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Milé čtenářky, vážení čtenáři,

domnívám se, že rok je dostatečně dlouhá 
doba, abychom zaregistrovali smysl a směr 
našeho pohybu. Na takhle dlouhé cestě jsou 
určitě příležitosti zastavit se, podívat se kolem 
nebo ohlédnout zpátky a ověřit si, že se neto-
číme v kruhu, že nejdeme do slepé uličky. 
Pokud denně procházíte stejnou cestou, jistě 
si všimnete všech příznivých i špatných změn. 
Támhle je opravená fasáda, jinde vysazen 
nový strom, tady jedeme po nové silnici, zde 

nás zvou na zajímavou akci. Když však jde o věcí obecné, nejsem 
si tak jistý. Je dobré mít občas odstup a posoudit, jaké to je jinde, 
něčím se inspirovat a jinému se vyhnout.

Jednou ročně dává Česká betonářská společnost svým členům 
a příznivcům příležitost vyjet na odbornou exkurzi do světa a po-
rovnat dosaženou úroveň ve svém oboru i všeobecně ve spo-
lečnosti. Tentokrát bylo cílem Irsko. Je to země mladá, otevřená, 
ambiciózní a veskrze úspěšná. Chrání své pradávné keltské koře-
ny i kulturu a evidentně našla své místo a vytvořila si nový image 
v dnešním globalizovaném světě mezi daleko silnějšími národy. 
Hlavní silou na této cestě jsou znalosti a schopnosti čtyř milionů 
obyvatel. Dříve tu vládla chudoba, o živobytí bylo třeba umět se 
denně rvát, hodně talentů odešlo za lepším za oceán. Irové nyní 
patří mezi nejbohatší v Evropě, ale své bohatství nedávají nijak 
okázale najevo. Jen občas se setkáte s oprávněnou národní hrdos-
tí, ale jinak vidíte rutinní činorodost a přiměřenou spokojenost. Za 
vším lze tušit fungující systém, tvrdou každodenní práci a schopné 
vedení politickou elitou.

Pár postřehů a porovnání, které mě opravdu zaujaly. V Bana-
gheru jsme navštívili prosperující prefu, kterou po bankrotu v 90. 
letech znovu rozeběhla skupina zdejších nadšenců. Je vidět, že 
bankrot může velmi dobře fungovat jako ekonomická očista a no-
vá příležitost pro rozvoj. I malá samostatná jednotka s kvalitními 
výrobky si umí najít místo mezi konkurencí na trhu. To u nás není 
samozřejmé.

Nová universita v Limericku dokládá důležitost a váhu, kterou při-
suzuje irská společnost vysoké úrovni vzdělání pro nejširší vrstvy. 
Regionální universitu založenou v roce 1972 dnes navštěvuje přes 
10 000 studentů. Financování rozvoje university a zajištění kvalitní 
výuky bylo spolufinancováno z půjček Světové banky a EIB spolu 
s dotacemi z evropských fondů. Kdo zná přísné podmínky tohoto 
financování a pokračující ochotu bank půjčovat zde peníze, usou-
dí, že prostředky byly zřejmě využity smysluplně a transparentně. 
Nakonec je to vidět na první pohled, universitní kampus je stříz-
livý, jednoduchý a rozmanitý současně, skvěle přizpůsobený pří-
rodnímu prostředí. Velmi dobrá inspirace pro naše politiky, úřední-
ky a developery. Snaha na všem rychle vydělat tu asi nebyla tou 
hlavní motivací.

Irské hospody s kvalitním pivem a whisky patří podobně jako 
u nás k místnímu koloritu a jsou často centrem zábavy, kulturního 
a společenského života. Jsou to veřejné prostory, a tak zde loni byl 
zaveden zákaz kouření, který se bez výjimky dodržuje. Zřejmě to 
neohrozilo návštěvnost, tržby hospodských, ani individuální a sku-
pinová práva. Je vidět, že právo v Irsku platí a jeho dodržování je 

důsledně kontrolováno a vymáháno. Nedovedu si podobnou situ-
aci představit v našem prostředí. Zákony a pravidla dobrého cho-
vání jako první obvykle zpochybňují a nedodržují ti, kteří mají tvor-
bu a kontrolu legislativy v náplni práce.

