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Stavba nového letiště 
ve Vodochodech se 
společnosti Penta 
komplikuje. Kvůli 
změnám v územním 
plánu obce Odolena 
Voda hrozí, že 
nevznikne kriticky 
významná dálniční 
odbočka k letišti.
byznys / str. 4

Letiště 
v ohrožení
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Babiš  
nastínil, 

jak dostavět 
Dukovany

události / str. 2

DPP se chce 
odstřihnout 
od advokáta 

Hlíny
byznys / str. 5

Vysoké ceny 
smartphonů 

nefungují
trhy / str. 8

Drsná krása
Jižní Sandwichovy 
ostrovy lákají 
dobrodruhy 
na nelítostnou, 
ale krásnou přírodu 
s ikonickou zvěří. 

cestování
str. 14–15
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PRÁVĚ V PRODEJI

 CZK/EUR •  25,645 / +0,035 Kč   CZK/USD •  22,586 / +0,060 Kč   PX •  1058,89 /  –0,86 %   BITCOIN •  3885,00 $ / –0,77 %   ZLATO •  1333,55 $ / –0,11 %

http://www.e15.cz/magaziny


Polský týden
Polští sousedé nemají zrovna šťastné období. 
V Izraeli si o nich myslí, že se mnozí z předků 
současných obyvatel země u Baltu podíleli na ho-
lokaustu, pak na ně zase vyběhnou Češi s tím, co 
to sem dovážejí za zkažené hovězí maso. Zatímco 
po zástupcích židovského státu chtějí omluvu, 
Česku vyhrožují kontrolami dováženého českého 
piva. Vzhledem k tomu, že Polsko je třetím 
největším zahraničním odbytištěm tuzemského 
zlatého moku, jeden se nemůže zbavit pocitu, že 
české pivo prochází kontrolou ze strany Polá-
ků intenzivně každý den. A pokud z toho mají 
nějaké zažívací problémy, rozhodně to nebude 
salmonelou, ale nadměrnou konzumací.

Nejmenované tuzemské knihkupectví si 
vysloužilo pozornost světa sociálních sítí, když 
zařadilo bibli – navíc zlevněnou na pouhou 
stovku – do regálu s nápisem „sci-fi a fantasy“. Ze 
strany rejpalů samozřejmě sklidilo posměch. Ale 
v ateistickém Česku se vkrádá na mysl...co když 
tím jen dotyčný obchod potvrdil to, co si zdejší 
obyvatelé ve značné míře myslí: Jasně, hezká my-
šlenka, ale desatero? Dejte pokoj. Ale snad není 
tak zle – hned vedle oné bible leží štos koránů, 
takže ani s nárůstem islámského extermismu to 
nebude tak horké.

Číslo dne

110
kilogramů 

hovězího masa 
se salmonelou 
dovezeného 

z Polska 
se v Česku 
zpracovalo.
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nového jaderného zdroje,“ řekl 
Babiš na mezinárodní konferenci 
ve sněmovně. 

Problémy mohou být i s mi-
noritními akcionáři. „Hledáme 
model, aby neměli pocit, že jsou 
poškozeni,“ dodal premiér.

Jeden z menšinových podílní-
ků Michal Šnobr je přesvědčen, 
že rizika zpoždění a prodražení 
projektu zůstanou na ČEZ. „Cosi 
má vyřešit smlouva s opcí státu 
kdykoliv stoprocentní dceru ČEZ 
odkoupit,“ napsal na Twitteru 
s tím, že jde o neprůchodnou 
variantu pro minoritní akcionáře 
a zřejmě i pro Brusel. 

Odborník na energetiku 
z poradenské společnosti ENA 

Dostavbu Dukovan 
má hlídat smlouva
Pavel OTTO

Zmatky kolem dostavby nového 
jaderného bloku v Dukovanech 
pokračují. Zatímco ministryně 
průmyslu a obchodu Marta 
Nováková (ANO) slibovala, 
že do konce dubna rozhodne 
o financování projektu, přišel 
nyní premiér Andrej Babiš (ANO) 
s úplně jiným řešením. Místo 
poskytnutí státní garance ČEZ 
na investici uzavře ještě letos vlá-
da zvláštní smlouvu s dceřinou 
společností ČEZ Dukovany II. 

Oproti původně navrhované 
záruce, která by podle Babiše 
byla bianko šekem, má dohoda 
umožnit kontrolovat výstavbu 
a jednat v případě, že se změní 
parametry trhu. Stát bude moci 
také přebrat stavbu, kdyby hrozi-
lo zvýšení nákladů.

„V situaci, kdy Česká re-
publika nemá ČEZ ve výlučné 
kontrole a zároveň je kvůli 
historickým zásahům EU a vlád 
okolních zemí otřesena důvěra 
ve fungování trhu s elektřinou, 
musí být základním cílem státu 
získat kontrolu nad výstavbou 

Jiří Gavor potvrdil, že státní 
podporu musí vždy schválit EU. 
„Vlivné země, jako jsou Němec-
ko a Rakousko, jádro odmítají, 
takže schvalování může být 
složité a dlouhé,“ uvedl. 

Zdlouhavá jednání s Evrop-
skou komisí předpokládá i vládní 
zmocněnec pro jadernou ener-
getiku Jaroslav Míl. První etapa 
přípravy projektu proto podle 
něj vyvrcholí až za šest let.

I když stále není jasné finan-
cování projektu, Míl očekává vy-
psání tendru na dodavatele nebo 
skupinu dodavatelů v letech 
2020 až 2021 a jeho uzavření 
v roce 2024. Do té doby by moh-
la mít vláda i územní povolení 
a souhlas s umístěním stavby. 
I zmocněnec je pro uzavření 
smlouvy. „Zajistí, že nedojde 
ke zvyšování nákladů,“ míní.

Podle šéfa ČEZ Daniela Beneše 
by mohla dohoda komplexně 
pokrýt práva a povinnosti ČEZ 
jako investora. „Dnes je ten 
správný a nejvyšší čas najít 
shodu na tom, jakým způsobem 
v Česku realizovat a financovat 
obnovu a další výstavbu jader-
ných bloků,“ řekl.

Je to neprůchodná 
varianta pro minority 
ČEZ i pro Brusel, zvláště 
na německo-rakouském 
trhu, uvedl minoritní 
akcionář ČEZ Michal 
Šnobr.

Zápisník  
Dušana KÜTNERA

Výroba a spotřeba elektřiny v ČR 
(v terawatthodinách)
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JADERNÁ ENERGETIKA V ČESKU

JADERNÁ ELEKTRÁRNA 
TEMELÍN
2 BLOKY

zprovozněna 2000 až 2002
životnost prvního bloku  

je do roku 2060, druhého 
do roku 2062 KDO MÁ ZÁJEM O VÝSTAVBU BLOKŮ

 ruský Rosatom
 francouzská EDF
 jihokorejská KHNP

 čínská China General Nuclear Power
 společný projekt francouzské Arevy  

a japonské Mitsubishi Atmea
 americký Westinghouse

JADERNÁ ELEKTRÁRNA 
DUKOVANY

4 BLOKY

zprovozněna 1985 až 1987
životnost do roku 2035 až 2037

38 %

2018

50 %

2040 (plán)Podíl jádra na výrobě elektřiny v Česku. Vládní 
koncepce předpokládá, že po dostavbě dvou bloků 

by mohl do roku 2040 vzrůst na 50 procent.



