejných investícií. Vec je vo fáze
prešetrovania Radou pre verejné financie. Lisabon tvrdí, že v tomto roku neočakáva rast
HDP vyšší ako 1,5 percenta, OECD hovorí
o maximálne 1,3 percenta. Dôvodom je meškanie v prevádzaní štrukturálnych reforiem
a následný úpadok investícií. Tie oproti roku
2005 zaznamenali 30percentný pokles.

čila zo 485 na 600 eur. Experti tvrdia, že
k oživeniu zamestnanosti týmto opatrením
nedochádza. Nezamestnanosť dosahuje
10,2 percenta a výraznejšie zmeny neočakávajú do roku 2019. Správa OECD tvrdí,
že tieto „štrukturálne prekážky sťažujú rast
a zvyšujú ekonomickú zraniteľnosť krajiny“.
Najväčším problémom zostáva zadlženosť.
Dosahuje úroveň 130 percent a krajina sa
ju pokúsi znížiť zvýšením úrokov za štátne
cenné papiere. Ďalším tŕňom v päte je zadlženosť bánk a to aj napriek štátnym pomociam vyplácaným za posledných desať rokov.
Od roku 2008 štát bankám vyplatil 14 miliárd eur, teda približne 7 percent HDP. Experti neočakávajú, že týmto sa dotovanie
bankového sektora v Portugalsku končí.
Novo Banco a Caixa Geral de Depósitos
v tomto roku čaká rekapitalizácia sprevádzaná výraznou redukciou pobočiek.

LAVÍNA KRITIKY

ZAČAROVANÝ KRUH

Lisabon zožal kritiku za zvýšenie minimálnej mzdy. Za posledné štyri roky podsko-

Správa OECD neprináša žiadne prekvapenia, zapadá do predošlej analý-

zy Trojky. Experti nanovo potvrdili, že
zníženie DPH v reštauračných službách
z 21 na 13 percent nebolo vhodným
riešením, ktorý nepomohol dosiahnuť
predpokladaný zámer o vytvorení pracovných pozícií v sektore. Analytici nezabúdajú ani na verejnú správu, v ktorej
prebieha zvyšovanie miezd. Za posledný rok vláda prerušila líniu reštrikčných
opatrení, zvýšila počet dní pracovného
voľna, skrátila týždenný pracovný čas.
OECD poukazuje na prebytok štátnych
zamestnancov v školstve napriek tomu,
že počet žiakov ubúda, a tiež v polícii,
kde pracuje o tretinu zamestnancov
viac, ako je európsky priemer. Štátni
zamestnanci sú vnímaní ako nevďačný prvok v udržateľnosti dôchodkového systému pre budúcich penzistov.
Oproti roku 2009 sa pozícia portugalských penzistov zlepšila, zároveň došlo
ku zhoršeniu ekonomickej situácie mladých zamestnaných. OECD preto žiada
ukončenie protežovania trvalých pracovných zmlúv a naopak, zosilnenie zamestnanosti mladých.
Dana Miháliková

Rozvoj lotyšskej ekonomiky v roku
2017 závisí najmä od schopnosti získať
prostriedky z eurofondov. Na problém
nezdravej naviazanosti domácej ekonomiky na peniaze z európskych fondov
upozornil koncom roka prezident Lotyšskej banky Ilmar Rimševič a dodal, že
na projektoch krajina pracuje príliš pomaly. Proces brzdia nepriaznivé ekonomické okolnosti, pomalé poskytovanie
úverov, nedostatočne rozpracovaná investičná politika a časté zmeny prevádzané v daňovom systéme.
BEZ ZÁKAZIEK
Lotyšskí analytici často upozorňujú na
skutočnosť, že stavebné odvetvie stojí
na zákazkách verejného sektora, ktorých je bez financovania EÚ žalostne
málo. Čísla hovoria, že rok 2016 bol
v tomto smere najbiednejším za posledné obdobie. V porovnaní s rokom 2015
Lotyši zaznamenali až 18percentný pokles. Na prílišnú závislosť od peňazí

Evropské peníze podpoří školní
infrastrukturu na venkově
První letošní výzva IROP přispěje 1,9 miliardy korun na zkvalitnění vzdělávání v regionech České republiky. Jedná se o integrovanou výzvu označenou jako
„Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení - integrované projekty CLLD“, jíž vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj pro místní akční skupiny – MAS. Cílem této výzvy je podpořit infrastrukturu
předškolního vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol a
infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
Příjem žádostí o dotace probíhá na základě vyhlašovaných výzev jednotlivých místních akčních skupin od začátku února. Místní akční
skupiny vyhlašují tyto své výzvy na aktivity,
které jsou v souladu s prioritami uvedenými
ve schválené strategii komunitně vedeného
místního rozvoje, tak zvané strategii CLLD.
Jak již bylo uvedeno, ve výzvě budou podpořeny aktivity, které zlepší infrastrukturu
určenou pro předškolní vzdělávání. Dotace
poputují na takové akce, jako budou stavby
a stavební práce spojené s výstavbou nové
infrastruktury včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně
zabezpečení bezbariérovosti, nákup nových
budov, pořízení vybavení budov a učeben či
pořízení kompenzačních pomůcek. V rámci
podpory infrastruktury základních a středních škol a vyšších odborných škol jsou evropské finance určeny na stavby, stavební úpravy

a pořízení vybavení odborných učeben, jehož
účelem bude zvýšení kvality vzdělávání ve
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce
v klíčových kompetencích. Těmito klíčovými
kompetencemi je myšlena komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.
Vedle toho je finanční podpora určena také na
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury spojené se zajištěním bezbariérovosti školních budov. Pomoci by měla také
v sociálně vyloučených oblastech, kde současná školní kapacita nepostačuje. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
Podpořeny budou stavební úpravy a pořízení
vybavení odborných učeben, opět za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v již zmiňovaných
klíčových kompetencích.

NUTNOST DODRŽET PRAVIDLA
1,9 miliardy korun je připraveno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a projekty
mohou být realizovány na území MAS, které
si podporu infrastruktury pro vzdělávání zvolily jako jednu ze svých priorit. Vedle toho je
také nutné splnit podmínky uvedené ve Specifických pravidlech, které jsou uvedeny na
webových stránkách www.dotaceEu.cz. Specifická pravidla konkretizují informace o pravidlech výzvy a jsou vždy vydána nejpozději s
vyhlášením výzvy. Vedle toho je také třeba dodržet podmínky ze strategie CLLD dané MAS.
„Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje
žadatelům konzultovat své projektové záměry s místní akční skupinou z jeho území,“ říká
Veronika Vároši, ředitelka odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj.
CO JE TO MAS?
Místní akční skupiny jsou na politickém rozhodování nezávislá společenství občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, tedy obcí, svazků
obcí a institucí veřejné moci, které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a získá-

vání finanční podpory z Evropské unie a z
národních programů pro svůj region, tak zvanou metodou Leader, jež je založena na principu zdola nahoru. Veškeré náměty a projekty
by tak měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů,
tedy zdola, nikoliv, aby byly direktivně řízeny mocí shora, ať už by tato moc vycházela
z kraje, státu nebo Evropské unie. Základním
cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí na venkově. Jedním z nástrojů
je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Území působnosti MAS má 10 000 až
100 000 obyvatel a města s maximálně
25 000 obyvateli. Území působnosti je celistvé, bez izolovaných územních celků. Jedna
obec smí být v územní působnosti jen jedné
místní akční skupiny. V současné době je evidováno 180 místních akčních skupin.
V Česku existuje také Národní síť Místních
akčních skupin České republiky, o.s., která
byla založena začátkem dubna roku 2007, samotná síť vznikla ale již mnohem dříve, v listopadu roku 2005, jako neformální seskupení
místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova.
Jana Bartošová

z Bruselu upozorňujú oficiálne štatistiky. Prostriedky z eurofondov zabezpečujú 70 percent všetkých verejných
investícií v krajine. V rokoch 20142020 má krajina možnosť získať 4,5 miliardy eur, no zlaté obdobie v získavaní
eurofondov sa pomaly chýli ku koncu.

Unikátní vodní hamr v Dobřívi projde v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí.
Plzeňský kraj, který památku spravuje prostřednictvím Západočeského muzea,
uspěl se žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a
z spoločnej pokladnice. Ďalšie zmeny přispěje i z vlastních prostředků. Unikátní zařízení je národní kulturní památnastanú v komplexnosti cieľov. Lotyš- kou a je stále funkční. Každoročně sem zavítají tisíce návštěvníků. Ti by se brzy
skí ekonómovia konštatujú, že časy, měli dočkat nové expozice i kvalitnějšího zázemí.
kedy od EÚ bolo možné získať podpory
na výstavbu eko hotelov, sú nenávrat- V rámci revitalizace dojde k odvodnění části nainstalována expozice o železářství
ne preč. Fond európskych strategických zadní části hamru tak, aby voda od hráze a hamernictví na Rokycansku, se zaměřeinvestícií sa začal zameriavať na veľké nezatékala do objektu, načež bude v této ním na obec Dobřív, kde je zpracování žemedzinárodné projekty s účasťou niekoľkých krajín.

leza doloženo již od 14. století a hamr na
stávajícím místě stál určitě již v 16. století. Opravena budou rovněž tři vodní kola
pohánějící dva nadhazovací velké hamry a
renovací projde také strojní vybavení poháněné transmisemi od vodního kola. „Je
nutná nová elektroinstalace, která neodpovídá normám a zajištění osvětlení objektu osvětlením se sníženou energetickou
náročností,“ vysvětluje Eva Mertlová z oddělení mediální komunikace a marketingu
Plzeňského kraje.

KONIEC KOHÉZIE

ROČNĚ DESET TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

Lotyšsko, podobne ako ďalšie východoeurópske krajiny, sa musí vyrovnať
s celkovými zmenami v európskej kohéznej politike. Keďže až polovica štátnych projektov je financovaná z tohto
zdroja, s modernizáciou ciest, letiska
v Rige, prístavov v doterajšom tempe
Riga počítať nemôže. Vyrovnávanie regionálnych rozdielov v budúcom programovom období bude závisieť od HDP
krajiny. Rozpočet pre obdobie 20142020 bol stanovený na 63,4 miliardy
eur a prostriedky momentálne čerpá
15 členských krajín.

