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předmluVa 

nikdy jsem neměl v úmyslu psát cestopisy a navíc dobře vím, že je to 
v naší zemi – po Karlu čapkovi – téměř nemožné. Když si jeho „zápisky 
z cest“ člověk vezme do ruky i po dlouhých osmdesáti letech, čte je se zata-
jeným dechem a má pocit, že je v nich snad všechno podstatné a že se 
v nich dozvídá mnohé i o naší současnosti. Je to ale úžasný žánr. nedávno 
se mi dostala do ruky miky waltariho „cesta do istanbulu“ a i od této 
knihy jsem nemohl odtrhnout oči. není to v žádném případě pasivní, de-
skriptivní, více než šedesát let starý cestopis, ale povídání o evropě po 
právě skončené ii. světové válce.

politik skoro nepřetržitě cestuje. i tuto předmluvu píšu v letadle při 
cestě na summit evropské unie se zeměmi latinské ameriky, který se 
v druhé polovině května 2010 koná v madridu. budu tam jeden a půl dne, 
pak jeden den v praze a hned potom následuje dvoudenní, tentokráte stát-
ní návštěva lotyšska. cesty jsou to krátké a jakékoli dojmy, které při nich 
člověk získává, jsou opravdu jenom „z rychlíku“. před několika dny jsem 
byl v moskvě na oslavách 65. výročí konce války a také se mi o tom chtělo 
něco napsat, ale sám jsem si to zakázal, protože jsem tam byl příliš krátce. 
měl jsem v úmyslu říci aspoň jednu věc. Viděl jsem moskvu v roce 1970, 
v roce 1988 a několikrát velmi krátce (většinou jen s jedním přespáním) 
v posledním dvacetiletí. můj – jakkoli zkratkovitý – dojem z poslední ná-
vštěvy je, že moskva roku 2010 je od moskvy roku 1970 a 1988 nekonečně 
vzdálenější – směrem k lepšímu – než praha při porovnání ve stejných le-
tech. měli bychom být schopni přiznat si to.

myšlenka písemného zachycení dojmů z cest vznikla z mé vlastní 
frustrace, že o cestách prezidenta (dříve premiéra či předsedy sněmovny) 



5

skoro nikdo nic podstatného nenapíše, ač s námi skupina novinářů vždy 
jede. a když napíše, tak mám často pocit, že jsme byli na poněkud jiných 
cestách nebo že podstata byla v něčem úplně jiném. psaní takto koncipo-
vaných zápisků umožnil v mém případě do značné míry internet. i když 
bezprostředně nebloguji, moje webová stránka www.klaus.cz má některé 
části, které se blogování blíží – např. polemická rubrika „co Klaus neře-
kl“. při několika delších cestách do zahraničí jsem začal pro svou webovou 
stránku psát každodenní zápisky, ze kterých začala citovat některá média, 
pak je začaly přebírat některé internetové servery a nakonec je občas pub-
likovaly i některé noviny. 

na přelomu listopadu a prosince roku 2009 jsme absolvovali deset dní 
trvající státní návštěvu peru a brazílie. událo se tam toho tolik, že jsme 
z mých zápisků z této cesty více méně pro domácí potřebu vyrobili jako 
předvánoční dárek malou knížku, která – pro mne zcela nečekaně –  
vyvolala zájem několika českých nakladatelství. Výsledkem jejího zásadního 
rozšíření je tato publikace, za kterou velmi děkuji nakladatelství Fragment.

Jedná se o texty velmi nesystematické. mnoho let jsem žádné takto 
koncipované zápisky nepsal. leckdy na to nebyl čas a navíc se v předin-
ternetové době – což jsou pro mne osobně ještě skoro celá devadesátá 
léta – různé „nezásadní“ texty nezachovaly. přesto jsem i s odstupem 
10–15 let nalezl řadu článků, které jsem psal jako svůj pravidelný týdenní 
sloupek, (který více než 10 let putoval po českých denících – nejdéle to 
byly lidové noviny a pražský deník a současně s ním i všechny další re-
gionální deníky). bývalo to ale tehdy spíše shrnutí pocitu ex-post (nebo 
při cestě zpět), nikoli popis cesty. i tyto starší články se staly součástí 
této publikace.

Když se na své texty tohoto typu dívám nyní, zdá se mi jich být strašně 
málo, i když cest a zážitků (a poučení se z nich) bylo hodně. počet mých 
služebních, čili nesoukromých cest do ciziny ročně po celých dvacet let 
kolísal mezi čísly 20 a 30. 

byly to cesty velmi různorodé. byly mezi nimi cesty jednodenní, ráno 
tam, večer zpátky. byly to např. krátké cesty na pohřby – izraelský premiér 

předmluVa
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rabin, polský prezident Kaczyński, saúdskoarabský král Fahd ibn abdala-
zíz ál saúd, rakouský prezident Klestil, americký prezident reagan a řada 
dalších. byly to jednoúčelové cesty – např. prezentace mé modré, nikoli 
zelené planety při jejích vydáních v cizích jazycích – paříž, Kodaň, Vídeň, 
berlín, düsseldorf, haag, miláno, madrid, Káhira, Varšava, sofie, tirana, 
ljublaň a další. byly to přednášky a účasti na konferencích takzvaně „na 
otočku“. byly to cesty dvou- i vícedenní nejrůznějšího typu, nejčastěji ofici-
ální návštěvy. byly to však i cesty více než desetidenní – latinská amerika, 
austrálie a nový Zéland, afrika, nejméně 10x asie, která je – díky tomu, že 
je to kontinent probouzející se a rychle rostoucí – asi nejzajímavější. byly to 
velké summity – eu, natO, Osn, Obse, rada evropy, imF a další. nej-
častěji jsem byl určitě v usa, za 20 let v politice nejméně 50x, jednou do-
konce dvakrát za týden. přesto platí, že sousedství je sousedství, a proto 
v evropě bezkonkurenčně vede rakousko, německo a polsko.