Pražskou koalici začal 
rozdělovat spor, zda 
hlavní město potřebuje 

centrální stavební úřad, který 
má umožnit rychlejší povolo-
vání větších a významnějších 
staveb. Zatímco záměr prosa-
zují Spojené síly pro Prahu, 
tedy radní za TOP 09 a STAN, 
Piráti a Praha sobě se k návrhu 
stavějí rezervovaně. S novou 
soustavou krajských úřadů 
navíc počítá i ministryně pro 
místní rozvoj Klára Dostálová 
ve svém věcném návrhu nové-
ho stavebního zákona.

Roli by měla hrát rozloha 

Praha v současné době nemá 
jeden stavební úřad, ale každá 
ze 22 městských částí má svůj 

vlastní. Náměstek pro územní 
rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09) 
je chce doplnit centrálním 
stavebním úřadem, který by 
fungoval na úrovni magistrátu.

Na starosti by nový úřad měl 
mít významné stavby. „Do-
pravní infrastruktura je základ. 
Myslím, že by se to mělo týkat 
i všech větších záměrů nad 

předem určeným množstvím 
metrů čtverečních, a to včetně 
bytových projektů,“ řekl 
Hlaváček.

Pod úřad by mohly spadat 
i další veřejně prospěšné stav-
by jako školy či nemocnice, 
případně i větší administrativ-
ní centra.

Piráti a Praha sobě váhají

Pražský primátor Zdeněk Hřib 
(Piráti) nápad zcela neodmítá, 

ale podle něj je důležité vychá-
zet z konkrétních dat. „Měli 
bychom nejprve zjistit, kde se 
vlastně stavební a územní ří-

Pražskou koalici dělí 
centrální stavební úřad
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zení zpožďují. Na základě toho 
bychom měli vést diskuzi, zda 
má centrální úřad poten- 
ciál řízení zrychlit,“ řekl Hřib.

Šéf Prahy sobě Jan Čižinský 
míní, že klíčové je, aby se 
povolovací řízení urychlilo 
za stávajících podmínek. 
„Nejsme přesvědčeni o tom, 
že centrální stavební úřad 
může být krokem ke zrychlení 
výstavby,“ řekl Čižinský.

Po centrálním úřadu volají 
developeři, zástupci Institutu 
plánování a rozvoje a neod-
mítají ho ani opoziční ODS 
a ANO. Pokud se podaří Dostá-
lové prosadit stavební zákon 
v navrhované podobě, Praha 
navíc stejně bude muset zřídit 
krajský stavební úřad.

Samosprávy jsou ale proti 
změnám v systému stavebních 
úřadů, které by podle Dostá-
lové  měly podléhat státu. Pro 
pražské radní je důležité, aby 
odvolacím orgánem pro pří-
padný nový úřad byl magistrát.

NGUYEN Thuong Ly

Klíčové je, aby se povolovací řízení urychlilo 
za stávajících podmínek, míní šéf Prahy sobě 
Jan Čižinský.

Chystá se Národní 
sportovní agentura

Sněmovna s největší pravdě-
podobností schválí zřízení 
Národní sportovní agentury, 
která podle poslanecké no-
vely převezme od minister-
stva školství celou sportovní 
agendu včetně rozdělování 
peněz. Přijetí předlohy do-
poručil garanční výbor pro 
veřejnou správu.

Zmocněnkyně pro 
lidská práva končí

Vládní zmocněnkyně pro 
lidská práva Martina Ště-
pánková opustí na konci 
března funkci. Odejde 
i z postu náměstkyně pro 
řízení sekce pro lidská prá-
va Úřadu vlády. Přesune 
se na ministerstvo práce, 
uvedl Český rozhlas. /čtk/

Krátce



Daniel NOVÁK

Záměr skupiny Penta 
vybudovat civilní letiště 
ve Vodochodech u Prahy 
dostává dramatickou záplet-
ku. Do hry se chystá rázně 
zasáhnout radnice města 
Odolena Voda. Podle zjištění 
deníku E15 v novém územ-
ním plánu, který má začít 
platit ještě letos, přesune 
klíčovou dálniční křižovatku 
do takzvané územní rezervy, 
tedy do nezávazné části 
plánu. Stavba křižovatky, 
bez níž se letiště neobejde, 
by tak byla vázaná na další 
změny dokumentace. 

Dosavadní územní plán 
výstavbu sjezdu k letišti 
umožňuje, avšak reálně 
tomu brání stavební uzávěra 
na dopravní stavby, kterou 
Odolena Voda vyhlásila. 
Radnice se obává, že by 
křižovatka prohloubila pro-
blémy s dopravou. „Postavit 
dálniční křižovatku do města 
by byl možná světový unikát. 

Projekt letiště Vodochody 
komplikuje křižovatka

Křižovatka tak, jak ji prosa-
zuje Penta, by totiž přiváděla 
dopravu přímo do města 
a nebylo by ji možné nikam 
odvést,“ řekla starostka Odo-
leny Vody Hana Plecitá. 

Generální ředitel Letiště 
Vodochody Martin Kačur 

oponuje, že už tak obtížnou 
dopravní situaci severně 
od Prahy krok Odoleny Vody 
ještě zhorší. Boj zastupitelů 
proti letišti podle něho zvítě-
zil nad potřebami obyvatel.

„Pokud zastupitelé Odole-
ny Vody přesunou mimo-
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Nynější územní plán 
stavbu sjezdu k letišti 
umožňuje, avšak 
reálně tomu brání 
stavební uzávěra, 
kterou Odolena Voda 
vyhlásila.

však byla dražší a kompliko-
vanější z hlediska zajištění 
pozemků. Navzdory tomu 
i tuto variantu hodlají zastu-
pitelé Odoleny Vody nechat 
v novém územním plánu 
v územní rezervě. 

„Varianta křižovatky po-
sunuté blíže ku Praze by pro 
letiště byla stejně vhodná,“ 
dodala starostka Plecitá. Zá-
stupce letiště ale tvrdí, že tato 
možnost zatím není reálná.

„Posunutí křižovatky 
blíž ku Praze je zatím čistá 
fantazie. Nikdo neprověřil, 
zda tam bude možné s ohle-
dem na normy křižovatku 
vůbec postavit. Už několik let 
mluví zástupci Odoleny Vody 
o tom, že by rádi křižovatku 
posunuli do jiné polohy, ale 
neudělali pro to absolutně 
nic,“ dodal Kačur z Letiště 
Vodochody. 