Uvnitř objektu poté dojde k zhotovení
odpovídajícího mobiliáře, který nahradí současný provizorní dlouhodobý stav
a umožní řádnou prezentaci hamernických výrobků. Bude provedeno uspořádání
volně vystavených exponátů tak, aby byla
zachována autenticita provozu hamru na
konci 19. století a současně byla zajištěna bezpečnost návštěvníků při předváděcím provozu. Hamr navštíví ročně kolem
deseti tisíc návštěvníků včetně škol a cizinců a je tedy nutno objekt vybavit sociálním zařízením, které zcela chybí. Objekt
také bude vybaven bezpečnostní a protipožární signalizací, která v objektu chybí, což
je velmi podstatné, neboť objekt je z pod-

SITUÁCIA SA VYHROCUJE
Experti pomenúvajú hneď niekoľko
skutočností, ktoré Lotyšov stavajú do
neistej situácie. Faktom je, že medzi
členskými krajinami strácajú pozíciu
„nováčika“, čo v praxi znamená viac
záväzkov a menej pomoci. Ďalšie znepokojenie vyvoláva zmena politiky vo
vyplácaní finančných podpôr. Brusel
mení priority, plánuje pribrzdiť budovanie infraštruktúr, prednosť majú získať
projekty zamerané na inovačné technológie. Európska komisia pracuje na
týchto reformách z dôvodu stagnovania
ekonomiky. Hovorí sa o scentralizovaní kontroly v poskytovaní prostriedkov

Dana Miháliková

Hamr v Dobřívi projde rekonstrukcí, která vyjde na jedenáct milionů korun.

zdroj: zcm.cz

byla nejideálnější varianta, kdy Britové zůstanou na volném trhu s menšími
omezeními v oblasti volného pohybu
pracovní síly.
Mayová na tyto kritiky v týdeníku New
Statesman odpověděla, že „najít dohodu
s evropskými špičkami, která bude jak
ekonomicky výhodná a zároveň poskytne Britům možnosti, jak kontrolovat
migraci, je možná“. Mayová již dříve prohlásila, že chce srazit počet příchozích
pracovníků do Velké Británie ze současných zhruba 330 tisíc na desítky tisíc.
„Nekontrolovaná migrace měla dopad
především na nízkopříjmové skupiny
lidí. Labouristé ztratili většinu svých původních voličů právě proto, že nedokázali reagovat na jejich obavy z migrace
levné pracovní síly,“ myslí si britská premiérka.
O diplomatických schopnostech Theresy Mayové týdeník pochybuje. Podle jeho
zdrojů z prostředí Bruselu není Mayová
rozenou diplomatkou, při vyjednáváních
se prý urputně drží svých poznámek, což
je podle New Statesman mnohdy ke škodě.
Lukáš Zitka

statné části dřevěný. Projekt řeší i bezbariérový vstup do objektu. Nezapomíná se
však ani na potřebnou propagaci. Pro tento
účel budou zhotoveny nové samostatné
webové stránky, které uvedou tuto národní kulturní památku do širšího povědomí
veřejnosti a zvýší návštěvnost hamru a památkové vesnické zóny Dobřív.
NAPŘESROK HOTOVO
„Začátek stavby je plánován od června
2017, aby bylo možné ještě zrealizovat pravidelný Hamernický den v polovině května. Konec realizace je plánován na květen
2018. Bližší harmonogram jednotlivých
etap bude znám po ukončení výběrového
řízení na generálního dodavatele,“ říká Eva
Mertlová.
Regenerace památky si vyžádá téměř jedenáct milionů korun. Předfinancování a
kofinancování je zabezpečeno z prostředků Plzeňského kraje. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je
schváleno poskytnutí dotace ze strukturálního fondu ERDF ve výši zhruba pěti a půl
milionu korun a dotace ze státního rozpočtu bude přesahovat tři sta tisíc korun. Zbývající náklady budou hrazeny z prostředků
Plzeňského kraje.
Jana Bartošová

Litvu naďalej sužuje emigrácia

Třičtvrtě miliardy pro mokřady

Obyvatelia z Litvy odchádzajú a vláda je bezradná. Nevie, ako ich presvedčiť,
aby zostali doma.

Na území České republiky se nachází více než dvě tisícovky mokřadů, přičemž
čtrnáct z nich patří mezi celosvětově nejvýznamnější. Jsou to například šumavská, krušnohorská a krkonošská rašeliniště, třeboňské rybníky a rašeliniště Slavkovského lesa a jizerská rašeliniště Horní Jizera. Tato mimořádně cenná
místa zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí, jsou domovem mnoha
vzácných rostlin a živočichů. Za poslední století u nás ale bohužel mokřadů
ubylo kvůli zemědělské velkovýrobě.

V januári Litovský štatistický úrad oznámil, že obyvateľov opäť ubudlo. Situáciu
komplikuje nízka pôrodnosť. V minulom
roku krajina zaznamenala o desať tisíc viac
úmrtí ako pôrodov. Momentálne v Litve žije
2,849 milióna ľudí, čo je takmer o 40 tisíc
menej ako v roku 2015. Úbytok obyvateľstva
Litvu sprevádza už niekoľko rokov. Hlavným
dôvodom je nedostatok pracovných príležitostí, nízke príjmy a následné emigrovanie za
vyššou životnou úrovňou. V roku 2016 krajinu opustil 51 tisíc ľudí, čo je o vyše 6 tisíc viac
ako v roku 2015. Odchádzajú najmä ľudia
v produktívnom veku, teda potenciálni hlavní daňoví poplatníci. Až 52 percenta emigrantov tvoria mladí vo veku 18 až 35 rokov.
NOVÉ SĽUBY
Experti vidia reálnu hrozbu v nedostatku peňazí na dôchodky a na sociálne istoty. Premiér Saulius Skvernelis v januári prisľúbil, že
v roku 2017 jeho tím zrealizuje všetky možné
opatrenia, aby zastavil emigračnú vlnu. Litovské zdroje uvádzajú, že z vyše tri a polmiliónovej krajiny odišlo za posledné štvrť storočie
vyše 800 tisíc ľudí. To je približne dvadsať
percent obyvateľov. Za prelomový analyti-

ci pokladajú rok 2004, kedy sa krajina stala
členským štátom EÚ a otvoril sa trh práce.
Na prelome rokov 2010-2011 Litva zažila
prepad ekonomiky a po tvrdých reštrikčných
opatreniach sa počet emigrantov rapídne zvýšil. V posledných rokoch sa cieľovou krajinou
pre litovských emigrantov stala Veľká Británia. Podľa oficiálnych údajov tam žije okolo
180 tisíc Litovčanov a 100 tisíc Lotyšov. Sociológovia za hlavný motív masového odchodu z Litvy pokladajú ekonomické rozdiely. Za
hranicami vlasti Litovčania dokážu zarobiť až
päťnásobne viac.
BEZ VÝCHODISKA
Litva svojim občanom nedokáže poskytnúť pracovné možnosti, mzdy, perspek-

tívy pre mladých a kvalitné pracovné
podmienky. Prijatie opatrení, ktoré by
zastavili emigračnú vlnu, zostáva neriešiteľnou úlohou. Nové pracovné miesta
totiž vznikajú v domácom súkromnom
a na neisté podmienky citlivom sektore. Pre zahraničných investorov Litva
zostáva nezaujímavá. Čísla nezlepší ani
prijímanie utečencov. Experti dokonca
hovoria o prehĺbení problémov, pretože príchod imigrantov nebude spojený
s vytváraním pracovných miest. O výsledkoch kritickej situácie svedčia čísla.
Podľa sociologických prieskumov 90 percent Litovčanov vo veku 15 až 19 rokov
chce z vlasti emigrovať. Krajina každoročne prichádza o 1,5 percenta obyvateľov. Denne ju opúšťa sto ľudí a až dve
tretiny emigrantov tvrdí, že do Pobaltia
sa neplánuje vrátiť.
Dana Miháliková

Ilustrační foto: wikimedia commons

Zlepšit situaci naštěstí pomáhají programy na obnovu funkcí krajiny a evropské
dotace. V současné chvíli mohou například zájemci žádat o podporu projektů
na podporu přírody a krajiny z Operačního programu Životního prostředí. Na
projekty pro zlepšení vodního režimu
v krajině mohou získat až stoprocentní
podporu. Připraveno je pro ně 760 milionů korun.
Na záchraně mokřadů se však podílejí i
další evropské dotační programy. Například Správa Národního parku Šumava
připravila mezinárodní projekt na ochranu rašelinišť a podporu vodního režimu
v krajině již v roce 2016. Tento projekt
nese název „Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském
lese“ a v září 2016 byla podána žádost o
přidělení dotace na jeho realizaci v rámci
evropského dotačního programu LIFE prioritní oblast Příroda a biodiverzita.

