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leto‰ní léto bylo dlouhé a horké. A to nejenom
klimaticky, ale i událostmi ve spoleãnosti. Nû-
které zmûny probíhají pomalu a nenápadnû,

aÏ nám mÛÏe uniknout, Ïe se spustil proces, kter˘ se fiídí
vlastními pravidly a tûÏko ho lze mûnit. Vûci jako zmûna klimatu,
sjednocování Evropy nebo reforma státních financí jsou dnes
pfiedmûtem zkoumání a komentáfiÛ, a pfiitom nikdo si není jist˘
koneãn˘mi dÛsledky. MoÏná, Ïe oteplování atmosféry o 0,3 °C
za deset let nic neznamená a je to jen malá ãást dlouhodobého
cyklu. MoÏná, Ïe ãlovûk svou bezohlednou ãinností zasáhl do
pfiírodní rovnováhy natolik, Ïe tu za pár let budeme mít
stfiedozemní klima a v zimû budeme sklízet pomeranãe. A nebo
roztají ledovce, do Krkono‰ se pfiistûhují Holanìané, zeslábne
Golfsk˘ proud a nastane dal‰í doba ledová? Tak to asi opravdu
nikdo neví…

V prvním referendu jsme si nedávno odsouhlasili vstup do
Evropy, kde uÏ nejménû tisíc let jsme. Magické ãíslo 77 : 33
ukázalo, Ïe znaãná vût‰ina lidí se u nás chová vpodstatû rozum-
nû, vÏdyÈ jiná alternativa snad ani neexistuje. Nemáme bankov-
ní trezory v Alpách jako ·v˘cafii, vodní elektrárny a ropu jako
Norové, ani stabilitu a tradici jako Angliãané, ktefií jsou jednou
nohou v Evropû a druhou za Atlantikem. Ne tak ãeská politická
reprezentace. Jedni nás stra‰ili, Ïe to neprojde, druzí, Ïe ztratíme
sebeurãení v mofii vût‰ích národÛ. A hlavnû, Ïe ãeské úfiedníky
nahradí je‰tû hor‰í byrokracie z Bruselu. Je to vÛbec je‰tû
moÏné… Mám opravdu rád mnoho oblastí, vlastnû dnes regio-
nÛ, a nejen v Evropû, a v‰ude jsou ti co umí, a ti co se vezou
a tûÏí z lidské hlouposti. Kdy uÏ se lidi u nás pfiestanou vy-
mlouvat na nepfiíznivé dané okolnosti a zaãnou vnímat cestu, na
níÏ kaÏd˘ krÛãek má svou cenu. Nejen tím, co jsme dosáhli, ale
zejména tím, co jsme pro‰li. 

¤ídit a vládnout bylo vÏdy hlavnû o moci, o penûzích a jejich
pfierozdûlování. KaÏd˘ si dovede pfiedstavit, Ïe by mohl utratit
víc, vût‰ina pak se musí umût je‰tû trochu uskrovnit. V normál-
ní situaci ten, kdo ‰etfií, si pozdûji mÛÏe nûco dopfiát. Ne tak

u nás. Masivní kampanû a reklamy nás úspû‰nû zpracovávají, Ïe
uÏívat si je tfieba ihned. Historická zku‰enost âechy nauãila, Ïe
pfiijít o v‰e je tak snadné. ·koda, Ïe nikdy nebude referendum
o daních… A tak mnoho lidí opût ztratilo iluze o rovn˘ch pfiíle-
Ïitostech a hledají cestu jak se podílet na v˘hodách tûch silnûj-
‰ích. V‰ichni uÏ dnes uznávají, Ïe reforma financí je nutná. Ale
pofiád mám pocit, Ïe je to víc o dne‰ních problémech, neÏ
o pfií‰tí prosperitû. Proã chybí dÛsledná anal˘za toho, co se
nepovedlo, proã se stále víc vyplácí ‰idit a krást neÏ vytváfiet
hodnoty. Proã stát stále dotuje neperspektivní podniky ãi vytu-
nelované banky a pfiidává kaÏd˘ rok hlavnû tûm, co nejvíce kfiiãí.
Kdy se uÏ koneãnû doãkáme investic, ne jen zv˘‰ené spotfieby,
ve ‰kolství, vûdû a v˘zkumu, kde jak známo kaÏdá koruna pfii-
nese dlouhodobû nejvíce. Nakonec i redukce vlastní armády
svûdãí o ztrátû postupné jistoty a sebevûdomí. Samozfiejmû, Ïe
dnes je jiná situace, ale srovnejme jen, kolik penûz investovalo
pfiedváleãné âeskoslovensko do betonov˘ch staveb pohraniãní-
ho opevnûní.

Za to málo, co zb˘vá, by se mûlo vytvofiit co nejvíce uÏitné
hodnoty a co nejrychleji. Ve stavebnictví pracujeme s obrovsk˘-
mi objemy financí, proto dÛkladná nezávislá kontrola se vÏdy
vyplatí. Stejnû jako dÛsledn˘ postup proti tûm, co investice
zámûrnû blokují, tím jen ztrácíme ãas, energii a budoucí pfiíno-
sy. V zahraniãí se ãasto poÏaduje transparentnost procesu, u nás
jsem spí‰ sly‰el o prÛhlednosti. Není to totéÏ. Transparentnost
má svá pravidla bez v˘jimek, svou nezávislou kompetentní kon-
trolu, vefiejnû pfiístupné doklady a obhajiteln˘ systém v˘bûru
v konkurenãním prostfiedí. Proã pro kaÏdou stavbu vytváfiíme
jiná pravidla, podmínky a dodatky, kdyÏ existují mezinárodnû
uznávané standardy jako smluvní podmínky FIDIC, specifikace
stavebních prací a poÏadavky na dokumentaci. Pak bychom se
moÏná nedivili, proã pfied ‰esti lety stál jeden kilometr dálnice
cca 100 mil. Kã, dnes stojí bûÏnû 200 mil. Kã a nûkde i více neÏ
400 mil. Kã. A proã souãasnû postavené mosty o stejné ‰ífice
a rozpûtí mohou b˘t za 19 000,- Kã/m2, ale také za 38 000,-
Kã/m2 a o málo vût‰í dokonce za 70 000,- Kã/m2. Proã máme
rozestavûné dvû soubûÏné dálnice, místo aby se dokonãila
napfied jedna, a je skuteãnû nutné navrhovat kfiiÏovatky na tak
vysokou rychlost… 

Nûkteré procesy uÏ bûÏí svou vlastní cestou a mûní se tûÏko.
AspoÀ tak vidût správné trendy… Tak nevím. Otázek je vÏdycky
víc neÏ odpovûdí. Soustfieìme se na to, co kaÏd˘ mÛÏe udûlat,
a ozvûme se nahlas, kdyÏ se nám nûco nelíbí. I v na‰em úzkém
oboru je ãasopis tou nejlep‰í platformou pro v˘mûnu názorÛ.
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