Přesun křižovatky do nezá-
vazné části územního plánu 
umožnil krok Středočeského 
kraje z roku 2014. Krajský 
úřad tehdy komunikaci 
vyškrtl ze zásad územního 
rozvoje. Návrh na opětovné 
zařazení křižovatky do strate-
gického dokumentu kraje loni 
neprošel. 

Nový vzdušný přístav by 
měl ročně odbavit kolem  
3,5 milionu cestujících hlavně 
na linkách nízkonákladových 
aerolinií.

úrovňovou křižovatku do ne-
závazné části územního 
plánu, tak na dalších zhruba 
deset let zablokují pro své 
obyvatele možnost dostat 
se co nejrychleji na dálnici 
do Prahy. A dopravní situace 
se bude výrazně zhoršovat. 

Probíhá další bytová výstav-
ba v obcích Klecany a Klíča-
ny, připravuje se přestavba 
zdibské křižovatky,“ uvedl 
šéf vodochodského letiště. 

V úvahu ještě připadá 
posunutí křižovatky směrem 
ku Praze. Tato varianta by 

SPOLEČNOST NOVUS ČESKO v Raspenavě se za čtvrt století stala největším výrobcem čisticích 
rohoží v Evropě s obratem půl miliardy korun. Dceřiná společnost německé skupiny Emco vyrábí 
i kancelářské pomůcky včetně skartovaček atestovaných i pro přísně tajné dokumenty.
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EVROPSKÁ JEDNIČKA

Sporná mimoúrovňová křižovatka na D8

Mapa E15

Výstavba křižovatky 
je klíčová pro napojení 
letiště na dálnici D8

608

D8

Mobilní operátor  
T-Mobile loni v Čes-
ku zvýšil provozní 

zisk o 5,6 procenta na 11,44 
miliardy korun. Celkové 
tržby mu vzrostly o sedm 
desetin procenta na 27,23 
miliardy korun. 

Zatímco počet provola-
ných minut nebo SMS stag-
nuje, celkové množství dat 
přenesených v síti operátora 
stouplo. Objem dat v mobilní 
síti se zvýšil o 26 procent. 
Datové přenosy rostly i přes-
to, že Česko má podle me-
zinárodních srovnání jedny 

z nejdražších mobilních dat 
v Evropě. Přenos dat v pevné 
síti stoupl o 150 procent.

Telekomunikační spo-
lečnost Deutsche Telekom, 
pod kterou T-Mobile spadá, 
vykázala loni ve čtvrtém 
čtvrtletí ztrátu 431 milionů 
eur, oproti čistému zisku 
1,33 miliardy eur ve stejném 
období předloni. Firma 
uvedla, že propad způsobily 
mimořádné faktory, jako jsou 
odpisy. Předloni také vykáza-
la mimořádný zisk související 
s daňovou reformou ve Spo-
jených státech. /čtk/

T-Mobile utržil 
v Česku přes  
27 miliard korun

VODOCHODY

Letiště Vodochody



Obměněné vedení 
největší pražské firmy 
odstoupí od desítek 

uzavřených smluv. Týká se to 
převážné většiny kontraktů 
pražského dopravního podni-
ku s advokátní kanceláří HSP 
& Partners. V platnosti však 

zůstanou jednotlivé smlouvy. 
Deníku E15 to sdělil generální 
ředitel DPP Petr Witowski. 
Záležitost bude projednávat 
dozorčí rada příští středu.

Podnik tak reaguje na dopo-
ručení dozorčí rady z konce 

DPP zruší většinu smluv  
s advokátem Hlínou

ledna, které vyzvalo k ukon-
čení spolupráce s kanceláří, 
v níž působí právník Květoslav 
Hlína. Rada pojala podezření, 
že Hlína zastupoval součas-
ně DPP i jeho dodavatele, 
například čínskou společnost 
Huawei.

Právník podezření odmítá. 
„Respektujeme právo každého 
klienta zvolit si právního zá-
stupce. Důvody pro ukončení 
spolupráce s námi, tak jak 
byly prezentovány, ale byly 
vykonstruovány na základě 

nepravdivých informací,“ 
napsal deníku E15 Hlína.

Podle serveru Hlídač státu, 
jenž pracuje s databází regis-
tru smluv, pražský dopravní 
podnik s advokátní kanceláří 
HSP & Partners uzavřel  
33 smluv. Výše kontraktu je 
zveřejněna pouze u sedmnácti 
z nich, celkově to činí 8,9 mi- 
lionu korun.

Od všech smluv neodstoupí 
DPP ze dvou příčin. Jednou je 
příliš nákladný přechod na ji-
nou advokátní kancelář v pří-
padě složitých sporů. Druhou 
jsou rizika spojená s dělbou 
odpovědnosti za možné 
prohrané spory mezi kancelář 
HSP & Partners a případnou 
nástupnickou společností.

Jiří LIEBREICH
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Dozorčí rada pojala podezření, že Hlína 
zastupoval současně DPP i jeho dodavatele, 
například čínskou společnost Huawei.

Právě 
v prodeji

Koupíte ve
 všech prodejnách

Geco a Relay

OBJEDNÁVEJTE NA
E15.CZ/MAGAZINY

PŘEČKAT
EKONOMICKOU
KRIZI A JEŠTĚ

NA NÍ VYDĚLAT 
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Uniqa rostla hlavně 
v povinném ručení

Přes sedm miliard korun 
vybrala loni na pojistném 
pojišťovna Uniqa, která 
patří do osmičky největších 
hráčů na tuzemském trhu. 
Meziročně je to o 7,4 pro- 
centa více. Nejvíce se dařilo 
v povinném ručení, kde 
Uniqa zaznamenala růst 
o 17,1 procenta. Pojišťovny 
loni vybraly na pojistném 
129 miliard korun, meziroč-
ně o 4,8 procenta více.

Zásilkovna loni 
zvýšila obrat

Česká logistická společnost 
Zásilkovna loni přepravila 
jedenáct milionů zásilek, 
meziročně o 59 procent 
více. Obrat jí vzrostl 
o sedmdesát procent 
na 790 milionů korun. 

V doručování zásilek a balíků 
chce Zásilkovna konkurovat 
České poště a pokračovat 
v expanzi do dalších zemí.

PPF získala sto procent 
v srbské Telenor Bance

Investiční skupina PPF 
miliardáře Petra Kellnera 
po obdržení všech po-
třebných souhlasů získala 
od telekomunikační skupiny 
Telenor stoprocentní podíl 
v srbské Telenor Bance. 

Google spustil dětský 
YouTube Kids

Společnost Google v Česku 
zahájila provoz aplikace 
YouTube Kids s video 
obsahem pro děti a rodi-
ny. Nabízí větší kontrolu 
nad tím, jaký obsah si děti 
na největším video portálu 
pouštějí. /čtk/

Krátce



Německý antimono-
polní úřad nemá 
námitky, aby český 

miliardář Daniel Křetínský, 
spolumajitel vydavatele 
deníku E15, převzal němec-
kou maloobchodní firmu 
Metro. Křetínský požádal 
úřad, aby přezkoumal jeho 
plány získat v Metru podíl 
25 až 35 procent. Pokud 
by získal více než třicet 
procent, musel by podle 
německého zákona zahájit 
povinnou nabídku na od-
kup celé firmy.