„Hlavním cílem projektu je zlepšení přírodního stavu a revitalizace rašelinišť,
podpora zadržování vody v krajině, podpora biotopů pro vzácné naturové druhy
a celkové zvýšení podpory veřejnosti pro
obnovu rašelinišť a vodního režimu v krajině,“ říká Iva Bufková ze Správy Národního parku Šumava. Správa Národního
parku Šumava je hlavním garantem a nositelem projektu a příjemcem podpory. Dalšími partnery projektu jsou NP Bavorský
les, Jihočeská Univerzita České Budějovice
a Bund Naturschutz Bayern e.V. Stěžejním
blokem projektu je podle Ivy Bufkové realizace opatření na ochranu a obnovu rašelinných a mokřadních biotopů přímo v terénu,
a to na celkové ploše 2 242 ha. Tato opatření
zahrnují například revitalizaci 1 200 ha odvodněných rašelinišť, obnovu průmyslově
těženého rašeliniště, obnovu přibližně 70 ha
rašelinných lesů a 150 ha druhově bohatých
rašelinných luk a také zlepšení stavu biotopů
vzácných druhů, ke kterým patří tetřívek a
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střevlík Menetriésův. Velká pozornost bude
věnována celkové obnově vodního režimu
krajiny a některých mokřadů v okolí sídel na
bavorské straně. Důležitou součástí projektu je monitoring a vyhodnocení úspěšnosti
prováděných opatření a také komplexní program a blok aktivit pro veřejnost. V rámci
projektu například budou mít návštěvníci i místní obyvatelé možnost přímo se zapojit do záchrany poškozených rašelinišť
a mokřadů. Připravený LIFE projekt naplňuje cíle dlouhodobé koncepce národního
parku Šumava, podle které se postupuje již
od konce 90. let. Do dnešní doby tak bylo v
regionu revitalizováno přes 600 ha odvodněných rašelinišť a téměř 5 km napřímených
vodních toků.
Šumava je významnou mokřadní oblastí.
Mokřady zaujímají téměř 1/3 rozlohy národního parku. Asi nejznámějšími a nejvýznamnějšími šumavskými mokřady jsou
rašeliniště. Celkem je zde kolem 6 000 ha
rašelinišť (cca 10 % území) a vyskytují se
po celém území národního parku. V oblasti šumavských plání zaujímají dokonce
kolem 25 % rozlohy území a ve Vltavském
luhu až 70 %. To jsou podíly srovnatelné
se severskými zeměmi a Šumava je tak jedním z nejbohatších rašeliništních regionů
ve střední Evropě.
Jana Bartošová
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Plzeň má plán udržitelné mobility
Plzeň již má schválený Plán udržitelné mobility do roku 2025,
důležitý dokument, bez něhož by nemohla financovat své projekty z fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu
Doprava. Klíčový materiál zahrnuje celkem osmdesát dva opatření různých typů. Připravované projekty města, které jsou zahrnuty v rámci tohoto plánu, by si do roku 2025 měly vyžádat
úctyhodné 2,3 miliardy korun.
Příprava plánu proběhla formou
nadstandardního zapojení městských subjektů. Hlavním cílem
odborného týmu bylo shromáždit podněty od široké veřejnosti
a ty následně propojit se záměry města v různém stupni přípravy, případně doplnit, pakliže
se nad záměrem doposud neuvažovalo. Dále pak bylo třeba vyhodnotit dopady těchto záměrů
a vybrat takové, které odpovídají nastaveným cílům v dopravní
mobilitě Plzně. Proces přípravy
Plánu udržitelné mobility Plzně
běžel od dubna 2014 až do ledna
uplynulého roku. Během tohoto období byly uspořádány
čtyři workshopy a dva průzkumy mezi veřejností. Postupovalo
se přitom podle metodiky, kterou doporučila Evropská komise. Autorem tohoto pracovního
postupu je společnost Rupprecht
Consult z německého Kolína nad
Rýnem. Metodika je postavena
na zkušenostech jednotlivých
evropských států a široce konzultována s experty z mnoha oblastí. Ve státech jako je Anglie,
Belgie, Německo, Nizozemsko,
nebo Francie, jsou plány udrži-

telné mobility již delší dobu povinné a fungují zde.
„Plány udržitelné městské mobility jsou příležitostí pro nastavení dlouhodobější vize fungování
dopravy ve městech. Jsem rád,
že Plzeň je jedním z předních českých měst, která se rozhodla pro
pořízení tohoto strategického
materiálu,“ říká primátor Martin
Zrzavecký. Plán podpoří rozhodování o realizaci investičních i
neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti Plzně.
ČTYŘIADVACET
BALÍČKŮ OPATŘENÍ
Plán udržitelné mobility Plzně
zahrnuje osmdesát dva opatření různých typů, zatříděných
do dvaceti čtyř balíčků. V těch
jsou sdružena opatření provázaná nejčastěji podle lokality nebo
směru, ale také podle časové
provázanosti nebo stejného tématu realizovaného plošně na
území Plzně v různých místech.
Týkají se kupříkladu městského
západního okruhu i východního
okruhu, revitalizace Klatovské
třídy, silnice 1/27, přesmyku

domažlické trati, terminálů veřejné dopravy, rekonstrukce
ulic, cyklostezek, opatření pro
zklidnění dopravy nebo prodloužení tramvajové trati na
Borská pole, k areálu Západočeské univerzity.
Výdaje na připravované projekty v rámci tohoto plánu, jsou,
jak již bylo uvedeno, odhadnuty na 2,3 miliardy korun, a
to v časovém období 2016 až
2025. Společně s investicemi
partnerů na straně státu, kraje,
městských firem a s maximálním možným využitím evropských a národních dotačních
programů vyšplhá celková hodnota investic do dopravního
systému západočeské metropole v uvedené době na 13,1 miliardy korun. Plzeň chce usilovat
o podporu jednotlivých druhů
dopravy tam, kde jsou nejvíce
přínosné a kde osloví co nejširší spektrum uživatelů. Podporován bude především přechod
od automobilové k jiným, udržitelným formám dopravy. Mezi
ty se v rámci veřejné dopravy
řadí páteřní přepravní vztahy,
v cyklistické dopravě opatření navázaná na atraktivní trasy
podél řek. Pro pěší by pak měly
být zlepšeny podmínky chůze
na krátké vzdálenosti v širším
centru města. V automobilové dopravě je důležitá výstavba okruhů pro lepší převedení
vzdálenějších přepravních vztahů přes město.

CÍLEM JE DOKONČIT OKRUH
Investiční strategie krajského města se zaměří na spolufinancování klíčových krajských a
státních investic, jejichž cílem je
dokončit městský okruh a snížit dopravní zatížení v centru. V
rámci městského okruhu dojde
na opatření, která podpoří neautomobilovou dopravu a naopak
zregulují individuální automobilovou dopravu. Důležitá bude
také údržba, rekonstrukce a oprava stávající infrastruktury. Současně se západočeská metropole
bude také podílet na státních investicích do železniční dopravy a
chce rovněž propojit cyklistické
trasy do spojité sítě.
Plány udržitelné městské mobility v angličtině nazývané
Sustainable Urban Mobility
Plans, jsou chápány jako příležitost pro nastavení dlouhodobější vize fungování dopravy ve
městech. Stát se tak má za účasti
řady zainteresovaných subjektů a
po společenské diskusi. V novém
programovém období Evropské
unie se klade důraz na provázanost dopravního plánování s urbanismem či s ekonomickým a
sociálním rozvojem měst. Zaznívá ale také požadavek na získání
legitimity pro nákladné investice do dopravní infrastruktury podobně jako pro ostře sledovanou
regulaci dopravy kupříkladu
v městských centrech.
Jana Bartošová

PŘEDSTAVUJEME OSOBNOSTI EVROPY

Frank-Walter Steinmeier
Bez větších problémů se uskutečnila únorová volba nového německého prezidenta. Ve funkci skončí dosavadní prezident Německa Joachim Gauck a nahradí ho jedenašedesátiletý
Frank-Walter Steinmeier. Při volbě jej podpořila jeho mateřská
sociální demokracie (SPD) i koaliční křesťanskodemokratická
unie (CDU). Nový prezident se oficiálně ujme úřadu 19. března.
Nový prezident našich západních
sousedů přišel na svět v roce
1956 v Detomoldu, v tehdejším západním Německu. V devatenácti letech vstoupil do
Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) a začal na univerzitě v Giessenu studovat politologii
a právo. Poté působil v pozici vědeckého pracovníka na katedře
veřejného práva a politické vědy,
aby získal doktorát. Jedenašedesátiletý Steinmeier se v německé
politice pohybuje od devadesátých let, konkrétně od roku 1991
nastoupil jako referent pro mediální právo a politiku v kanceláři

spolkové země Dolní Sasko. Zde
se setkal s mužem, který byl důležitou postavou pro jeho vstup
do vrcholné německé politiky –
bývalým premiérem Gerhardem
Schröderem.
O sedm let později, po vítězství SPD ve volbách nastoupil
do funkce státního sekretáře
německého kancléře, kterým se
tehdy stal právě Gerhard Schröder. O rok později přešel rovnou
do pozice ředitele úřadu spolkového kancléře, v této funkci
vydržel celkem šest let. V roce
2005 získal svoji první vládní funkci. V první vládě Ange-

ly Merkelové se stal ministrem
zahraničí, od roku 2007 vykonával také funkci vicekancléře.
Mezi lety 2008-2009 dočasně
vedl SPD jako její předseda. Byl
také lídrem své strany na kancléře, SPD ale skončila druhá a
vydala se do opozice. Kvůli závažnému onemocnění své manželky podstoupil před sedmi lety
operaci, při níž jí daroval svoji
ledvinu. Tři roky nato zase čelil
nejvážnější aféře své politické
kariéry. Podezření, že opisoval
ve své doktorské práci, ale nakonec sama univerzitní komise vyvrátila. Ve stejném období,
kdy čelil nepříjemnému obvinění
z plagiátorství, se vrátil do vlády.
V kabinetu Merkelové znovu vykonával pozici ministra zahraničí. Jako šéf diplomacie podepsal
před dvěma lety s českým ministrem zahraničí Lubomírem

Po Joachimu Gauckovi se německým prezidentem stal bývalý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier.
zdroj: wikimedia.commons

Zaorálkem deklaraci o česko-německém strategickém dialogu, která navazuje na smlouvu
o dobrém sousedství mezi Československem a Německem z
roku 1992 a na česko-německou
deklaraci podepsanou o pět let
později. V posledních průzkumech se Steinmeier umisťoval
na čele oblíbenosti politiků Spolkové země, bylo tudíž logické, že
zkusí svoje štěstí v prezidentské
loterii.
JASNÁ PŘEVAHA
Německý prezident nemá příliš
mnoho pravomocí, jeho úloha je
spíše reprezentativní. Na žádost
Spolkového sněmu jmenuje a odvolává kancléře, uzavírá mezinárodní smlouvy nebo vyhlašuje a
podepisuje zákony a zastupuje
zemi navenek. Většina rozhodnutí prezidenta ale musí být kontrasignována.
Frank-Walter Steinmeier se stane
v pořadí 12. prezidentem Spolkové republiky Německo. Při
hlasování ve Spolkovém shromáždění se pro jeho zvolení vyslovil
931 z celkového počtu 1 239 volitelů. Dvě vládní strany se na jeho
kandidatuře dohodly v listopadu minulého roku a díky většině v obou komorách německého
parlamentu se Steinmeier stal vítězem klání již po prvním kole.
Domluva dvou nejsilnějších stran
mu zařídila skutečně drtivé vítězství, druhý v pořadí, politolog z
univerzity v Kolíně nad Rýnem,
Christoph Butterwegge nominovaný stranou Levice dostal
128 hlasů. Předchůdce Steinmeiera ve funkci Joachim Gauck již
předem ohlásil, že v sedmasedmdesáti letech odejde do důchodu.
Lukáš Zitka
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CO NA TO EUROPOSLANCI:
Jak velkou šanci má ve francouzských prezidentských volbách europoslankyně Marine Le Penová a
co by pro Evropu znamenalo její případné vítězství?
Marine Le Penová sice platí
v současné době za favorita prvního kola prezidentských voleb,
což ale v konečném důsledku
nemusí prakticky nic znamenat. Systém, ve kterém se volí ve
francouzských prezidentských
volbách, je stejně jako v Česku
dvoukolový. Platí zde známá politologická poučka, že v prvním
kole obvykle vyhrávají osobnosti s největší oblibou veřejnosti a
v rozhodujícím druhém kole, do
kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti, vítězí kandidát, který má nejméně nepřátel.
Podle průzkumů je ve druhém
kole Le Penová prakticky bez
šance na vítězství. Dosavadní
průzkumy ukazují, že ať už postoupí do druhého kola centrista Emmanuel Macron, pravicový
Francois Fillon, šéfka Národní
fronty by z duelu odešla vždy
jako poražená.

