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(nar. 19. 6. 1941 v Praze)

Politickou dráhu nastoupil v prosinci 1989, 
kdy se stal federálním ministrem fi nancí. V říjnu 
roku 1991 byl navíc jmenován místopředsedou vlády 
ČSFR. Na konci roku 1990 se stal předsedou tehdy 
nejsilnějšího politického subjektu – Občanského 
fóra. Po jeho zániku v dubnu roku 1991 spoluzaložil 
Občanskou demokratickou stranu, jejímž předsedou 
byl od počátku až do prosince roku 2002.

S touto stranou vyhrál v červnu roku 1992 
parlamentní volby a stal se předsedou vlády České 
republiky. V této roli se podílel na klidném rozdělení 
československé federace a vzniku samostatné ČR. 
V roce 1996 ve volbách do Poslanecké sněmovny 
tuto funkci obhájil. Po rozpadu vládní koalice podal 
v listopadu 1997 demisi. Po předčasných volbách 
v roce 1998 se stal na čtyřleté volební období 
předsedou Poslanecké sněmovny.

Dne 28. února 2003 byl Parlamentem ČR zvolen 
prezidentem České republiky na pětileté funkční 
období. Tento mandát mu byl prodloužen dne 
15. února 2008 znovuzvolením pro druhé funkční 
období.

Po ukončení svého působení ve funkci prezidenta 
České republiky v březnu roku 2013 přesídlil 
na zámeček v pražské Hanspaulce do nově 
vybudovaného Institutu Václava Klause, který je 
koncipován jako liberálně-konzervativní think tank 
s vlastní výzkumnou studijní činností, semináři, 
konferencemi a dalšími akcemi a programy pro 
odbornou i širokou veřejnost.

V mládí byl dlouhá léta vrcholovým sportovcem, 
hrál košíkovou a odbíjenou, také rád lyžuje a hraje 
tenis. Ve volném čase čte beletrii a poslouchá hudbu, 
zvláště jazz.

Publikoval přes 40 knih s tématy obecně 
společenskými, politickými a ekonomickými, je 
nositelem mnoha mezinárodních cen a čestných 
doktorátů z univerzit z celého světa.
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 �  Tehdy jsem jel z Neapole do Catánie autostopem, dnes jsem do Paler-
 ma přiletěl a z  letiště mne odvezl konvoj pancéřovaných aut italské 
ochranky. To jsou změny!

 �  Laos vypadá vlídně a přátelsky. Ke kávě dostanete cukr s  anglickým 
nápisem: „Dnes je šťastný den pro ty, kteří zůstávají optimisty.“

 �  Tyto zápisky píšu ve studovně univerzity. Koupil jsem si na to slavný 
americký žlutý řádkovaný trhací blok (jaký mají kolem mne všichni stu-
denti) a mám skvělý pocit vytržení z velkého, uspěchaného světa.

 �  Ve studovně vznešené americké vysoké školy je na toaletách šestidílný 
návod s obrázky, který vysvětluje, jak se mají umývat ruce: namočit ruce, 
použít mýdlo, mýt ruce 20 vteřin, smýt pořádně mýdlo, usušit ruce, utřít 
kohoutek vodovodu papírovým ručníkem. Mezi domorodými kmeny 
kdesi v Africe by to snad mohlo mít nějaký smysl, ale tady to nechápu.

 �  Byl jsem i ve slavném Topkapi, dokonce i v bývalém harému. Průvod-
kyně na můj dotaz řekla, že tam bývalo 100 až 400 žen, ale sultán se prý 
setkal jen s naprostou menšinou z nich – s kým se smí setkat, vybírala 
sultánova matka. To musel být docela složitý život.
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Musím přiznat, že mne vlídné čtenářské přijetí mých předchozích dvou 
knížek Zápisky z cest (v roce 2010) a Zápisky z nových cest (v roce 2012) pře-
kvapilo. Zápisky původně vznikaly – bez jakékoli ambice na jejich knižní 
vydání – jako velmi utilitární informace z mých prezidentských cest. Bývali 
jsme frustrováni, že o těchto cestách novináři, ač byli s námi často na palubě 
prezidentského speciálu, nic vážného nenapsali nebo možná nic takového, 
co bych já považoval za podstatu a smysl cesty.