Metro působí i v Česku 
prostřednictvím firmy 
Makro Cash & Carry. 
Agentura Reuters s od-
voláním na informovaný 
zdroj v lednu uvedla, že 
Křetínského firma EP Global 
Commerce, kterou vlastní 
se slovenským investorem 
Patrikem Tkáčem, pracuje 
na podmínkách financování 

případné nabídky na pře-
vzetí firmy.

Společnost EPGC vstoupi-
la do německé firmy poprvé 
loni v srpnu a koncem září 
uvedla, že svůj podíl v Met-

ru AG zvýšila na 10,9 pro- 
centa. Navíc disponuje opč-
ními právy, díky nimž letos 
může zvýšit podíl v němec-
kému podniku na více než 
třicet procent. /čtk/

6 | BYZNYS

35
procent. Až 

tolik chce získat 
v německém Metru 
Daniel Křetínský.

Počet loni vydaných 
platebních karet činil 
11,8 milionu, z čehož 
11,1 milionu připadlo 
na bezkontaktní 
platební prostředky.
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Češi zaplatili kartou miliardu účtů
Vladan GALLISTL

Kupující loni pouhým přilo-
žením karty či smartphonu 
k terminálu zaplatili za zboží 
a služby rekordní 486,4 mi- 
liardy korun. V předchozím 
roce to bylo 370,4 miliardy 
korun. Vyplývá to z údajů, 
které deníku E15 poskytlo 
Sdružení pro bankovní 
karty. 

Bezkontaktní karty tak už 
dominují útratám zaplace-
ným platebním kartami. 
Celkem totiž Češi zaplatili 
kartami 699,7 miliardy 
korun. Bezkontaktně bylo 
zaplaceno téměř sedmdesát 
procent. 

„Objem nás řadí k pro-
gresivnímu trhu v rámci 
celého světa,“ upozorňuje 
Roman Kotlán, výkonný ře-

Již podesáté představil Samsung svoji 
vlajkovou loď ze série Galaxy S, a to 

model Galaxy S10. „Výroční“ Samsung 
posouvá styl celé série a nastavuje nové 
standardy. Pohlcující Infinity-O displej vy-
tváří jedinečný design bez výřezu a oprav-
du bez rámečků. Galaxy S10 je na první 
pohled jedinečný. Samsung Galaxy S10 má 
i mnoho technologických novinek. První 
ultrazvuková čtečka otisků prstů v dis-
pleji je extrémně bezpečná a pohodlná 
za každé situace. Galaxy S10 se může po-
chlubit ještě větší kapacitou úložiště než 
jeho mladší předchůdce. Interní paměť 
telefonu totiž může být až 1 TB a to se vy-
rovná běžné kapacitě notebooků. Velkých 
inovací dostál i fotoaparát, protože každý 
správný fotograf, který má zrcadlovku ví, 
že pro různé scény se hodí různé objekti-
vy. Galaxy S10 má k dispozici hned tři růz-
né čočky, každou vhodnou pro jiný druh 
fotografie. Vždy tak budete schopni za-
chytit krásné a dechberoucí snímky. A se 
skvělým nočním módem Super Nig h t   shot 
jich dosáhnete i v noci. Samsung Galaxy 
S10 je dostupný ve třech velikostech a šes-
ti barvách (černá, bílá, zelená, žlutá, cera-
mic černá a ceramic bílá). Předobjednávat 
můžete již nyní za cenu od 19 499 Kč. 

Galaxy S10 – supertelefon 
od Samsungu se představil světu 
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Křetínský smí 
převzít německý 
velkoobchod Metro

ditel Sdružení pro bankovní 
karty. 

Poprvé v historii byla 
podle něj u tuzemských ob-
chodníků překonána hranice 
jedné miliardy transakcí 
prostřednictvím platebních 
karet. Týká se to i zahranič-
ních návštěvníků. Stejně tak 
Češi v tuzemsku i v zahraničí 
zaplatili kartami miliardu 

účtů. Většina transakcí byla 
provedena přiložením karty 
k terminálu.

Kromě bezkontaktních ka-
ret mohou spotřebitelé platit 
i chytrými mobily, což jim 
umožňuje například aplikace 
Google Pay, kterou bankovní 
domy spustily předloni. Ten-
to týden se na českém trhu 
začalo platit rovněž aplikací 
Apple Pay.

Počet loni vydaných plateb-
ních karet činil 11,8 mi- 
lionu, z čehož 11,1 milionu 
představují bezkontaktní 
platební prostředky. Připadá 
tak na ně 94 procent ze všech 
karet. „Je už těžké najít kartu, 
která by nebyla bezkontakt-
ní,“ zdůrazňuje šéf Master-
cardu pro ČR a Slovensko 
Miroslav Lukeš. 

Důvodem je i podpo-
ra těchto karet ze strany 

bankovních domů. „Banky 
vydávají už jen bezkontaktní 
karty,“ uvádí Marcel Gajdoš, 
regionální manažer platební 
společnosti Visa pro Česko 
a Slovensko.

Jedním z důvodů rozmachu 
bezkontaktních karet je snad-
nost platby. „Je to rychlé, 
jednoduché a bezpečné pro 
kohokoli,“ dodává Kotlán.

Rychlost kromě spotřebi-
telů oceňují rovněž obchod-
níci. Počet obchodních míst, 
kde lze platit bezkontaktně, 
proto stále roste. „Okolo 
devadesáti procent terminálů 
přijímalo loni bezkontaktní 
karty. Očekáváme, že letos 
bychom měli dosáhnout 
úrovně sta procent,“ dodává 
Gajdoš.

Vývoj platebních karet v Česku

Pramen Sdružení pro bankovní karty

2014 2015 2016 2017 2018

11,0 11,4 11,3 11,3 11,8

374,8

447,4
477,8

540,2

699,7
  počet vydaných karet (v milionech)
   objem transakcí (v miliardách korun)



Mediální dům Czech News Center spolu s ekonomickým deníkem E15 pořádají pod značkou E15
Premium odbornou konferenci

ART NOUVEAU PALACE HOTEL 
7. 3. 2019

Program:
8.30 - 9.00 registrace

Blok 1: JAK NEJLÉPE PRODAT SVOJI FIRMU
9.00 - 10.00 prezentace, moderovaná panelová diskuze

Řečníci:
David Pirner - Managing Partner, Grant Thorton

Petr Koblic - generální ředitel, Burza cenných papírů Praha

Blok 2: CO S NABYTÝMI PENĚZI
10.15 - 11.15 prezentace, moderovaná panelová diskuze

Řečníci:
Mark Robinson - Head of Asset Management, Encor Wealth Management

Tomáš Vlk - hlavní analytik, Patria Finance

Blok 3: KONKRÉTNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
11.30 - 12.30 prezentace

Řečníci:
Lubor Žalman - Partner, Encor Wealth Management

Omar Koleilat - CEO, Crestyl

 Moderátor: Lukáš Kovanda

Více podrobností o akci naleznete na events.e15.cz/investice-bohatstvi-2/
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Španělský export byl 
loni rekordní

Vývoz ze Španělska loni vy-
stoupil na nový rekord. Defi-
cit zahraničního obchodu se 
však prohloubil o 36,8 pro-
centa na 33,8 miliardy eur, 
zejména kvůli nárůstu dovo-
zu energií. Vyplývá to z dat 
španělského ministerstva 
průmyslu.