Její vítězství tedy považuji za
velmi nepravděpodobné. Pokud
by ale Marine Le Penová nakonec
opravdu zvítězila, byl by to pro
celou EU důvod k velmi vážným
obavám. Ostře protievropská
rétorika ze strany Le Penové je
zcela pochopitelně zdrojem obav
z opakování britského scénáře.
Neméně znepokojivé jsou i zprávy o podpoře její Národní fronty
ze strany Ruska. A nakonec nemůžu nezmínit ani to, že ji tíží i
zneužívání evropských peněz za
fiktivní asistenty, kteří měli ve
skutečnosti pracovat pouze pro
její stranu.

Tohtoročné prezidentské volby vo
Francúzsku budú mimoriadne doležité z viacerých dovodov. Jedným
z nich je aj silná pozícia Marine Le
Penovej na francúzskej vnútropolitickej scéne. Nahráva jej to, že kandidát strednej pravice F. Fillon, o
ktorom sa uvažovalo ako o najsilnejšom kandidátovi, čelí škandálu,
ktorý dosť výrazne naštrbil jeho doveryhodnosť medzi voličmi. Aj keď
- ako sám vyhlásil, neuvažuje o odstúpení, podla ostatných prieskumov by sa nedostal do druhého
kola. Ľavica po posobení F. Hollanda v prezidentskej funkcii bola výrazne oslabená, ukazuje sa však,
že za tejto politickej konštelácie jej
šance možu narásť. Zatiaľ celá doterajšia kampaň hrá do rúk Le Penovej. Jej postup do druhého kola je
viac ako pravdepodobný. Jej prípadné víťazstvo by bola pre Európsku
úniu rana, z ktorej by sa nemusela
spamätať. Le Penová sa netají tým,
že v prípade svojho víťazstva by robila všetko pre znefunkčnenie Eu-

rópskej únie v jej súčasnej podobe.
Po odchode Spojeného kráľovstva
by to znamenalo ďalšie posilnenie
extremistických kruhov v Holandsku, Taliansku a ďalších štátoch,
kde sú silné protieurópske politické strany. Za takejto situácie by už
išlo o záchranu Európskej únie, o jej
normálne fungovanie. Jedinou šansou ako poraziť Le Penovú je, aby sa
v druhom kole spojili všetci realisti
a Proeurópania a hlasovali za protikandidáta Le Penovej, nech už to
bude kandidát ľavice, alebo stredopravých politických síl. Ich víťazstvo
by zasa bolo veľkým povzbudením
pre budúci vývoj Európske únie.

Často chodím do Francúzska, vo
francúzskej spoločnosti vídím
náznaky značných vnútorných
energií, ktoré sa vytvárajú na základe nespokojnosti niektorých
vrstiev spoločnosti. Som toho
názoru, že pani Le Penová čerpá
z týchto energií. Sledujem aj jej
vystúpenia a okrem (čiastočne aj
oprávnenej) kritiky som nepostihol presvedčivé prvky možných
riešení problémov francúzskej
spoločnosti. Myslím si teda, že by

sa prípadným víťazstvom pani Le
Penenovej zvýšila úroveň dezintegrácie EU a veľmi dúfam, že v
druhom kole nezíska väčšinu.

Akékoľvek predpovede týkajúce sa
výsledkov francúzskych prezidentských volieb by boli v súčasnosti
veľmi krátkozraké. Francúzski voliči určite rozhodnú a vyberú si koho
považujú za najlepšieho lídra pre
svoju krajinu na nasledujúce obdobie. Marin Le Penová má rovnakú šancu stať sa prezidentkou,
ako ktorýkoľvek z ďalších kandidátov uchádzajúcich sa o Elyzejský
palác. Podľa doterajšieho priebehu
kampane a prezentovaných sľubov
by jej víťazstvo mohlo byť pre Európsku úniu (EÚ) v jej súčasnej podobe skutočne zásadnou výzvou.
Marine Le Penová sa snaží zviesť
na vlne populizmu. Sľubuje odchod
krajiny zo Schengenu, opustenie
eurozóny a opätovné zavedenie
národnej meny, či rýchle vypísanie referenda o zotrvaní Francúzska v Únii. Praktické naplnenie

týchto sľubov by malo nepochybne dosah na všetky krajiny Únie, aj
v prípade jej víťazstva však zostáva minimálne otázne. Pri svojich
rozhodnutiach sa totiž musí opierať aj o väčšinu vo francúzskom
parlamente. V ňom má jej Národný front v súčasnosti len jedného
poslanca, pričom ich rapídny nárast nemožno reálne očakávať ani
v blízkej budúcnosti. Získanie takejto podpory by si tak z jej strany
vyžadovalo veľké množstvo zásadných kompromisov.

Tomáš Zdechovský,
poslanec Evropského parlamentu

Eduard Kukan,
poslanec Európskeho parlamentu

Pál Csáky,
poslanec Európskeho parlamentu

Monika Flašíková Beňová,
poslankyně Európskeho parlamentu

NÁZORY DALŠÍ EUROPOSLANCŮ NAJDETE NA NAŠEM WEBU
WWW.EVROPSKENOVINY.CZ
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Autobus si zavolají jako taxík. V obcích na hranicích
s Vysočinou vyzkouší novou službu
Jihomoravský kraj a koordinátor Integrovaného dopravního
systému, společnost KORDIS JMK, poprvé ve větším otestují
novinku, kterou je takzvaný autobus na zavolání. Od začátku
března obslouží v nočních hodinách pět obcí na hranicích s Krajem Vysočina – Katov, Níhov, Kuřimské Jestřabí, Kuřimskou
Novou Ves a Křižínkov.
Počet obyvatel v těchto obcích
roste. Noví sousedé se do regionu stěhují nejen kvůli krásné přírodě, ale i relativní blízkosti Brna
a výhodné poloze na vlakové trati.

Později večer a v noci je i přesto pro místní obtížnější dostat se
domů veřejnou dopravou. Poslední osobní vlak vyjíždí z Tišnova
ve 20.30 h. a poslední autobusový

spoj pro obce na lince 163 těsně po
osmnácté hodině večer. „I díky aktivitě místních starostů a občanů
jsme se rozhodli situaci změnit.
Po vzájemné dohodě zde v prvním
větším pilotním projektu zavedeme obsluhu večerním autobusem
na zavolání,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák.
Spoj, který nyní po půl jedenácté
večer vyráží z Tišnova a končí v
nedalekých Dolních Loučkách, tak

bude nově zajíždět i do Katova a
okolních obcí. „Pro cestující, kteří
pojedou z Tišnova, bude postačovat, když řidiči nahlásí svou výstupní zastávku. Jinak by autobus
za Dolní Loučky pokračoval pouze
v případě, že si jej někdo přivolá
přes dispečink,“ vysvětlil Hanák s
tím, že řešení zlepší dopravní obslužnost obcí a přitom šetří náklady a brání situacím, kdy autobusy
takříkajíc „vozí vzduch“. „Podle

průzkumu, který místní vypracovali, víme, že je o spoj zájem.
Takto budeme moci zároveň otestovat jeho reálnou vytíženost a
zvážit, zda jej v budoucnu zavedeme v klasickém režimu,“ doplnil Hanák.
V regionu bude večer fungovat i
další autobus na zavolání. „Jeho
trasa povede z Katova přes Níhov
zpět do Dolních Louček jako
odvoz cestujících z průmyslové

zóny ve Velké Bíteši. V obou případech platí, že cestující, kteří
budou chtít na spoj nastoupit na
některé ze zastávek v úseku, kde
spoj jede pouze na zavolání, musí
nejméně 40 minut před odjezdem kontaktovat náš dispečink
na telefonním čísle 543 174 317
a vedení příslušného spoje si tak
objednat,“ doplnil ředitel společnosti KORDIS JMK Jiří Horský.
		
(jmk)

Schváleno prvních
348 žádostí o výměnu kotlů
za 40 milionů korun
V pátek 17. února 2017 schválila krajská rada první vlnu žádostí o „kotlíkové dotace“ v rámci vyhlášeného druhého kola krajské
výzvy. Jednalo se o 348 žádostí za téměř 40 milionů korun. Uzávěrka je v úterý 28. února a zatím na krajský úřad přišly 773 žádosti.
Jihomoravský kraj se snaží intenzivně zlepšovat ovzduší a snižovat
emise na jižní Moravě prostřednictvím „kotlíkových dotací“.
Požádal proto ministerstvo životního prostředí o navýšení přidě-

lených peněz o dalších 10 %. Dále
kraj přesune do 2. výzvy nevyčerpané přidělené peníze z první
výzvy, která proběhla v loňském
roce. Tehdy bylo schváleno celkem
800 žádostí za 92 miliony korun.

Výše „kotlíkové dotace“ může být
až 127 500 korun, podpora ze
strany kraje se pohybuje v rozpětí
70 až 80 %. Obyvatelé jižní Moravy tak mají možnost své stávající kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech
vyměnit za zdroje přívětivější k
životnímu prostředí.
				
(jmk)

V rámci své návštěvy Vídně 15. února 2017 se jihomoravský hejtman Bohumil Šimek setkal se starostou rakouské metropole Michaelem Häuplem. Jedním z ústředních témat jednání v prostorách vídeňské radnice bylo
dopravní spojení Brna s Vídní a potřeba jeho zlepšení. Primátor Häupl také vyjádřil zájem o rozšíření spolupráce
univerzit a vysokých škol obou měst. V závěru setkání hejtman Šimek vyjádřil obdiv nad dvaadvacetiletou politickou zkušeností primátora Häupla (ve funkci je od roku 1994) a pozval starostu Vídně k návštěvě Jihomoravského kraje.