Zrodila se proto myšlenka každodenních, v  průběhu dne utvářených 
zápisků, ještě tentýž den odesílaných domů do médií – kromě našich vlast-
ních webů to býval internetový server Novinky.cz a deník Právo. Zápisků 
nikdy dodatečně neupravovaných, nevylepšovaných, zápisků ad hoc for-
mulovaných. Nebylo v nich nikdy žádné ex post zamyšlení, vyčtení něčeho 
dodatečného z knih, literární dopracování. Podobným způsobem vznikaly 
i zápisky předkládané čtenářům dnes.

Jsou to dojmy a zážitky z posledních cest prezidentských (ze závěru roku 
2012) i z cest následujících, postprezidentských, kterých není o nic méně. 
V roce 2015 dokonce více. Rozdíl oproti minulosti je ten, že dnes jde větši-
nou o souvislý text z celé cesty, nikoli o každodenní zprávy, což mění jejich 
strukturu, ale ani teď nejsou nijak „dodělávané“, v neposlední řadě i proto, 
že minutu po návratu z jedné cesty začíná příprava cesty další.

Obsah je i není jiný. V jednom smyslu jiný není – píše je stejný člověk, své 
názory nezměnil a všímá si podobných věcí. Ubylo však přímých jednání se 
světovými státníky, přibylo výlučně přednáškových cest a účastí na konfe-
rencích. V minulosti to tam bylo také, ale většinou to znamenalo přijít na 
konferenci na chvíli, přednést svůj příspěvek a zase jít na nějakou další akci. 
Teď je to daleko více skutečná účast na konferencích, tedy i  poslouchání 
a  účast v  diskusích. V  několika prezidentských či premiérských palácích 
jsem však byl i teď – u rakouského prezidenta v Hofburgu, u slovenského 
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prezidenta, u  ruského premiéra v  jeho „Bílém domě“, u  tureckého prezi-
denta, v  rezidenci makedonského prezidenta na Ohridu, u  mexického 
ministra zahraničí atd.

Prezidentský často zůstává uvnitř navštívených zemí i  způsob dopravy – 
policejní doprovod (v minulosti jsem se vždy vztekal, že jejich houkání či 
blikání zlobí místní lidi a  že se mohou mračit ne na mne, ale na Českou 
republiku, což jsem nechtěl). Stejný je i pohyb nenápadných pánů v civilu 
kolem mne, když jdu nakupovat, což je typické zejména mimo sousední 
země, mimo střed Evropy. Jsou však města, kde by bez policejního dopro-
vodu putování městem nebylo možné – Istanbul, Mexico City, Hongkong.

Stejná zůstává i unikátní možnost navštívit krásná místa a města, některá 
známá, některá nová. V  těchto zápiscích byla nová, resp. po 46  letech 
na vštívená Sicílie, nový (a  překvapivě zajímavý) Laos, vždy zážitků plný 
prostor mezi Evropou a Asií – Baku, Istanbul, chce se mi tam přidat i Athé- 
ny, tentokrát trochu méně protokolem sešněrované Mexiko, vždy různo-
rodá Amerika.

V  těchto zápiscích zdaleka nejsou zaznamenány cesty všechny. Jsou tam 
za uplynulé tři roky od předcházející knihy zápisky celkem z dvaceti zemí, 
ale jenom v prvním pololetí 2015 jsem byl na sedmnácti takových cestách. 
Říkám -li takových cestách, nemyslím tím lyžování v Rakousku. Buď to byly 
cesty příliš krátké, nebo místa moc známá, nebo cesty příliš uspěchané 
a neměl jsem čas při nich cokoli psát, nebo tam nebylo co psát.