Gazprom Něfti  
vzrostl zisk

uská ropná společnost 
Gazprom Něfť loni zvýšila 
čistý zisk o 48,7 procenta 
na 376,7 miliardy rublů, asi 
130 miliard korun. Přispěly 
k němu jak vyšší ceny ropy, 

tak vyšší těžba. Firma je 
z hlediska těžby nejrychleji 
se rozvíjejícím producentem 
ropy v Rusku.

Fitch možná zhorší 
rating Británie

Agentura Fitch Ratings 
varovala, že by mohla snížit 
rating Spojeného Králov-
ství kvůli rostoucí nejistotě 
ohledně jednání o odcho-
du Británie z EU. Británie má 
u agentury rating na stupni 
AA, což je třetí nejvyšší mož-
ná známka. Brexit bez doho-
dy by prý vedl k podstatné-
mu narušení hospodářských 
a obchodních vyhlídek, 
přinejmenším v krátkodo-
bém horizontu. /čtk/

Krátce
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Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 21. 2. 2019 Akcie na pražské burze 21. 2. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 88,50   0,57 % 

CETV 78,90   0,90 % 

ČEZ 550,00   -1,26 % 

Erste Bank 809,40   -3,04 % 

Kofola 302,00   0,00 % 

KB 948,00   -0,21 % 

Moneta 77,95   0,58 % 

O2 CR 245,00   -0,41 % 

Pegas 816,00   -1,69 % 

Philip Mor. ČR 14 220,00   -1,25 % 

TMR 760,00 0,00 %

VIG 548,50   -0,45 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

582 190

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,060

Čína 1 3,363

Dánsko 1 3,437

EMU 1 25,645

Chorvatsko 1 3,458

Japonsko 100 20,401

Kanada 1 17,151

Maďarsko 100 8,084

Norsko 1 2,622

Polsko 1 5,916

Rusko 100 34,484

Švédsko 1 2,415

Švýcarsko 1 22,558

Turecko 1 4,243

USA 1 22,586

Velká Británie 1 29,544

Vysoké ceny nefungují
Martin ŠTORKÁN

Největší výrobci chytrých te-
lefonů Samsung a Apple mají 
problém. Na paty jim šlapou 
výrobci z Číny, kteří většinou 
nabízejí modely s podobnými 
funkcemi a nižší cenovkou. 
Nic na tom pravděpodob-
ně nezmění ani nejnovější 
modely, které v tomto týdnu 
představil třeba zmíněný 
Samsung. Podle webu CNBC 
totiž udělal stejnou chybu 
jako konkurenční Apple 
– uvedl drahé telefony 
s minimem inovací.

Právě cena přístrojů se 
totiž vedle jejich samotné 
existence stala nejdis-
kutovanějším tématem. 
Nový typ ohebného 
mobilu Galaxy Fold půjde 
na trh s cenovkou 1980 
dolarů, Galaxy S10 vyjde 
na 900 dolarů, což je 
ještě o sto dolarů více, 
než za kolik startoval 
jeho předchůdce S9. 
„Samsung tak jedná po-
dobně jako Apple v roce 
2017, pomocí vyšší ceny 
se snaží vyrovnat kle-
sající prodeje,“ konstatoval 
list Financial Times. Příklad 
iPhonu X předloni ukázal, že 

Prodeje mobilních telefonů (v milionech kusů)
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Pramen IDC, FT
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Samsung             Apple             Huawei             Xiaomi

VLAJKOVÉ LODI. Galaxy Fold od Samsungu (vlevo)  
a iPhone XS Max od Applu jsou aktuálně nejdražšími sériově vyrá-
běnými chytrými mobily na trhu.

zvýšením ceny cesta k lep-
ším zítřkům nevede. Začal 
se prodávat za základní cenu 
tisíc dolarů a tržby se mu 
opravdu podařilo zvýšit, ale 
efekt byl pouze krátkodobý. 
V lednu Apple uvedl, že 
v aktuálním kvartálu čeká 
o deset procent nižší tržby, 
než původně odhadoval.

Zatímco dva nejprodá-
vanější výrobci telefonů 
zdražují a zažívají prodejní 

propad, čínské firmy jsou 
na tom opačně. Kromě 
světové trojky Huawei se 
dlouhodobě daří i spo-
lečnostem Xiaomi, Oppo 
a Vivo.

„Úspěch firmy Huawei 
je důsledkem investic 
do rozvoje značky 
a distribuce na rozvíjejí-
cích se trzích Středního 
východu, jihovýchodní 
Asie a Afriky,“ uvedl 
šéf výzkumného týmu 
společnosti Gartner 
Anshul Gupta. Firma 
dle něj například 
poměrně agresivně 
pozicuje své cenově 
dostupné modely 
Honor, aby v těchto 

zemích přesvědčil zákaz-
níky, že je čas přejít k chyt-
rému telefonu. Podle údajů, 

které včera zveřejnila ana-
lytická společnost Gartner, 
ztrácí Samsung a Apple podíl 
na trhu s chytrými telefony 
právě ve prospěch čínských 
výrobců. Data ukazují, že 
Huawei v posledním loňském 
kvartálu ovládal téměř 15 
procent trhu, o čtyři procent-
ní body více než ve stejném 
období roku 2017. Prodeje 
iPhonů naproti tomu klesly 
v loňském posledním čtvrtletí 
na 64,5 milionu prodaných 
telefonů, což představuje 
meziroční pokles o dvanáct 
procent.  

Samsungu a Applu se 
navíc nedaří v Číně, kte-
rá je největším světovým 
trhem s chytrými telefony. 
Prodeje iPhonů tam podle 
odhadu analytiků klesly 
zhruba o pětinu, Samsung 
v Číně není ani mezi pěti 
nejprodávanějšími výrobci. 
Podle společnosti IDC za tím 
stojí právě nedostatečná 
inovativnost a vysoká cena. 
Stoupající globální povědomí 
o čínských značkách navíc 
podle Gartneru mění i to, jak 
je vnímají zákazníci na domá-
cím trhu. Jejich výrobky jsou 
pro ně už podobně prestiž-
ní jako přístroje od Applu 
a Samsungu.