Na zasněžené svahy do Pardubického kraje
Zveme vás na zasněžené svahy do Pardubického kraje, ve kterém najdete celou řadu příležitostí pro aktivní zimní dovolenou! Svědčí o tom i skutečnost, že se právě zde bude v příštím
roce pořádat největší multisportovní akce v České republice Zimní olympiáda dětí a mládeže 2018!

SKIRESORT DOLNÍ MORAVA
Ve skiareálu Dolní Morava najdete celkem 7 sjezdovek všech
stupňů obtížnosti v délce 9,5 kilometru. Díky profesionálně

upravovaným sjezdovým tratím,
širokým svahům, čtyřsedačkovým lanovkám, garanci sněhu na
všech sjezdovkách i spojovacích
cestách a úžasným výhledům
patří Dolní Morava k nejvyhledávanějším lyžařským areálům u
nás. Horní část areálu patří mezi
nejprudší svahy v Čechách a k
tréninku ji využívají i čeští reprezentanti. Spodní část sjezdovky
U Slona je naopak díky mírnému
sklonu a nezvyklé šířce ideálním
místem pro začátečníky a celou
rodinu.
Láká vás freestyle a rádi byste se
ho naučili? Snowpark, Funline
a crossová trať na Dolní Moravě vám pro jeho výuku poskytnou skvělý základ. A pokud máte
z lyžování unavené nohy, ale
chcete si užívat sněhu až do večera, zkuste večerní sáňkování!
Je to výborná zábava a zážitek

pro děti i dospělé. Vychutnat si
můžete jízdu po zasněžených
lesních cestách z horní stanice
lanovky U Slona v délce 2,5 kilometru.
Na Dolní Moravě však myslí i na
nejmenší děti! Dětský ski park
Amálka a Baby ski park jsou určeny pro výuku prvních krůčků
na lyžích. Děti mohou využívat dětský kolotoč, pojízdný pás
s výstupem do dvou stran, slalomové prvky a spoustu dalších
pomůcek pro výuku lyžování.
Baby ski park navíc představuje
novinku určenou pro nejmenší
lyžaře do 4 let.
Během své návštěvy resortu na
Dolní Moravě se určitě nesmíte zapomenout vydat po Stezce
v oblacích téměř do nebes. Tato
unikátní stavba se nachází poblíž
horské chaty Slaměnka nedaleko horní stanice lanovky Sněžník. Je vysoká 55 metrů a nabízí
krásný výhled na celý masiv Králického Sněžníku. www.dolnimorava.cz
SKIRESORT BUKOVÁ HORA
Chtěli byste si sjet nejdelší sjezdovku Orlických hor? Pokud ano,
zavítejte do Skiresortu Buková
hora na Heroltickou sjezdovkou
dlouhou 2 290 metrů. „Modrá“
Heroltická sjezdovka je velmi oblíbená pro svou šířku (minimálně
55 metrů). Nabízí tak skvělé podmínky pro carvingový oblouk a je
vynikající pro zdokonalování nejmenších lyžařů i snowboardistů.
Celková délka sjezdovek Skiresortu Buková hora na společný skipas
činí více jak 8 000 metrů a všechny

sjezdovky jsou po celé délce technicky zasněžovány.
Jestliže dáváte přednost běžkám,
terény kolem Bukové hory vás jistě
také potěší. Najdete zde více než
60 kilometrů velmi mírných a příznivých hřebenových cest. V závislosti na přírodních podmínkách
jsou běžecké tratě strojově upravovány na klasiku i volný styl. Na
vrchol Bukové hory se pohodlně
dopravíte lanovkami z obou údolí.
Dále doporučujeme navštívit Červenovodské sedlo, Suchý vrch s
rozhlednou a hotelem Kramářova
chata nebo tvrz Bouda. Informace
o lyžařských podmínkách a o upravených běžeckých trasách v okolí
Bukové hory najdete na www.skibukovka.cz.
SKIAREÁL HLINSKO
Hlinsko se nachází na rozhraní
dvou chráněných krajinných oblastí Žďárských vrchů a Železných hor.

Navzdory malé nadmořské výšce
se toto městečko pyšní unikátním
skiareálem.
Přímo v Hlinsku je totiž milovníkům sjezdovek a snowboardů k dispozici skiareál, kde se lyžuje po
mostě vedoucím nad silnicí I. třídy!
Skiareál Hlinsko nabízí čtyři
sjezdovky od zeleného cvičného
kopce pro děti, přes modrou, přemostěnou červenou až po černou
sjezdovku. Dále si můžete zalyžo-

vat v nedalekém lyžařském areálu
Trhová Kamenice nebo Hluboká.
V okolí Hlinska ale najdete také
velké množství běžkařských tratí,
které vás provedou malebnou
krajinou Českomoravské vrchoviny. Celkem je pro milovníky bílé
stopy připraveno přes 40 kilometrů upravovaných běžeckých tras.
Více informací najedete na www.
hlinecko.cz/ski.
www.vychodnicechy.info
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Francie: Znečištěné ovzduší, problémy s dýcháním
a vysoká úmrtnost

PARDUBICKÉHO KRAJE

Pokud se rozhodnete navštívit Paříž, vyhněte se zimním měsícům.
S prvními chladnými dny se dostaví toxický koktejl, který v podobě husté mlhy stagnuje nad Paříží. Zatímco se rozvášnění turisté kochají Eiffelovou věží v romantickém oparu, Pařížané pokud
nemusí, nevycházejí vůbec ven. Každý měsíc prožívají stejný „cauchemar“ (noční můru). Dochází k překročení maximálních hodnot
znečištění ovzduší, které se ve městě může držet i dva týdny. Pro
Pařížany nastává období škrábání krku a kašlání, černých kapesníků, zarudlých očí a problémů s pletí. Pokaždé když vyjdu na ulici,
irituje mě všudypřítomný pach - vzduch, který mi nedovolí se pořádně nadechnout. Stejnou realitu prožívají také obyvatelé Marseille, Grenoblu, Lyonu, Štrasburku, Avignonu, Toulonu, na severu
Francie a v Alpách převážně v Chamonix.
Za klíčový moment se považuje červen loňského roku. Státní agentura veřejného zdraví
(Santé publique France) šokovala zprávou o předčasném úmrtí
48 tisíc/rok osob na následky
znečištěného ovzduší v zemi. To
představuje 9 % úmrtnosti ve
Francii a její třetí příčinu(kouření 79 tisíc/rok, alkohol 49 tisíc/
rok). Je závažným problémem,
který znepokojuje vládu a ekologické organizace. Statistiky hovoří krutě: 30 % populace trpí
alergiemi, 3,5 milionu Franouzů bojuje s astmatem a od 30 let
špinavé ovzduší zkracuje průměrnou délku života o 2 roky. Zdraví Francouzů stojí ročně téměř
100 miliard eur. Nejvíce znečišťuje doprava, která přispívá do pomyslného koktejlu emisemi oxidu
dusíku, jemné prachové částice
PM2,5 z vytápění a oxid siřičitý z
průmyslových aktivit.
DOPAD NA DĚTI
Ve velkých městech degraduje
ovzduší až ze 70 % silniční doprava, především nanočástice z
dieslových motorů. Ty způsobují rakovinu dýchacích cest a
kardiovaskulární onemocnění.
Denně zbytečně připraví o život

115 osob (od 1. ledna letošního roku zahynulo 5 871 osob
ve Francii, zdroj Planetoscope pozn. red.).
Vloni v červenci skupina francouzských vědců zvěřejnila v Particle and Fibre Toxicology zprávu
o dopadu městského ovzduší na
těhotenství a vývoj plodu. Škodlivé ovzduší negativně ovlivňuje
rozvoj, snižuje vaskularizaci placenty, která nedokáže ochránit
plod před prachovými částicemi.
Podle laboratorních testů škodlivé nanočástice prostoupily do
krve plodu. K těmto poznatkům
epidemiolog Rémy Slama z univerzity Inserm v Grenoblu dodává, že se ženám z velkých měst
běžně rodí děti s nižší váhou a
menším obvodem hlavy.
VEDLE AUT I LODĚ
Silniční doprava není jediným
viníkem
zvýšených
hodnot
škodlivin ve vzduchu. Francie
aktuálně řeší skandální odhalení dopadu námořní dopravy na
ekologii a tím rozbíjí klišé „čisté“
dopravy: ročně připraví o život
60 tisíc osob v Evropě. Každý
kolos vydá do ovzduší stejné
množství škodlivin jako milion
vozidel. Organizace France Na-

Dopravní festival 2017 překročí hranice
Pardubice jsou hlavním městem dopravy, Pardubický kraj
dopravní křižovatkou České republiky. Je to i díky celé řadě
osobností, které se zasloužily o rozvoj a které dnes můžeme považovat za zakladatele dopravy. Řeč je o průkopníkovi aviatiky
Janu Kašparovi či staviteli železničních tratí Janu Pernerovi.
Anebo také o Josefu Resselovi, který svým vynálezem lodního šroubu ovlivnil lodní dopravu na celém světě. Za každým
z těchto jmen jsou velké projekty, které jsou inspirací odborníkům v dopravě dodnes. A mnoho z těchto „dopraváckých“ akcí
se koná pod hlavičkou DOPRAVNÍHO FESTIVALU 2017.

Francii trápí znečištěné ovzduší, které je třetí nejčastější příčinou úmrtí v zemi.
ture Environement (FNE) dva
roky aktivně zkoumala dopad námořní doravy na ovzduší a výsledky jsou skutečně alarmující.
V přístavu v Marseille členové
FNE naměřili 20krát vyšší hodnoty jemných prachových částic
(60 tisíc/m3) a na palubě lodi
70krát vyšší (380 tisíc/m3). Za
efektivní řešení považují instalaci čističek na palubách, které
by absorbční tekutinou neutralizovaly výfukové plyny a vzniklý
odpad by byl následně zpracován
ve speciálních sběrnách. Za velký
problém ale považují nedostatek
konrolních zón. Doposud existuje pouze pět míst na světě, kde

dochází ke kontrolám emisí námořní dopravy (La Manche, Baltské moře, Severní moře, Severní
Amerika, námořní zóna Karibiku) fungující na základě mezinárodních úmluv MARPOL. Podle
informací FNE je podrobena kontrole jedna loď z tisíce, což je v aktuálním kontextu nepřípustné.
Navrhuje proto budování nových
kontrolních míst také na evropském pobřeží.
KOMISE HROZÍ SANKCEMI
Degradující
kvalita
ovzduší
ovšem trápí také Evropu a způsobuje úmrtí 400 tisíc osob za rok.