Určitě se změnila struktura obsahu zápisků. Dříve dominovalo popisování 
politických jednání, obecné postřehy o  zemi, stručné politické glosování, 
občas i zprávy o čistě turistickém „sightseeing“. Dnes jsou zápisky více spo-
lečenskovědního charakteru, je to více o myšlenkách a současném světě, je 
to více „pan profesor na cestách“. Ta politika tam však zůstává.

Snad si zápisky i  v  této nové struktuře najdou své čtenáře, snad unesou 
i  změnu nakladatelství. Snad má člověk k  stáru ještě co říci. Chtěl bych 
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poděkovat všem, kteří k  jejich vydání přispěli, např.  neprofesionálním 
 fotografům, když už se mnou nejezdí žádný „hradní“ fotograf. Některé 
 fotografie jsou i z mého mobilu. Největší poděkování patří za trpělivé pře-
pisování mého špatně čitelného rukopisu (staromódně stále používám 
tužku a papír) mé asistentce Karolíně Králové a za „nátlak“, abych v psaní 
zápisků pokračoval, redaktorce nakladatelství Grada Romaně Homonické. 
Za obsah si ale samozřejmě mohu jen já sám. •

[ 28. července 2015 ]
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ZÁPISKY Z VĚDECKÉ KONFERENCE 
V SICILSKÉ ERICE

I. PO 46 LETECH NA SICÍLII

První dojem z  Itálie, při mezipřistání v  Římě, je hnědá barva. Zatímco 
v polovině srpna je pro naši zemi stále charakteristická zelená (eventuálně 
mírně nažloutlá) barva, zde už je to barva hnědá. Po přistání v  Palermu 
je to všechno ještě úplně jinak – písek, holé skály. Už jsem na to poněkud 
zapomněl. Na Sicílii jsem byl jen jednou, před 46 lety, když jsem v roce 1966 
půl roku studoval v Neapoli.

Ve starověké Erice.
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Tehdy jsem jel z  Neapole do Catánie autostopem, dnes jsem do Palerma 
přiletěl a z letiště mne odvezl konvoj pancéřovaných aut italské ochranky. 
To jsou změny! Tehdy jsem viděl východní pobřeží Sicílie – Catánii, Taor-
minu, Etnu, Syrakusy, tentokráte místa nejzápadnější – Erice, San Vito Lo 
Capo, Trapani.

Přijel jsem do Erice, abych se zúčastnil každoroční týdenní konference 
pořádané Světovou federací vědců na téma „úloha vědy a planetární hroz-
 by“ za účasti více než 150 vědců z  celého světa. Jedním z  diskutovaných 
témat je i globální oteplování – a to byl hlavní důvod, proč jsem byl pozván 
i já. Dokonce jsem byl požádán, abych pronesl hlavní úvodní projev.

Erice je neuvěřitelně krásné starobylé sicilské městečko na vrcholu kopce 
ve výši 796 metrů nad mořem, do kterého se dá od moře vyjet klikatými silni-
cemi nebo lanovkou. Konference se koná v historických budovách bývalých 
klášterů, účastníci spí v „kobkách“ tehdejších mnichů, jen já mám spe ciální 
ložnici, ve které v roce 1993 spal papež Jan Pavel II. při své návštěvě této 

Bývalo tam 60 kostelů.
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konference. Vypadá jako malá kaple. Městečko je v sobotu o půlnoci plné 
návštěvníků, lanovka v tento víkendový den jezdí do 4 hodin ráno. Jsme na 
Sicílii, o půlnoci jsou zde na ulicích malé dětičky předškolního věku.

Nechápal jsem, proč jsem byl před konferencí varován, že je potřeba mít 
neklouzavé boty, až tady jsem to pochopil. Dlažba v úzkých uličkách je za 
dlouhá staletí úplně vyhlazená, chodit se tam dá jedině s obtížemi, nebo si 
druhý den ráno koupit jiné boty. Chce se mi říci, že je v Erice strašné horko, 
ale zprávy z Prahy říkají, že tam také, dokonce možná ještě větší.