Rada guvernérů Evrop-
ské centrální banky 
se na svém posled-

ním zasedání shodla, že 
výhled ekonomiky eurozó-
ny není příznivý, a požádala 
o rychlou analýzu přínosů, 
jaké by měla nabídka lev-
nějších úvěrů. Bankéři se 
obávají, že zpomalení eko-
nomického růstu může být 
hlubší a širší, než se domní-
vali. Vyplývá to ze zápisu 
z lednového zasedání rady, 
který banka zveřejnila.

Ekonomický růst v eu-
rozóně byl tři čtvrtletí 
za sebou nečekaně slabý. 
Bankéři se tak stále více 
obávají, že proces zotavení 
eurozóny by mohly vyko-
lejit globální nejistoty, což 
by zničilo roky práce, které 
ECB učinila, aby ekonomiku 
regionu nastartovala. ECB 
také v lednu zhoršila výhled 
růstu ekonomiky eurozóny, 
což je silný náznak toho, 

že zvýšení úroků uvažo-
vané ve čtvrtém čtvrtletí 
se téměř jistě neuskuteční 
a dalším krokem centrální 
banky bude spíše větší 
stimulace.

ECB loni ukončila pro-
gram nákupů dluhopisů 
za 2,6 bilionu eur určený 
k podpoře hospodářského 
růstu. Nyní se připravuje 
na možnost, že by poskytla 
bankám více dlouhodobých 
úvěrů, aby zajistila, že po-
skytování úvěrů v ekonomi-
ce bude pokračovat i během 
zpomalení. 

Zatímco jakékoliv roz-
hodnutí o zahájení těchto 
takzvaných dlouhodobých 
refinančních operací by 
podle prohlášení nemě-
lo být přijato ukvapeně, 
technické analýzy potřebné 
pro přípravu těchto operací 
by se měly uskutečnit velmi 
rychle. /čtk/
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Německý energe-
tický koncern 
RWE zřejmě získá 

bezpodmínečný souhlas 
Evropské komise s nákupem 
aktivit v oblasti obnovitel-
ných zdrojů od společností 
E.ON a Innogy. S odvoláním 
na lidi obeznámené se 
situací to uvedla agentura 
Reuters. EK by tak dala zele-
nou dohodě, která naprosto 
změní německý energetický 
trh.

Akvizice je součástí do-
hody o výměně aktiv, která 
zahrnuje rozdělení Innogy 
a jejích aktiv mezi mateř-
skou RWE a E.ON.

Společnost RWE má 
v Innogy 76,8 procenta, loni 
v březnu se však s rivalem 
E.ON dohodla na rozdělení 
podniku. E.ON v rámci do-
hody získá podíl RWE v in-
nogy, RWE si ale ponechá 
aktivity Innogy v odvětví ob-
novitelných zdrojů energie 
a získá rovněž aktivity E.ON 

v tomto sektoru. E.ON pak 
bude vlastnit aktivity Innogy 
v oblasti energetických sítí.

V rámci dohody RWE 
převezme na firmě E.ON 
podíl 16,7 procenta. Tento 
krok ale musí ještě schválit 
německé a britské orgány 
pro hospodářskou soutěž. 
Společnost potřebuje i sou-
hlas regulátorů v USA, aby 
mohla koupit tamní aktiva 
firmy E.ON.

RWE je největším výrob-
cem elektřiny v Německu. 
Po dokončení transakce 
se stane třetím největším 
poskytovatelem energie 
z obnovitelných zdrojů v Ev-
ropě za španělskou firmou 
Iberdrola a italskou Enel.

Evropská komise má 
o věci rozhodnout 26. 
února. Do 7. března pak má 
padnout verdikt o akvizici 
regulovaných energetických 
sítí a zákaznických řešení 
Innogy společností E.ON. /čtk/ 

 Sledujte E15.cz

RWE smí koupit 
ekologický byznys 
E.ON a Innogy 

2,6
bilionu eur
utratila ECB 
za nákupy 
dluhopisů.

KAPACITA nově instalovaných větrných elektráren v Evropské unii loni klesla na 10,1 gigawattu, 
což je nejméně od roku 2011. Ve 12 zemích unie loni nebyla instalována ani jedna nová turbína, 
investice do budoucí kapacity se však zvýšily. Vyplývá to z dat organizace WindEurope. Z hledis-
ka financování nových větrných kapacit v Evropě byl loňský rok rekordní. V celé Evropě celková 
kapacita nově instalovaných elektráren klesla o 32 procent na 11,7 GW. Nově instalovaná kapacita 
u elektráren na pobřeží byla nejnižší od roku 2008.
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REKORDNÍ INVESTICE

ECB se obává recese, 
zvažuje další zásahy

Celosvětový počet Wi-Fi 
hotspotů se do roku 
2022 zvýší proti letoš-

ku na dvojnásobných 549 mi-
lionů. Přes Wi-Fi proteče 
59 procent dat z mobilních 
zařízení, zatímco předloni to 
bylo 54 procent. Vyplývá to 
ze studie společnosti Cisco.

Nejčastěji přenášeným 
typem obsahu budou videa, 
která budou tvořit 79 procent 
z přenesených dat. Celkově 
budou za tři roky data pře-
nesená mobilními zařízeními 
představovat 20 procent 
celkového internetového pro-
vozu a dosáhnou 930 exabytů 
(1 EB = 1 bilion megabytů). 
Za deset let, tedy oproti roku 
2012, se tak roční objem mo-
bilních dat zvýší 113 krát.

Výrazně se také zvýší 
rychlost mobilního internetu. 
Zatímco v roce 2017 dosaho-
vala průměrná rychlost mo-
bilního připojení 8,7 Mbit/s, 
v roce 2022 se zvýší více než 
trojnásobně na 28,5 Mbit/s. 
Tento dynamický rozvoj 
bude výrazně ovlivněn nasa-
zením nových 5G sítí. /čtk/

Cisco: Wi-Fi hotspotů 
bude přibývat



Severokorejský vůdce Kim 
Čong-un údajně před nadchá-
zejícím summitem s americ-
kým prezidentem Donaldem 
Trumpem provedl na domácí 
scéně výrazné politické 
čistky. Ostřílení diplomaté, 
kteří pracovali pro režim 
od dob Kimova otce a dědeč-
ka, byli nahrazeni novými, 
mladými poradci, jež si Kim 
vybral na základě ideologie 
a věrnosti. Změněn byl i tým 
severokorejských jaderných 
vyjednávačů, napsala agentu-
ra Reuters.

Podle analytiků je jedním 
z důvodů změn na vysokých 
postech v KLDR zběhnutí ně-
kolika severokorejských diplo-
matů v nedávné době. V roce 
2016 uprchl i se svou rodinou 
do Jižní Koreje zástupce velvy-
slance KLDR v Británii Tche 
Jong-ho a loni v listopadu 
zmizel také severokorejský 
zastupující velvyslanec v Itálii 
Čo Song-ki. Ten podle jiho-

Kim provedl doma 
rozsáhlé čistky

korejské rozvědky požádal 
společně s manželkou o azyl 
ve třetí zemi, zřejmě ve Spoje-
ných státech.