Evropská komise pohrozila pětici
zemí, ve kterých dochází často k
překročení hodnot atmosferického znečištění a stanovila dvouměsíční lhůtu k nalezení efektivního
řešení. V opačném případě hrozí
vysoké finanční sankce.
Za nejvíce znečištěnou zemí považuje Německo (28 zón), Francii (19 zón, dominuje Paříž,
Marseille a Lyon), následuje Španělsko, Itálie a Británie. Ministerstvo ŽP navrhlo drastická
opatření, která by efektivně pomohla ke zkvalitnění ovzduší v
zemi. Hlavním cílem je globálně snížit objem silniční dopravy, postupně odstranit z provozu

zdroj: greenpeace
dieselová vozidla, podpořit užití
vozidel šetrných k ŽP a elektrických vozidel, větší využití veřejné hromadné dopravy a
především železniční dopravy. Od ledna letošního roku je
v Paříži povinné označení vozidel ekologickými známkami Crit
Air (uvádí stupeň zatížení ŽP) a
dochází ke střídavé nebo rozlišené dopravě vozidel. Doprava
na březích Seiny je o nedělích a
státních svátcích od devíti do
sedmnácti hodin pozastavena,
vznikají nové projekty zatravnění městských ploch a výsadby
stromů.
Ilona Mádrová

Evropské peníze pomohou českým památkám
V příštích čtyřech letech by mohlo být díky možná i dvěma miliardám korun z evropských fondů opraveno až patnáct památek
v majetku státu. Zatímco v období uplynulém cílil na památky
Integrovaný operační program, v současném období lze podporu získat z Integrovaného regionálního operačního programu,
který je zaměřen především na zlepšení kvality života v regionech formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury či veřejné správy.
Jednou z priorit je i podpora revitalizace památek zapsaných na seznam
UNESCO, objektů zamýšlených nominovat na něj či národních kulturních památek. Národní památkový
ústav již podal žádosti o příspěvek
na rekonstrukci památek v celkové výši 617,4 milionu korun na šest
projektů. O dalších devíti projektech
se uvažuje.
Již nyní je zřejmé, že finanční podpory se dočká zámek Slatiňany a
okrasná zahrada hradu Pernštejna.
Do Slatiňan se tak díky evropským
financím vrátí unikátní šlechtická škola v přírodě. Zámek a park v
19. století přestavěl v duchu romantismu knížecí rod Auerspergů, kterému sloužil jako letní sídlo. Prezentace
celého areálu se dnes postupně vrací

do doby Františka Josefa z Auerspergu kolem roku 1900, kdy vzniklo
také dětské hospodářství, kde se zámecké děti učily správně hospodařit.
To také dalo název celému projektu
Slatiňany – šlechtická škola v přírodě. Projekt za 113 milionů korun
byl zahájen v lednu za přítomnosti
ministra kultury Daniela Hermana.
Obnovena nebude ale jen unikátní
šlechtická škola, regenerací projde
celý zdejší park, kde se zrekonstruují cesty, ohradní zdi a brány a navrátí se též původní sbírková bohatost
dřevin. Obnovou projde rovněž zámecká budova. Vznikne zde nové
kulturní a badatelské centrum. Ojedinělou událostí bude také zpřístupnění digitalizovaných skleněných
negativů koní na internetu.

HRUŠKY NA PERNŠTEJNĚ
Po dvou stoletích ožije vrchnostenská okrasná zahrada pod hradem Pernštejnem. Renovace bude
stát takřka 120 milionů korun.
Přibližně dvacet milionů na obnovu přispěje stát. Zahrada má získat podobu z roku 1806. Převládat
v ní budou tehdy značně rozšířené
hrušky, které se stanou symbolem
rekonstrukce. V areálu původně
bylo na 600 stromů a řada exotických dřevin, pěstovaných ve sklenících. Za minulého režimu však
zahrada zpustla a nebyla veřejnosti přístupná. Nový prohlídkový
okruh zahradou nabídne návštěvníkům možnost samostatné nebo
komentované prohlídky, ale také
klidovou zónu a procházky různé
náročnosti. V původně užitkové
části zahrady bude umístěna expozice prezentující obnovené dílo
zahradního umění se zaměřením
na smyslové vnímání zahrady
včetně jejího haptického modelu.
Kromě zahrady se oprav dočká i
čínský pavilon a turecké lázně.

Národní památkový ústav již
podal žádosti o dotace také na rekonstrukce zámku ve Vimperku,
kláštera Kladruby u Stříbra, selského dvora U Matoušů v Plzni a
evropské peníze by měly zatraktivnit také zámek v Náchodě.
VIMPERK JAKO HLUBOKÁ
Ve Vimperku by se rekonstrukce měla týkat tak zvaného horního
hradu a vyžádá si zhruba 120 milionů korun. Zahrnovat bude rekonstrukci všech sítí, kanalizace,
elektrorozvodů,
bezpečnostních
systémů a podobně. Naplánována
je také úprava nádvoří a vnitřních
fasád, ale především vybudování
návštěvnického centra a pokladen.
Nové podoby se dočká i zámecké
muzeum. Památkáři plánují, že tam
zavedou celoroční provoz. V současné chvíli se okolo zámku buduje i nová kanalizace. Rekonstrukce
horní části zámku by měla skončit
v roce 2021. Poté je naplánována
oprava dolní části zámku a přilehlých zahrad. Na tuto etapu chtějí

památkáři získat peníze od ministerstva kultury. Slibují, že až bude
vše hotovo, ve Vimperku vznikne plnohodnotně provozovaný zámecký
areál srovnatelný například s Hlubokou nad Vltavou nebo Českým
Krumlovem. Vimperský zámek byl
postaven na základech původního
gotického hradu, jehož vznik se datuje před rok 1263. Současná podoba je výsledkem historizujících
úprav po požáru v roce 1857. Na seznam národních kulturních památek byl zámek zapsán v roce 2010.
KLADRUBY, PLZEŇ, NÁCHOD
Již v roce 2020 by se návštěvníci mohli dočkat dalších opravených
prostor v areálu kladrubského kláštera a trvale by se jim měl otevřít statek u Matoušů v Plzni. Byť se v tomto
případě nejedná o známou národní kulturní památku, rozhodně stojí
za pozornost. Mimořádně hodnotný selský dvůr je situován v jihovýchodní části bolevecké návsi. Areál
památky sestává z velkého obytného
stavení s komorovou a hospodářskou

částí, z chlévů a stájí, zděného patrového špýcharu a mohutné stodoly.
Dochovaly se také dvě velké zděné
klenuté brány v ohradní zdi. Dochované stavby jsou převážně klasicistního původu. V současné době je
návštěvníkům zpřístupněn pouze
v době konání mimořádných akcí.
V Náchodě se připravuje revitalizace zámeckého kopce s poetickým
názvem „Zámecký kopec - srdce
města Náchoda“. V rámci projektu
by měly být obnoveny komunikace, vyhlídková místa i zeleň. Vyřeší se ale také dlouholeté technické
problémy, ke kterým patří statika a
stabilita svahu a jeho odvodnění. Ve
výsledku by mělo dojít k celkovému
zatraktivnění lokality pro návštěvníky. V budoucnu by zde mohly
probíhat komentované prohlídky
exteriérové expozice či jiné kulturně
– společenské aktivity v podobě divadla, koncertů a podobně. Předpokládané finanční náklady této akce
by se měly pohybovat okolo 123 milionů korun a realizovány by měly
být pod dobu dvou až tří let.
Jana Bartošová
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Projekt je souborem dopravních akcí konaných na území
východních Čech, České republiky i v zahraničí. Jedná
se především o akce zaštítěné osobnostmi dopravy, které
se podílely na rozvoji dopravy v českých zemích a jejichž
práce je významná i pro současnou společnost. Mottem
festivalu je totiž myšlenka, že
historie přechází v budoucnost a nutnost prezentace
významných dopravních projektů.
Dopravní festival 2017
Letošní ročník festivalu je
pokračováním projektu roku
předchozího. Právě vloni se
podařilo v rámci Dopravního festivalu nejen uspořádat řadu zajímavých akcí,
ale také třeba dokončit některé z projektů. Veřejnost
se u příležitosti připomenutí
projektanta a stavitele železnic Jana Pernera seznámila s projektem modernizace
přednádraží v Pardubicích,
do kterého se stavbaři pustili v závěru roku. Anebo byl
v rámci květnového Dne dopravy zahájen projekt Dar
na sochu Jana Kašpara, pardubického rodáka a průkopníka československého
letectví. Kontaktní sochu
Pardubice už přivítaly. Stalo
se tak v lednu slavnostním
setkáním, které odstartova-

lo letošní seriál akcí v rámci
Dopravního festivalu 2017.
Kašparův Den dopravy
V březnu letošního roku uplyne 90 let od úmrtí aviatika
Jana Kašpara. Jeho smrt je tak
trochu opředena tajemstvím
a spekulacemi. Historici se
přou, zda zemřel nešťastnou
náhodou, nebo spáchal sebevraždu. V každém případě se
tehdy přišly s Janem Kašparem rozloučit stovky lidí. Te-

Pardubice jako hlavní město dopravy. Tak vidí východočeskou metropoli Dopravní festival 2017.
pravní křižovatkou a centrem nejen východních Čech,
ale možná i České republiky. Byl to totiž právě on, kdo
do dnešní krajské metropole
přivedl železnici. Díky tomuto revolučnímu kroku se Pardubice mohly rozvíjet. Dnes
se tu střetává nejen moderní
železniční koridor se silniční
infrastrukturou, ale také s dopravou leteckou a dokonce
i vodní. Všechny tyto druhy
dopravy má propojit odvážný
projekt tzv. Dopravního uzlu
Pardubice. Projekt Dopravního
festivalu chce podobně jako
v Kašparově případě prezentovat i Jana Pernera jako zakladatele dopravy, ale také se
zaměřit na podporu realizace
dopravního uzlu a dalších souvisejících projektů.

S aviatikem Janem Kašparem se přišly rozloučit stovky lidí.