Erice byla po tisíciletí místem, kam aristokraté z nedalekého Trapani utí-
kali před vedrem do kopců. Sem také utekli vědci, převážně fyzikové, aby 
zde před necelým půlstoletím vytvořili vědecké centrum, kde se od té doby 
koná spousta vědeckých konferencí. Duší celého projektu je dnes 83letý 
fyzik, profesor Zichichi. Když jsem byl v sobotu u něho doma ve známém 

Úzké, klouzavé uličky města.



VÁCLAV KLAUS  ZÁPISKY A POSTŘEHY Z CEST 13

ZÁPISKY Z VĚDECKÉ KONFERENCE V SICILSKÉ ERICE

přímořském městečku San Vito Lo Capo na večeři, vzpomínal, co mu řekl 
Fermi, co John von Neumann, co Teller, co spousta dalších slavných jmen. 
Vůbec jsem netušil nic o  vědě na Sicílii, určitě ne o  matematické škole 
v  Palermu známé od konce 19. století, která dala prof.  Zichichimu dobré 
matematické základy.

V městečku San Vito je stará katedrála, protože v tomto místě skutečně žil 
svatý Vít (umučený v  roce 303), kterému je zasvěcena pražská katedrála. 
O  této spojitosti jsem nevěděl, ale oni zase nevěděli, že k  nám do Prahy 
Karel IV. přivezl v roce 1355 hlavu tohoto světce.

Sedím na nedělním odpoledním semináři a  poslouchám přednášku dán-
ského fyzika o vztahu kosmických paprsků, tvorby aerosolů, s nimi spoje-
ného vytváření mraků a následného ovlivňování klimatu a teploty. Sedíme 
v tmavé místnosti bez oken a všichni napjatě poslouchají. Není co jiného 
(a jinde!) dělat, je šílené horko. •

[ 19. srpna 2012 ]

S profesorem Zichichim.
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II. VĚDCI A PLANETÁRNÍ HROZBY

Sicílie – jako jeden ze čtyř italských autonomních regionů – má 5 milionů 
obyvatel, tedy zhruba polovinu České republiky. HDP na hlavu zde dosa-
huje jen o něco více než polovinu úrovně střední a severní Itálie. Míra neza-
městnanosti se blíží k 20 %, zaměstnaná je jen jedna žena ze tří. Do věku 
24 let nemá práci více než 50 % mladých lidí.

Je to ale země krásná – svou přírodou, mořem, starobylými městy, stovky 
či tisíce let starou architekturou. Městečko Erice má v zimě několik stovek 
obyvatel, v létě několik tisíc. Během 12.–17. století v něm však bylo posta-
veno 60 kostelů a klášterů. V několika z nich sídlí nadace Ettoreho Majo-
rany a  Centrum pro kulturu vědy, které pořádají konferenci, na niž jsem 
byl pozván. Afrika je nedaleko. Údajně je možné z tohoto města vidět až do 
Tuniska, které je vzdáleno jen 86 kilometrů. Jsou tu hojně zastoupeny prvky 

Pohled na Trapani.
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arabské architektury, hlavním pokrmem je kuskus s rybou, který si člověk 
také spíše spojuje se severní Afrikou.

Na konferenci jsou hlavním tématem „planetární hrozby“ a jednou z nich 
je údajné globální oteplování. Ve svém projevu jsem se snažil argumen-
tovat, že hrozbou není skutečné (ale ani v  budoucnu předvídatelné) 
oteplování naší planety, ale ambice nezodpovědných jednotlivců, jako 
byl Al Gore, kteří chtějí s touto neexistující hrozbou za obrovskou cenu – 
v penězích, v životní úrovni celých světadílů, v omezování lidské svobody 
a demokracie – bojovat. Ne růst teploty, ale tito lidé jsou skutečnou plane-
tární hrozbou. Nemyslím, že jsem o tom přesvědčil úplně všechny účast-
níky konference, ale nezanedbatelnou část z nich určitě ano. Tento můj 
projev je – v angličtině – k dispozici na http://www.klaus.cz/clanky/3165 – 
The Manmade Contribution to Ongoing Global Warming Is Not a Plane-
tary Emergency.

