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          „Máme dluh vůči této planetě. Jsme první generací, která cítí dopad našich 
bezohledných činů. A můžeme být poslední, která s tím může něco udělat,”2 zaznělo z úst 
slovenské prezidentky na klimatickém summitu v New Yorku, který se uskutečnil letos v září. 
V krátkém projevu stihla poreferovat o cestě Slovenska k dosažení cílů evropských i OSN 
ohledně změny klimatu. Zatímco pro Zuzanu Čaputovou je téma ochrany životního prostředí 
i tématem osobním, někteří zástupci České republiky je veřejně ignorují a klimatickou změnu 
dokonce zpochybňují. 

          Nejedná se pouze o vysoce postavené politiky, kteří do určité míry ignorují klimatickou 
změnu. Žijeme v zemi, kde funguje demokracie 30 let, máme možnost „šťourat“ do vážných 
témat, která ovlivňují naši životní úroveň. Necháme-li se uchlácholit vlídnými slůvky politiků, 
stáváme se součástí konfliktu. Politika se v dnešní době silně kříží s byznysem a Česko není 
výjimkou. Třetina voličů volí hnutí ANO, v čele s Andrejem Babišem, jenž si s osobními 
zájmy a zájmy státu pohrává, jak se mu zachce. V září předložil tisku, že na rozdíl od států, 
které v porovnání s Českem neplní závazky Pařížské dohody, nechce na summitu OSN 
vystupovat s ambiciózními sliby.3 Jeho závěrečný projev sice některými otřásl a zdál se jim 
nedostatečný vzhledem k vážnosti tématu, jsou to ale voliči, které si Babiš kvůli svým 
skandálům stejně nezíská. Je tedy z populistického hlediska zbytečné se je snažit oslnit, jak 
uvedl časopis Respekt.5 

          Podle vlády děláme pro uspokojení tzv. zeleného myšlení dostatek a není potřeba 
více podporovat drahé alternativní zdroje energie na úkor finančních prostředků využitelných 
pro jiné účely. Nařízení Evropské unie bývají obcházena, aby z toho někdo v osobních 
zájmech vytěžil co nejvíce. Představitelé státu mají kouzelný dar očarovat závěrečné 
ustanovení o tématech, kde se silně kříží ochrana životního prostředí s finančním obnosem 
jednotlivců. Příkladem může být skupina ČEZ, jež aktivně vystupuje proti evropským limitům 
k ochraně ovzduší a vzápětí se chlubí snížením emisí. Staré tepelné elektrárny, které by 
měly být kvůli překročování limitů vyřazeny z provozu, prodal ČEZ jiným společnostem, které 
je plánují provozovat do roku 2050, například elektrárna Počerady s novým majitelem 
Pavlem Tykačem.1 Některá rozhodnutí bývají takticky smetena pod stůl, vypočítavé tahy se 
rozplynou v mlze. Jindy bývá motivace podpořit jen určitý názor očividná. 

          Před několika lety pozornost přitahovalo téma, které například populisticky využil 
prezident Miloš Zeman. Heslo: „Pryč s uprchlíky!“ z velké části ovlivnilo výsledky 
prezidentských voleb. Ve společnosti, nejen české, rezonovaly myšlenky, proč bychom měli 
poskytnout útočiště těm, kteří ohrozí naše vlastní bezpečí. Strach byl aktivně vyvoláván 
především médii, jejichž majitelé rádi prosazují vlastní zájmy. Politická sféra nálady hbitě 
využila a snažila se podnítit pocity ohrožení od okolí. Nepřáteli se stávaly otevřenější státy, 
například Německo s tváří kancléřky Angely Merkelové, a jakékoliv výrazné osoby, které 
uznaly pomoc uprchlíkům, jako potřebnou. Neboť vyvolání strachu a ukazování prstem na 
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viníky je v politice dlouhodobý trend, většina občanů stále volí politické strany, které vzbuzují 
silnou autoritu, tedy dojem, že nedovolí nikomu zvenčí si s námi pohrávat. 