Nejvýznamnější změnou 
ve vysokých funkcích je se-
sazení někdejší náměstkyně 
severokorejského ministra 
zahraničí Čche Son-hui, která 
byla hlavní vyjednávačkou 
KLDR v jaderných rozhovo-
rech před první schůzkou 
Kima a Trumpa v červnu 
v Singapuru. Před druhým 
summitem, který se usku-
teční 27. a 28. února ve viet-
namské metropoli Hanoji, 
byla Čche nahrazena bývalým 
severokorejským velvyslan-
cem ve Španělsku Kim Hjok-
-čcholem.

Podle agentury Reuters je 
čtyřicátník Kim Hjok-čchol 
nyní hlavním partnerem 
zvláštního amerického zmoc-
něnce pro Severní Koreu Ste-
phena Bieguna při přípravě 
summitu. /čtk/

10 | ZAHRANIČÍ
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SLOVÁCI vyšli do ulic a v řadě měst po celé zemi se zúčastnili vzpomínkových shromáždění na novi-
náře Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou, kteří byli před rokem zavražděni. Do centra 
Bratislavy přišly tisíce lidí. K tichému uctění památky slovenského reportéra se sešly stovky lidí také 
na pražském Václavském náměstí. Podobné akce se podle pořádající organizace Za slušné Slovensko 
konaly mimo jiné v Brně, Zlíně, Varšavě, Paříži, Barceloně, Kodani nebo v New Yorku.
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ROK OD VRAŽDY

Papež František ve Va-
tikánu zahájil bez-
precedentní summit 

představitelů katolické círk-
ve o ochraně mladistvých 
a nezletilých v církvi. Zdů-
raznil, že římskokatolická 
církev cítí odpovědnost a že 
katolíci očekávají konkrétní 
opatření. Schůzka se koná 
za velkého zájmu na poza-
dí skandálů se sexuálním 
zneužíváním mladistvých 
kněžími. Vede ji papež 
a potrvá do neděle. České 
katolíky zastupuje kardinál 
Dominik Duka.

Římskokatolická církev by 
měla „slyšet pláč maličkých, 

hledajících spravedlnost“, 
řekla hlava katolické církve 
v úvodním prohlášení. 
Papež také zdůraznil, že 
katolíci a oběti neočekávají 
jednoduché a předvídatelné 
odsudky, ale „konkrétní 
a účinná opatření“. Zlo 
sexuálního zneužívání dětí 
kněžími musí být podle něj 
proměněno v porozumění 
a očištění.

Čtyřdenní schůzka začala 
modlitbami a na programu 
má dále projevy či semináře 
o ochraně dětí, o prevenci 
před zneužíváním a o zasta-
vení snah tutlat provinění.  
/čtk/ Sledujte E15.cz

Vatikánský summit 
řeší sexuální delikty 
katolických kněží

Londýn: Rozhovory  
o brexitu pokročily

V rozhovorech s Bruselem 
dochází k pokroku, stále však 
zbývá spousta práce. Tak 
hodnotil mluvčí britské pre-
miérky stav jednání o brexitu 
po její další cestě do belgické 
metropole, z níž nevzešel 
konkrétní výsledek. Theresa 
Mayová hovořila se šéfem EK 
Jeanem-Claudem Junckerem, 
který však prohlásil, že není 
optimista, pokud jde o odvrá-
cení brexitu bez dohody.

Albánští opoziční 
poslanci složili mandáty

Tisíce demonstrantů se sešly 
v centru albánského hlavního 
města Tirany, aby protesto-
valy proti politice současné 
socialistické vlády, kterou 
označují za zkorumpovanou 
a propojenou s organizova-
ným zločinem. Demonstranti 
požadovali odchod premi-
éra Ediho Ramy a vypsání 
předčasných voleb. Opoziční 
zákonodárci na demonstraci 
veřejně složili své mandáty. 
Do čela protestů se postavili 

poslanci opozičních stran 
v čele s Demokratickou stra-
nou Albánie (na snímku lídr 
Lulzim Basha) a Socialistic-
kým hnutím pro integraci.

Netanjahuovi soupeři 
před volbami spojili síly

Hlavní rivalové izraelského 
premiéra Benjamina Netan-
jahua ze středové části poli-
tického spektra spojují síly 
před dubnovými parlament-
ními volbami. Exnáčelník 
generálního štábu izraelské 
armády Benny Ganc a ně-
kdejší ministr financí Jair 
Lapid oznámili, že sestaví 
společnou kandidátku. /čtk/

Krátce

Druhý summit vůdce 
KLDR se šéfem Bílého 
domu se uskuteční  
27. a 28. února  
ve vietnamské 
metropoli Hanoji.
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zrovna sněmovnou proplou-
vat Babišův zákon o třetí 
a čtvrté vlně EET.

Připomeňme, že zákon 
byl mnohokrát odkládán, 
naposledy kvůli nálezu 
Ústavního soudu, který zrušil 
některá jeho ustanovení. 
Důležité bylo i disentní stano-
visko pěti ústavních soudců. 
Jeho hlavní tezí bylo, že EET 
nejde posuzovat vytrženě 
z kontextu ostatních zákonů. 
Z tohoto úhlu pohledu je 
česká verze EET diskriminu-
jící, neboť vytváří tak velké 
byrokratické mantinely, že 
se podnikání stává pro celé 
společenské vrstvy nedostup-
nou možností.

Pod dojmem tohoto zniču-
jícího posudku se už tvůrci 

zákona nemohou tvářit, že 
EET je jen politicky neutrál-
ní nástroj na vybírání daní. 
A už vůbec nemůže současná 
politická reprezentace tvrdit, 
že prosazování zákona o třetí 
a čtvrté vlně EET jde na ruku 
živnostníkům. Navzdory 
tomu, že ve sněmovně před 
druhým čtením probíhají vel-
ké manévry ve snaze některé 
body v zákoně zmírnit.

Otázkou zůstává, co je 
skutečným smyslem normy. 
Několik miliard ve státním 
rozpočtu? I to zpochybňují 
někteří poslanci, hlavně 
Piráti, s odůvodněním, že 
ministerstvo financí přínos 
EET počítá špatně.

Rozhodně je doloženo, 
že zavedení EET způsobilo 

zánik několika set restaura-
cí a trafik, tedy typických 
živností, jejichž majitelé 
a zaměstnanci možná 
skončili na státní podpoře 
nebo v nějaké montovně. Jak 
ostatně řekl místopředseda 
Senátu Štěch na sjezdu od-
borářů – zpřísněme pravidla 
na trhu, a hned bude dost 
zaměstnanců ve fabrikách. 
Jinak řečeno, ubude podezře-
lých OSVČ, které stát nemá 
pod kontrolou, takže neví, co 
vlastně ve svém pracovním 
čase dělají. 