Projev v šíleném vedru.
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V hrozném vedru sedíme celý den v sále bez oken, ale také bez klimatizace 
(nebo snad s klimatizací téměř nefungující). Kvalita konference – a v rámci 
ní i debata o globálním oteplování – je velmi dobrá. Jsou tu vědci ze 40 zemí 
světa a já jediný ze světa politiky. Argumenty kritizující nesmyslný boj s glo-
bálním oteplováním jsou velmi přesvědčivé.

Moc mne potěšil profesor Rajaraman z  Indie, který mluvil o  iracionalitě 
souboje s jadernou energetikou po loňském zemětřesení a tsunami v Japon-
sku. Mluvil mně z duše – byla to katastrofa přírodní, nikoli jaderná. Žádné 
oběti kvůli radioaktivitě tam nejsou – a  přesto svět, v  čele s  Německem, 
začal rušit jadernou energetiku.

Včera jsem si stěžoval ve svých zápiscích na klouzavou dlažbu v  ulič- 
kách Erice, kde několikrát za den přecházíme z  jednoho místa na  
druhé. Je to opravdu problém, mám pocit, že jsem na ledě. Určitě to  

Při debatě v sekci o globálním oteplování.
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vypadá jako absurdní stěžování si, ale pomalu se učíme chodit drobnými 
krůčky.

Celý den nám přicházejí zprávy o teplotních rekordech v naší zemi. Je to 
zvláštní, ale vypadá to, že je ve středních Čechách tepleji než na Sicílii. Tady 
je ale také strašné horko. Ještě že bydlíme ve středověkém klášteře spoje-
ném se jménem svatého Františka. Zdi jsou zde solidní, okenice zavřené, 
okna se otevřou až kolem půlnoci. Připravujeme se na návrat do Prahy. •

[ 20. srpna 2012 ]

Hlavní náměstí v Erice.
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I. CESTA

Letos jedu už počtvrté na Východ. Myslím tím do Orientu, nikoli do východní 
Evropy. V lednu jsem byl v Saúdské Arábii, v únoru v Turecku, v červenci 
v Malajsii a  Indonésii a  teď jsem v Laosu. Je to moje nejvýznamnější ces-
tovní „expanze“ mimo Evropu, která naznačuje, kam nás to táhne, kam má 
smysl jezdit, kde probíhá rychlý ekonomický růst (např. v Laosu v posled-
ních pěti letech – krize, nekrize – ročně o  8  %), kde se rodí ekonomické 
centrum 21. století. Teď si uvědomuji, že za dva týdny ještě pojedu na státní 
návštěvu do Izraele.

SUMMIT EU – ASIE V LAOSKÉM VIENTIANE

Plán cesty.

*
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V hlavním městě Laosu Vientiane se koná již 9. summit EU – Asie, kterého 
se letos zúčastní 50 zemí, včetně např.  Ruska a  Austrálie. Ale o  summitu 
budu psát až další den.

V Laosu mnozí z nás nebyli, já také ne. Je to podobně jako Česká republika 
země bez přístupu k moři, ale s jednou z největších řek světa – Mekongem, 
který spojuje celou jihovýchodní Asii. Země je svou rozlohou třikrát větší 
než ta naše, ale má jen něco přes 6 milionů obyvatel. Země je to historicky 
stará, první státní útvar, království (jmenovalo se moc hezky – „Království 
milionů slonů a bílého slunečníku“), tam vznikl již v roce 1353. Od konce 
19. století byl dnešní Laos součástí Francouzské Indočíny, což definitivně 
skončilo až spolu s koncem vietnamské války. Laoská lidově demokratická 
republika – dodnes komunisticky orientovaná – vznikla v roce 1975.

SUMMIT EU – ASIE V LAOSKÉM VIENTIANE

Lodě plující po jednom z ramen Mekongu.