          Každodenně slýcháme negativní narážky na akce a diskuse spadající pod záštitu 
Evropské unie, která Česku „nařizuje“, jak se s věcmi vypořádat. Nabízí se nám tedy otázka, 
proč je Slovensko schopno se přes minulost přenést zvolením prezidentky, která svými 
ideály míří k prosperující budoucnosti Evropy a modré planety, zatímco Česko nikoliv. 
Důvod, proč tedy volíme strany, jež nepodporují myšlenky EU, může být zarytý v nás 
samých několik desítek let zpátky. 

          V každém koutě světa lidskými i zvířecími bytostmi burácí strach. U nás jsou pocity 
strachu často vyvolané tlakem okolí, které by nás mohlo omezit. Tyto pocity se vytvořily, 
když jsme se museli podřizovat silnějším a za své názory jsme byli strčeni pod zámek. V 
novodobých dějinách ukončení nadvlády totalitního režimu přišlo s rokem 1989. V 
devadesátých letech každý využil nových možností, které se otevřely od západu, jen někdo 
byl ale schopný se s novým světem sžít. Nová éra plná nadějí ale nepřinášela jen slast. 
Zvýraznily se rozdíly životních úrovní, tíha otevřeného světa nás zalehla. Lidé v menších 
obcích se cítili přehlíženi a uzavřeli se do sebe. Sklopený zrak před světem a zavřená vrátka 
před nejistotou zítřka, vedou k jedinému, k nostalgii. Ta občas dokáže překroutit vzpomínky 
na minulost, až se současnost jeví trýznivá a my se začneme litovat. Poté se snažíme 
uchlácholit vlastní sebeúctu tím, že když si dupneme, ukážou se blahodárné výsledky. 
Ukážou? 

          Dalším příkladem, kdy vykreslujeme naší republice svérázný profil, je omílaná otázka, 
zdali přijmout euro. Ekonomové se jím zabývají zprava zleva, přesto často slýcháme z okolí 
laiků, že jsme Češi a vystačíme si s českými korunami. 

          Naše dějiny neovlivnily pouze působení ve světovém a politické dění, odráží se v 
našem každodenním životě, především, jak vnímáme sami sebe. Chování Čechů bylo 
mnohokrát a nejrůznějšími způsoby provedeno v satyru. Především z oblastí, které nebyly 
natolik zasaženy mezinárodním cítěním. Nemám v úmyslu zesměšnit náš národ, jen čistě 
poukázat na kulturní rozpaky podnícené v minulosti, když s námi bylo zacházeno jako s 
kusem hadru. Tak alespoň ukazují příběhy, jež nám jsou představovány po celý život, z 
učebnic, vyprávění blízkých i současných novinových článků. 

          Podle mého názoru by se jen stěží hledal národ, který by kolísal nad vnímání vlastní 
identity tak jako Češi. Mnoho kultur si je vědomo činů, kdy se vize o budoucnosti obrátili 
horším směrem. Ale my se stále nemůžeme rozhodnout, jestli jsem národ hrdý, či 
překypující sebelítostí. Pravděpodobně oboje. 

          Vnímání našeho národa lze vyčíst z příběhů našich hrdinů. Jsme jedinou evropskou 
zemí, která se ve středověku nepyšnila hrdinskými eposy, to bych ale přespříliš zacházela 
do historie. Stačí si představit literární postavu vojáka Švejka, který odráží přístup Čechů k 
nejrůznějším situacím. V anketě o Největšího Čecha z roku 2005 se nejlépe umístil Jára 
Cimrman, poté se ale rozhodlo, že se na první pozici více sluší Karel IV. Naši kulturu provází 
satirické postavy, které se ideálem vlasti zaměnit nedají. Naštěstí se po celé roky obracíme 
ke svatému Václavu, patronu naší země, jímž se v jedné ze svých prací zabýval historik 
Dušan Třeštík. Právě u sochy sv. Václava se soustředily nastupující éry, tajemstvím 
zůstává, proč tomu vždy bylo v roce obsahující osmičku. Svatý Václav vedle vzdělanosti 
znázorňuje silný vztah ke státní moci. Z iluzí o jeho vládě jsme si vytvořili ideu svobodného 
státu, tak i pochyby o jeho fungování. V roce 1918 byla na Václavském náměstí vyhlášena 
Československá republika, roku 1938 socha symbolizovala odpor proti Mnichovu a v roce 
1968 proti sovětské okupaci. Symbolem se socha sv. Václava stala i pro dosud nejpozdější 
revoluci v roce 1989. Dodnes, kdy jsme si vydobyli demokracii, se na náměstí 