Nenasytnou touhu po kon-
trole ilustruje i dlouhodobá 
snaha ministryně průmyslu 
a obchodu Marty Novákové 
rozšiřovat bezhotovostní 
platby do všech oblastí živo-

ta. Společně s velkými karto-
vými firmami chce vytvořit 
fond, který bude platební 
terminály poskytovat i chu-
dým živnostníkům. Akce má 
jen dva vítěze: karetní firmy, 
které dostanou pod kontrolu 
více bezhotovostních plateb, 
a státní úředníky, jejichž 
ideálem je bezhotovostní 
společnost, kde o každém 
víte všechno.

Na tenhle druh pomoci 
živnostníkům se hodí slogan 
jedné písně: Killing me softly.

Bohumil  
PEČINKA
komentátor  
týdeníku  
Reflex

12 | NÁZORY A KOMENTÁŘE
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Něžné  
zabíjení 
živnostníků
Na víkendovém sněmu ANO 
se Andrej Babiš okrajově zmí-
nil o orientaci na živnostníky. 
Den po sněmu vyšla v Lido-
vých novinách série textů, 
jejichž spojujícím momen-
tem bylo tvrzení, že obrat 
k zájmům živnostníků je nyní 
nová linie celého hnutí.

Skeptik může namítnout, 
že je tři měsíce před euro-
volbami, takže Babiš chce 
na svou stranu kromě levico-
vého jádra získat i středové 
voliče z řad OSVČ. Realista 
ale namítne, že to by nesměl 

Komentář

Dnes je ten správný a nejvyšší čas 
najít shodu na tom, jak v Česku 
realizovat a financovat obnovu 
a další výstavbu jaderných bloků, 
řekl šéf ČEZ Daniel Beneš.
str. 2
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Představte si činné sopky vyčnívající z ledových 
vod poblíž Antarktidy. Skály, dým, led a naprosto 
nepředvídatelné počasí. To jsou Jižní Sandwichovy 
ostrovy. Není tu žádné letiště, žádný přístav, nežijí tady 
žádní lidé… Přesto je to neodolatelné místo – zvlášť pro 
fotografa.
 
Václav ŠILHA

14 | CESTOVÁNÍ
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Na okraji  
známých světů

Dostat se sem znamená 
mnohadenní plavbu na malé 
jachtě a vylodit se tu dá jen 
občas za pomoci nafuko-
vacího člunu. Proč se tedy 
trmácet tam, kde prakticky 
nic není?

Svět se neustále zmenšuje 
a časy, kdy bylo cestování 
synonymem pro nebezpečí 
a nepohodlí, jsou nenávratně 

pryč. Nastala doba přesu-
nů. Pohodlných, rychlých 
a k uzoufání nudných. Sama 
cesta se kamsi vytratila…

Naše expedice nesla název 
Ultima Thule. Ve středově-
kých geografiích se tak ozna-
čovalo místo, které leží na sa-
mém okraji známého světa. 
Kromě možnosti fotograficky 
zdokumentovat jeden z po-
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Více tipů na cesty v časopise

sledních nedotčených koutů 
naší planety šlo na expedici 
Ultima Thule právě o samot-
nou cestu. Nebyla jednodu-
chá a občas i pořádně bolela. 
Jižní Sandwichovy ostrovy 
si člověk zkrátka musí tvrdě 
zasloužit. A o to právě jde. 
Jedině tak totiž může vylézt 
na sopku na konci světa a za-
řvat: „Jsem tady!“

Na téměř dvouměsíční 
plavbě jsme urazili celkem 
2400 námořních mil, zhruba 
4500 kilometrů. Jen pro 
představu: odpovídá to 
přibližně vzdálenosti mezi 
Prahou a Abú Dhabí. Plavba 
z Falklandských ostrovů 
trvala dlouhých sedm dní 
a za celou dobu jsme kromě 
jedné malé skály vyčnívající 
z moře (Clerk Rocks) neviděli 
nic kromě vln…

Jižní Georgie 
a Jižní 
Sandwichovy 
ostrovy 

• Jde o britská zámořská území 
v jižním Atlantském oceánu. 
Na ostrovech nežijí žádní 
stálí obyvatelé, pouze vládní 
úředníci s rodinami v hlavním 
městě King Edward Point, 
pracovníci muzea poblíž 
Grytvikenu a vědci a podpůrný 
personál britského polárního 
výzkumu na vědecké základně 
na Ptačím ostrově.
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Foto dne 

Tipy pro volný čas 

OPTICKÉ KLAMY 
vyvolává umělecká 
instalace v podobě 
skleněného domu ve 
švýcarském Gstaadu, 
kterou vytvořil 
americký umělec 
Doug Aitken.

ZÁBAVA
Matějská 
pouť v Praze

V sobotu začíná v areálu Vý-
staviště v pražských Holešo-
vicích nejznámější tuzemská 
pouť – matějská. Na návštěv-
níky až do 22. dubna čekají 
atrakce jako horská dráha, 
centrifuga, strašidelný zámek, 
dům smíchu, střelnice, kolo-
toče, lochneska či řetízkový 
kolotoč vysoký 50 metrů.

TRADICE
Masopust 
v Rožnově

Skanzen v Rožnově pod Rad-
hoštěm bude v sobotu patřit 
tradičnímu masopustnímu 
veselí. Lidé se mohou těšit na 
průvod maškar v doprovodu 
souboru písní a tanců Javoři-
na, hostem bude mužský sbor 
Gorol a gajdošská muzika 
Bukóń. Chybět nebudou ani 
zabijačkové speciality. 

CESTOVÁNÍ
Veletrh 
Holiday World

V sobotu a neděli mají 
milovníci cestování možnost 
navštívit jeden z největších 
cestovatelských veletrhů 
ve střední Evropě, Holiday 
World na pražském Výstavišti. 
Akce se účastní zástupci více 
než 40 zemí světa, partnerem 
letošního ročníku je země 
17 tisíc ostrovů Indonésie.

SPOLEČNOST
Festival 
Mene Tekel

Prologem v Brně a Praze dnes 
začíná další ročník meziná-
rodního festivalu zaměřeného 
proti totalitě Mene Tekel. 
Akce, která se poté koná 
v Praze do 3. března, nabídne 
výstavy, divadelní představe-
ní, koncerty, filmové projek-
ce, literární večery, autogra-
miády či besedy s pamětníky.

VÝSTAVA
Princezny, 
hrdinové, padouši

Letohrádek Mitrovských 
v Brně připravil výstavu 
Princezny a hrdinové. Na ná-
vštěvníky čeká od soboty až 
do konce dubna 50 kostýmů 
princezen, princů i padouchů 
z nejznámějších českých fil-
mových pohádek zapůjčených 
ze sbírek filmového studia na 
pražském Barrandově. /duk/
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