Sport, kultura a ochrana vlastní minulosti je v Irsku věcí národ-
ní hrdosti a cti. Veřejnost a firmy podporují a sponzorují tyto akti-
vity nejenom kvůli reklamě, ale hlavně z přesvědčení. Vybudová-
ní národního stadionu Croke Park v Dublinu bylo příležitostí pro 
všechny zúčastněné. Ale zdá se, že uvedení jména na pamětní 
desce tu má větší hodnotou než zisk. V podmínkách Česka se for-
mální kontrole finančních toků určitě věnuje opakovaně dostateč-
ná pozornost, ale odpovědnost za strategické rozhodování v ho-
rizontu delším než jedno volební období postrádáme. Bohužel 
máme mnohá rozhodnutí, kde chybějící vizi a koncepci nahradily 
individuální nebo úzce skupinové zájmy a komerční tlaky. Nedota-
žená legislativa a její nedodržování jsou limitující pro zdravý rozvoj 
společnosti a podnikání. V Irsku tomu tak zřejmě není.

 Soutěž o získání zakázek je v Irsku velmi tvrdá, ale otevřená 
a transparentní. Na trhu běžně působí firmy z Británie, Němec-
ka, Španělska, ale i z Japonska, mezi jejich zaměstnanci se najdou 
pracovníci z evropských i jiných zemí. Významné stavby se často 
zadávají systémem design-and-build, neboť tento postup umož-
ňuje lepší kontrolu nákladů. Na prestižních projektech se podí-
lí vyzvaní renomovaní architekti a inženýři, kteří za sebou mají 
úspěšné realizace ve světě, ale i oni, než dostanou svobodu volně 
tvořit a důvěru klienta, musejí splnit zadání a přesvědčit soutěžní 
porotu.

Porovnejme tento režim s obvyklou praxí v Česku. Úspěšně 
dotažené soutěže na projekty jsou spíše výjimečné. Zadávací pod-
mínky obsahují často rozpory a soutěžní poroty vybírají vítězné 
návrhy obvykle mezi zcela vybočujícími nebo prakticky nerealizo-
vatelnými projekty. Ani profesionálně zdatná porota není zárukou 
hladké realizace vybraného projektu. Příkladem je nedávná soutěž 
na Národní knihovnu na Letné. Jde o jednu ze základních veřej-
ných budov se symbolickým významem, inspirativním prostředím 
a náročnými technologickými požadavky na moderní provoz, která 
doposud v kulturní infrastruktuře hlavního města chyběla. Vysoce 
kvalifikovaná mezinárodní porota určila vítězem soutěže tým archi-
tekta Jana Kaplického a označila jeho návrh za jedinečný, vzrušu-
jící, moderní a přitažlivý. Je až nepochopitelné, kolik emocí toto 
rozhodnutí vyvolalo u velké části veřejnosti, politické reprezenta-
ce, ale i mezi architekty. Jan Kaplický má nejen vizi a promyšle-
nou koncepci, ale také zastává přesvědčivou celoživotní kontinui-
tu tvůrčích principů a názorů, a dokázal si získat světové uznání za 
přínos organické architektuře inspirované moderními technologie-
mi. Avšak v malém Česku se světový úspěch neodpouští. Naopak 
v ještě menším Irsku by ho asi uznání neminulo.

Irsko dokázalo plně využít podporu z Evropské unie pro nastar-
tování vlastního rozvoje. Jsou příležitosti, které se už nemusí opa-
kovat, a záleží hlavně na zvolené a jmenované profesionální repre-
zentaci, jak je dokáže zvládnout. Motivované, otevřené a kritické 
prostředí ve společnosti je tím nejlepším podhoubím pro pozi-
tivní rozvoj. ČBS bude i nadále ve svém oboru společnou platfor-
mou pro rozvoj.
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