 

 

shromažďujeme s vizí udržet si v naší zemi svobodu. Věčný světec tedy zůstává ideou, ke 
které jsou vazby z historie stále pevnější a mocnější.24 

          Na jednu stranu žijeme v obrazu svých jediných hrdinů, ke kterým se vracíme v 
těžkých chvílích. Na stranu druhou se nejsme schopní vyrovnat s minulostí. Uvnitř českých 
těl se skrývají kouzelné duše přetékající nevšedním humorem, ale také malost, která u 
většiny z nás vykukuje na každém rohu. Jedná se o nepodstatné maličkosti, které bývají 
výraznější v kontrastu s cizinci. Mluvím o připravování svačiny na cesty v restauraci, nebo 
nekonečné množství domácích řízků v nejrůznějších alobalech a krabičkách. Co kdybychom 
měli hlad a na výletě bylo draho? 

          Stále v nás je usazená zatrpklost z dob komunismu, kdy nejlepší ze všeho bylo to, co 
bylo jen naše. Tajemství, o kterém se nevědělo, protože bylo schované u voňavých lesů, za 
plotem na chalupě. V místech, kdy večer žila jedna hospůdka s dobrým pivem. Z dob, kdy 
bylo možné si povídat i po desáté večer, ale žádné pravdivé názory řečeny být nemohly. 
Díky tehdejšímu oblíbenému pocitu úkrytu vznikl zvyk chalupaření. Češi se dodnes pyšní 
sbíráním hub a opékání buřtů u táboráku. Bohužel rodinný zvyk přinesl i spoustu negativ. 
Vesnice z poloviny tvoří chatky obydlené jen pár víkendů v roce, život díky přirozené 
urbanizaci z vesnic mizí. Když projíždíme českou krajinou, stěží si všimneme udržovaných 
zahrádek, podél cest se tyčí jen ploty. Noční ulice v menších městech nesrčí životem, ve 
vnitroblocích se čas již netráví. S vlnou kosmopolitních trendů však Česko nabývá nové 
obrátky. Temné prostory bývají proměněny v industriální kavárny a festivaly se roztančily do 
všech krajů. Stále se ale nedokážeme přenést přes naše dějiny a nejsme plně otevřeni 
novému vnímání světa. Protiřečíme si, když v jedné větě vyzdvihneme jižanský způsob 
života, kdy ulice rachotí smíchem a tancem a vzápětí si odhlasujeme noční klid, žádné 
posezení venku po desáté večer. Výmluvy, že se stále zotavujeme z dob, kdy jsme sebou 
nechali kymácet jak loutky visící na lankách velmocí, nemůžou dále fungovat, pokud chceme 
být ve světě slyšet. Chceme působit jako silný národ, s vlastní měnou, vlastním názorem, 
ale za barikádou samolibosti nedokážeme poskytnout pomoc druhým. Češi, hrdý národ s 
patronem sv. Václavem. Národ, jenž v kráse krajin, kde voda hučí po lučinách a bory šumí 
po skalinách, schovává tepelné elektrárny překračující limity. Národ, který se vlastně stydí, 
že mezi zelenými hvozdy nebylo zvykem sehrát roli bojovníka.  
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