K odkazu Josefa Ressela se hlásí i český velvyslanec ve Vídni Jan Sechter.

prve po 90 letech se ale Jan
Kašpar dočkal své sochy. Stojí
na dnešní třídě Míru v Pardubicích na místě, kde dříve stával hotel Veselka. Právě tady
se 20. května 1883 budoucí velikán dopravy narodil. Květnový termín bude letos už
popáté Dnem dopravy. Je to
projekt, který nejen připomíná odkaz aviatika Kašpara, ale
také se zaměřuje na prezentaci všech aktivit a vizí, jejichž
cílem je rozvoj letectví a dalších odvětví dopravy. Tradiční
Aviatická pouť nese Kašparovo jméno, po letci by měl být
pojmenován také nový a moderní odbavovací terminál
pardubického letiště. Výstavba haly byla dlouhou dobu provázena diskuzemi, letos by ale
měla poprvé otevřít své dveře
cestujícím. Ty je ale potřeba
nejdříve do Pardubic a Pardubického kraje nalákat. Třeba i
podporou cestovního ruchu.
Pernerův dopravní uzel
Nebýt Jana Pernera, možná
by dnes Pardubice nebyly do-

Resselův převratný vynález
Součástí dopravního uzlu
má být také Přístav Pardubice. Jeho výstavba souvisí se
splavněním Labe a jednou
možná i s výstavbou vodního koridoru Dunaj – Odra –
Labe. Dopravní festival tu
našel souvislost s dalším rodákem z Pardubického kraje
a člověka, který svými vynálezy změnil svět. Řeč je o Josefu
Resselovi, který kromě mnoha
dalších technických novinek, vynalezl také lodní šroub.
Ovlivnil tak vodní dopravu na
celém světě. A protože Ressel
zanechal svou stopu nejen
v rodné Chrudimi, ale také
v dalších zemích tehdejšího
Rakousko – Uherska, přesahuje dílčí projekt festivalu nazvaný Pocta Josefu Resselovi i
do zahraničí. Zejména do Rakouska, kde se vloni podařilo
navázat spolupráci s českým
velvyslanectvím ve Vídni.
V letošním roce by mohlo dojít
i k provázání Univerzity Pardubice s vídeňskou Technickou univerzitou, před kterou
stojí jeden z mnoha pomníků
Josefa Ressela v Evropě.
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DOPRAVNÍ NOVINY PARDUBICKÉHO KRAJE

STAŇTE SE PARTNEREM DOPRAVNÍHO FESTIVALU 2017
DOPRAVNÍ FESTIVAL je v roce 2017 souborem dopravních akcí konaných na území Pardubického kraje, České republiky a v zahraničí. Jedná se především o akce s odkazem na
osobnosti dopravy, které se podílely na rozvoji dopravy v českých zemích a jejichž práce je
významná i pro současnou společnost.
Na projektu se podílí úspěšné neziskové organizace Společnost Jana Kašpara, Společnost
Jana Pernera či spolek RESSEL, z.s. V minulých letech se těmto společnostem podařilo
oživit odkaz velikánů a zakladatelů dopravy
v českých zemích. Společnosti opravily hrobky a památníky těchto osobností a v letošním
roce slaví další úspěch. Hlavní město dopra-

vy Pardubice přivítá sochy dvou průkopníků
dopravy – aviatika Jana Kašpara a projektanta a stavitele železničních tratí Jana Pernera.
Socha Jana Kašpara je jediným pomníkem
tohoto pardubického rodáka na světě!
Připojte se i vy a podpořte aktivity propagující náš kraj jako kolébku dopravy, dopravní

křižovatku České republiky. Vždyť Pardubický kraj je regionem dopravy, Pardubice hlavním městem dopravy České republiky!

Staňte se partnerem unikátních dokumentárních filmů nebo knihy o zakladatelích dopravy.

Podpořit můžete DOPRAVNÍ FESTIVAL 2017
jako celek, ale také vybrané rámcové projekty jako jsou DEN DOPRAVY 2017, POCTA
JOSEFU RESSELOVI či JAN PERNER-DOPRAVNÍ UZEL PARDUBICE.

PŘIPRAVÍME VÁM INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU
PŘESNĚ DLE VAŠICH POŽADAVKŮ.

Buďte generálním partnerem akce.
Staňte se hlavním partnerem a odborným
garantem akce.

Nabízíme uvádění vaší společnosti jako generálního (hlavního) partnera akce, mediální prezentaci, logo v propagačních a
reklamních materiálech, propagaci doma i
v zahraničí a další plnění dle vzájemné dohody.

Poctu aviatiku Janu Kašparovi každoročně Pardubice vzdávají v rámci DNE DOPRAVY.

ZUSAMMENFASSUNG

Tschechen in der EU:
Wer vertritt uns in Brüssel?
Allein in Brüssel arbeiten groben Schätzungen zufolge mehrere Hundert Tschechen. Die höchste Position in der europäischen Hierarchie hat Frau Věra Jourová inne, die im
November 2014 die Funktion der EU-Kommissarin für
Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung übernahm.
Ein weiteres wichtiges Organ der Europäischen Union ist
das Europäische Parlament mit insgesamt 751 Abgeordneten in verschiedenen Fraktionen. Leider sind unsere Abgeordneten des Europaparlaments unter den tschechischen
Bürgern nicht so gut bekannt, und ihre Namen werden eher
mit den vorherigen Tätigkeiten der Abgeordneten oder mit
konkreten Fällen in Verbindung gebracht. Noch „unsichtbarer“ sind die vielen tschechischen Mitarbeiter des Europäischen Parlaments. Ebenso weiß man bei uns auch
relativ wenig über die Mitarbeiter des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Rates, der das Gremium
der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten
ist. Im sog. Generalsekretariat des Rates ist Petr Bližkovský, ein Mann mit reichen Erfahrungen aus der tschechischen Politik, in einer der höchsten Direktorenpositionen
tätig. Bürger der Tschechischen Republik sind zum Beispiel
auch am Europäischen Gerichtshof und am Europäischen
Rechnungshof vertreten.
Die Tschechische Republik hat ihre Repräsentanten auch
in der Europäischen Organisation für Kernforschung
(CERN). Langfristig arbeiten in Genf 10 bis 15 tschechische Wissenschaftler. Außerdem sind bis zu 200 Bürger der Tschechischen Republik über längere oder kürzere
Zeit in verschiedene Projekte eingebunden.
Obgleich aus den vorstehend angeführten Fakten ersichtlich ist, dass unser Land auf der europäischen Bühne
durchaus vertreten ist, sind sich doch Politiker und Kommentatoren darin einig, dass die Situation wesentlich
besser sein könnte. Vor zwei Jahren ist von der Regierung
eine Strategie angenommen worden, die zur Lösung dieses
Problem beitragen soll. So werden zum Beispiel Seminare,
in denen Bewerber auf Stellenausschreibungen vorbereitet
werden sollen, oder die Entsendung von Experten zur Förderung des Informationsaustauschs zwischen tschechischen und europäischen Institutionen, vorgeschlagen. Ob
diese Strategie Erfolg bringen wird, wird sich erst zeigen.
Filip Appl

Die Arbeit der Slowaken in den
Strukturen der EU ist für beide
Seiten von Wichtigkeit

Dopravní festival se prezentuje i v rámci pardubických dostihových mítinků.

Akce v rámci Dopravního festivalu lákají veřejnost.

Prostřednictvím vynálezce Josefa Ressela míří Dopravní festival i za hranice České republiky.

Program Dopravního festivalu cílí na všechny věkové kategorie.

KONTAKTY:
Mgr. Dáša Hykšová,
produkce
Tel. +420 774 147 306
e-mail: dasa.hyksova@europr.cz

Bc. Kateřina Nohavová,
PR a marketing
tel. +420 777 065 388
e-mail: katerina.nohavova@emh.cz

Der wichtigste Slowake in den Strukturen der Europäischen
Union ist gegenwärtig Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Europäischen Kommission zuständig für die Energieunion, der
sich langjährig internationalen Beziehungen widmet. Außer
ihm sind in der Europäischen Kommission weitere 336 Bürger der Slowakischen Republik, davon 115 Frauen und 119
Männer, tätig. Dem Jahresbericht über die Mitgliedschaft der
Slowakischen Republik in der Europäischen Union zufolge arbeiten in den europäischen Strukturen bis zu 625 slowakische Bürger. Am meisten sichtbar sind die gegenwärtigen 13
slowakischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments.
Die Slowaken werden oft für ihren angeblich unangemessen
niedrigen patriotischen Stolz kritisiert. Es scheint jedoch,
dass das nur zutrifft, solange sie nicht unsere Landesgrenze
überschritten haben. „Wir haben korrekte Beziehungen. Wir
haben keine Extremisten unter uns, wie es bei vielen anderen nationalen Delegationen der Fall ist, und deshalb ist die
Diskussion unter uns auch offener“, fügt Eduard Kukan, der
ebenfalls Abgeordneter der Slowakischen Republik im Europäischen Parlament ist, hinzu.
Die Angeordneten sind in den Fraktionen verpflichtet, die politischen Interessen ihrer Fraktion, und nicht direkt die Interessen ihres Heimatstaates zu vertreten. Dennoch bringt die
Arbeit der slowakischen Abgeordneten des Europaparlaments
auch für die Slowakei Nutzen. Als Beispiel dafür erklärte Ivan
Štefanec: „Unlängst haben mir Vertreter der slowakischen
kleinen und mittelständischen Unternehmen gesagt, dass wir
ihnen im Europäischen Parlament viel mehr behilflich sind
und praktischere und notwendigere Gesetze verabschieden.“
Neben den Abgeordneten des Europaparlaments wird die
Slowakei in den Strukturen der EU auch von nationalen
Vertretern in Europäischen Ausschüssen repräsentiert, die
von der Regierung der Slowakischen Republik nominiert
und delegiert werden; des Weiteren sind in den europäischen
Strukturen slowakische Experten, Mitarbeiter in der Administrative bzw. Assistenten tätig. Eine besondere Gruppe sind
die Praktikanten, d.h. Studenten, die für eine bestimmte Zeit
als Assistenten eines konkreten Abgeordneten des Europäischen Parlaments arbeiten.
Obgleich die Slowaken eher als ein kleines und weniger bedeutsames Volk im Herzen Europas gelten, nehmen sie doch
in den Strukturen der Europäischen Union einen gebührenden
Platz ein. Zur Verbesserung dieser Position hat zweifelsohne
auch der Vorsitz der Slowakei im Rat der Europäischen Union
im vergangenen Jahr beigetragen.
Tamara Peterková

Czechs in the EU:
Our representation in Brussels
These days, the European Union is most frequently mentioned in connection
with migration crisis, Brexit
or drawing of subsidies. Euro-sceptics argue that the Czech
Republic has minimum influence in these areas if only because there are allegedly very
few Czechs working in Brussels, Strasbourg and other
places where EU institutions
are based. Is that actually the
case? Or are we just not taking
much of an interest in our representatives in the EU?
Roughly estimated, there are
several hundreds of Czechs
in Brussels only. The highest-ranking Czech in the EU hierarchy is Věra Jourová, who
was appointed European Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality
in November 2014. Important
bodies of the EU also include the European Parliament,
which has 751 members, forming several groups. ANO,
ČSSD and the TOP 09 and
STAN coalition each have four
MEPs. KDU-ČSL and the Communist Party each have three
representatives in the EP,
while ODS has two MEPs and
the Party of Free Citizens has

one. Unfortunately, Czechs
are not well acquainted with
their MEPs and they mostly
associate the MEPs only with
their previous posts (such as
in the case of e.g. Jiří Pospíšil)
or some specific affairs (such
as in the case of Tomáš Zdechovský). Even less attention
is paid to the dozens of other
Czech employees of the European Parliament, working as
members of its administrative
staff, such as translators, PR
experts and people responsible for the running of the EP
as such and of the individual
parliamentary groups.
Little is known also about the
employees of the EU Council
and the European Council, a
body formed by Government
officials from the individual Member States. One of the
most senior posts in the Council General Secretariat is held
by Petr Bližkovský, who also
has experience from Czech politics. Furthermore, Czechs are
represented in the European
judiciary and in the EU Court
of Auditors, amongst other institutions.
Last but not least, a special mention should be made
of Czech representatives in

the European Organization
for Nuclear Research (CERN).
There are 10 to 15 Czech scientists permanently working in
Geneva, but up to 200 Czechs
are involved in the individual
projects to a certain degree.
Even though the above list
shows that our country does
have a certain impact on the
European scene, both politicians and commentators
agree that the situation could
be much better. Bulgaria is
mentioned as an example for
us from time to time, as it is
smaller and poorer than the
Czech Republic, but has more
people in Brussels, Luxembourg and Geneva, also holding higher-ranking jobs. This
is despite the fact that, two
years ago, the Government
adopted a strategy that was
expected to mitigate the situation. The strategy entails, for
example, seminars to prepare
job applicants for the selection
procedures, or exchange of experts to support sharing of information between Czech and
European institutions. However, only time will tell whether or not this strategy will
be successful.
Filip Appl

Slovaks working in EU
structures – an asset for both sides
Today, the most important
Slovak in the European Union
structures is probably Maroš
Štefčovič, European Commission Vice President for Energy Union, who has long been
working in the area of international relations. Apart from
him, there are another 336 Slovak citizens working for the
European Commission – 115
women and 119 men. However,
according to the annual report
on the Slovak membership in
the European Union, there are
as many as 625 Slovaks employed in the European structures. Out of these, the 13 Slovak
MEPs enjoy the most publicity. Slovaks are often criticised
for not being very patriotic without a proper cause. This, however, seems to be true only
until we cross the borders of
our country. “We are not a homogeneous group – there are
13 MEPs from eight political parties – but we treat each
other with respect. Unlike in
many other national delegations, there are no extremists
among our number, which
allows us to discuss things
more openly,” says another Slovak MEP, Eduard Kukan.

In the European Parliament,
MEPs are obliged to represent the political interests of
their respective parliamentary groups, rather than those
of their States. In spite of that,
the work of Slovak MEPs is also
beneficial for Slovakia. “I have
recently been told by representatives of Slovak SMEs that we
are much more helpful to them
in the European Parliament,
passing more practical and topical regulations,” says Ivan
Štefanec.
In addition to MEPs, Slovakia
is also represented in the European structures by its members of European committees,
who are approved and appointed by the Slovak Government.
There are also Slovak experts,
members of the administrative
staff and assistants. Another
distinctive group is formed by
trainees – students who spend
a certain amount of time as assistants of individual MEPs.
One of them is Dominik Drdul,
a law student. “I have already been defending the rights
of people with disabilities for
several years on the local, national and international level.
These activities require a lot

of travelling and meeting various people, including prominent politicians. One of them
was Slovak MEP Jana Žitňanská, with whom I had, and still
have, a great relationship of
collaboration. She is one of the
few Slovak politicians who actively promote the rights of people with disabilities.”
In addition to administrative
work, trainees are involved
in meetings devoted to various topics. MEPs each have
their own budget to hold meetings. An assistant of an MEP
must attend not only meetings
that are in line with the relevant MEP’s values and political orientation, but also those
that are against it so that the
MEP knows how to efficiently
defend himself or herself and
how to advance his or her own
goals.
Even if Slovaks are generally seen as a rather small and
unimportant nation in the
heart of Europe, they have a
well-earned place in the EU
structure. Their position has
undoubtedly also improved
due to last year’s EU Council
Presidency.
Tamara Peterková

TUTO STRÁNKU PRO VÁS PŘELOŽILA:

Orange Tree

Orange Tree, s. r. o.

Specializovaná překladatelská agentura

Mánesova 917/28
120 00 Praha 2
Vinohrady
Česká republika

®

právo, ekonomie, dokumenty EU, tiskové zprávy, reklamní
texty, webové prezentace, obchodní korespondence
překlady a tlumočení, soudní ověření,
jazykové korektury
zkušení překladatelé, jasné a příznivé ceny,
odbornost, rychlost a flexibilita
zajistíme většinu světových jazyků

překladatelská
agentura

T +420 224 815 856
M +420 734 447 000
E office@orangetree.cz
W www.orangetree.cz

EN č. 2 / 2017

11

RÉSUMÉ

Les Tchèques dans l’UE : Qui
nous représente à Bruxelles ?
Des estimations générales indiquent que plusieurs centaines de Tchèques travaillent rien qu’à Bruxelles. Les
fonctions les plus élevées dans la hiérarchie européenne
sont occupées par Věra Jourová : celle-ci occupe le poste
de commissaire européen pour la Justice, les consommateurs et l’égalité des genres depuis novembre 2014.
Une autre institution importante dans l’UE est le Parlement européen, composé d’un total de 751 députés
divisés en plusieurs partis. Malheureusement, nos eurodéputés sont méconnus des citoyens tchèques et leurs
noms restent le plus souvent associés à leurs activités
antérieures ou à des causes spécifiques. Sans parler des
dizaines d’autres employés tchèques du Parlement européen, encore plus «invisibles». Nous n’en savons pas
non plus beaucoup sur les employés du Conseil de l’Union européenne et du Conseil européen, qui est une institution composée par les représentants des différents
États membres. Dans les bureaux du Secrétariat général du Conseil, Petr Bližkovský, qui a également de l’expérience dans la vie politique tchèque, occupe l’un des
postes de direction les plus élevés. Nous possédons en
outre des représentants par exemple dans le système
judiciaire européen ou encore à la Cour des comptes de
l’UE.
La participation de la République tchèque à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire est un
chapitre à elle seule (CERN). À Genève, 10 à 15 chercheurs tchèques travaillent durablement ; mais jusqu’à
200 Tchèques coopèrent en permanence à différents
projets.
Même s’il ressort des chiffres précités que, sur la scène
européenne, notre pays laissera une certaine empreinte, les hommes politiques et commentateurs conviennent que nous pourrions faire beaucoup mieux. Il
y a deux ans, le gouvernement a approuvé une stratégie qui devrait contribuer à résoudre ce problème au
moyen de séminaires destinés à préparer les candidats
au recrutement ou encore de l’envoi d’experts pour soutenir l’échange d’informations entre les institutions
tchèques et européennes. Cette stratégie portera-t-elle
ses fruits ? Nous le saurons bientôt.
Filip Appl

Le travail des Slovaques dans
les structures de l’UE est
important des deux côtés
Actuellement, la personnalité slovaque peut-être la
plus importante dans les structures de l’Union européenne est Maroš Šefčovič, le vice-président de la Commission européenne chargé de l’Union de l’énergie, qui
se consacre depuis longtemps aux relations internationales. À part lui, 336 autres citoyens de la République slovaque travaillent à la Commission européenne,
dont 115 femmes et 119 hommes. Toutefois, d’après le
rapport annuel sur l’appartenance de la République
slovaque à l’Union européenne, jusqu’à 625 citoyens
slovaques travaillent dans les structures européennes.
Les plus visibles sont les eurodéputés, au nombre de 13
pour la Slovaquie. On reproche souvent aux Slovaques
un manque de fierté pour leur pays. Il semble que cela
ne soit vrai que quand ils ne sortent pas des frontières
de notre pays. « Nous avons des relations correctes. Il
n’y a pas d’extrémistes parmi nous, comme c’est le cas
dans beaucoup d’autres délégations nationales, et c’est
pour cela que la discussion entre nous est plus ouverte », indique un représentant slovaque au Parlement
européen, Eduard Kukan.
Les députés des partis sont donc tenus de défendre
leurs intérêts politiques et pas directement les intérêts
de leur État d’origine. À l’inverse, le travail des députés européens slovaques est bénéfique aussi pour la Slovaquie, comme l’explique Ivan Štefanec : « Récemment,
les représentants des petites et moyennes entreprises
slovaques m’ont dit qu’au Parlement européen on les aidait beaucoup plus et qu’on adoptait des lois plus pratiques et plus utiles. »
Outre les eurodéputés dans les structures européennes,
la Slovaquie est aussi représentée dans les comités européens par des personnalités nationales approuvées et
nommées par le gouvernement de la République slovaque. Il y a aussi des experts et des travailleurs administratifs et assistants slovaques. Un groupe particulier
est celui des stagiaires, qui sont des étudiants passant
un certain temps comme assistant d’un eurodéputé
spécifique.
Même si les Slovaques sont généralement perçus comme
un peuple petit et pas très important au cœur de l’Europe, ils ont une place bien méritée dans les structures de l’Union européenne. La présidence du Conseil de
l’UE l’année dernière a sans aucun doute contribué à
améliorer sa position.
Tamara Peterková
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