V evropě mi „chybí“ už jen malta, moldavsko a bělorusko. nevím, 
jestli tam někdy pojedu. Zcela jsem zatím při svých cestách vynechal za-
kavkazské země – arménii, ázerbájdžán, gruzii. s výjimkou egypta, tu-
niska, nigérie a Jižní afriky chybí celá afrika. ani ale nevím, zda něco 
výslovně postrádám. spíše v klidu čekám, že mne události v budoucnu 
opět někam „zavanou“ a že na některé další země dříve či později dojde. 
uvedu pro představu plánované či avizované cesty, ke kterým by mělo 
dojít v následujících měsících roku 2010: státní návštěva makedonie, eko-
nomická konference v půvabné strese u lago maggiore, setkání expertů 
na měnové problémy v sieně, oslavy 600 let výročí památné bitvy u grun-
waldu v polsku, každoroční mezinárodní fórum v italské Villa d’este u je-
zera como, Valné shromáždění Osn v new yorku, státní návštěva Kuvaj-
tu a spojených arabských emirátů a řada dalších. Jistě budou i akce v této 
chvíli zcela neočekávané.

poučení z toho je obrovské. leccos si samozřejmě prostuduji předem. 
ministerstvo zahraničí i můj úřad mi pečlivě připraví různé podklady. sys-
tematicky si v novinách, časopisech, knihách vytrhávám či oxeroxovávám 
různé články s vědomím, že si je mám uložit a vzít je do ruky až v letadle. 
potkáte se se spoustou zajímavých lidí a posloucháte je. snažíte se mít oči 
otevřené. 
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aby nebylo mýlky. Všechny tyto cesty byly cesty pracovní, ani jedna 
z nich nebyla soukromá. přesto je zřejmé, že o pracovní části těchto cest 
v zápiscích není skoro nic. nicméně právě to bylo jejich záměrem. Ofici-
ální zápisy z jednání na těchto cestách vypadají jinak a toto je nijak 
nenahrazuje. 

V každé z navštívených zemí je spousta odlišností od toho, co známe 
u nás, ale většinou pokorně přiznáte, že je tam i leccos velmi podobného, 
že to nepodobné není horší než u nás (a že to platí i o těch zemích, na které 
se máme ve zvyku dívat trochu skrz prsty) a že je to většinou lepší, než jste 
očekávali. často mluvím o rozdílu mezi expektacemi (očekáváním) a reali-
tou a málokdy jsem byl v situaci, že mé expektace byly příliš vysoké, a pro-
to nastalo zklamání. V drtivé většině případů je tomu naopak. to je důleži-
tý poznatek.

už jsem řekl, že cesty politika jsou velmi krátké a navíc při nich politik 
často projíždí zcela vyklizenými ulicemi a setkává se jen s jednou, velmi 
nestandardní skupinou lidí. to je nepochybně nevýhoda a já si toho jsem 
vědom, ale troufl bych si říci, že je to výhoda i nevýhoda současně. V kaž-
dém případě tím nastává jiná optika než u turisty či byznysmena. mnohé 
člověk nevidí, ale vidí i něco, co oni ne. i krátká cesta umožní vcítit se do 
atmosféry místa a země a nemusí to být horší než při normální občanské 
turistice. ekonom ve mně si je navíc vědom obecné platnosti velmi antiin-
tuitivního zákona klesajících mezních výnosů – druhý den získává člověk 
méně než první, třetí den méně než druhý atd.

člověka, a o tom psal už Karel čapek, obvykle v cizině nejvíce uchvá-
tí, že tam našel to, co očekával. Jsem tím vždy mile „překvapen“ – pyrami-
dami v gize, monou lisou v louvru, pekingským Zakázaným městem, 
mohutností amazonky, pouštěmi a prázdnými pastvinami mongolska, 
úchvatnými horami, jako je Fudži, ararat nebo popocatepetl, mrazem na 
sibiři, vedrem v saúdské arábii. Úplných překvapení je málo – italská ra-
venna, španělské toledo, jordánská petra, peruánské cuzco, vnitřek tu-
recka, ale pro mne např. i dubrovník, který jsem si mohl prohlédnout až 
díky státní návštěvě chorvatska, tedy daleko později než většina čechů, 
kteří tam byli na letní dovolené.



8

VáclaV Klaus   ZáPIsKY Z cEsT

bez cestování si například neuvědomíte obvyklé zkreslení všech atla-
sů. Vždy jsou strukturovány tak, že je země, ve které je atlas vydán, cent-
rem světa. Koupíte-li si atlas v jiné zemi, najednou objevíte, že je všechno 
jinak. něco úplně jiného je ve středu, něco jiného tvoří periferii. Je to velmi 
poučné. musím se přiznat, že jsem si nejvíce uvědomil, že nejsme „pupkem 
světa“ a že je vlastně zázrak, že se o nás vůbec ví, na třech místech svých 
cest. prvním byl Jeruzalém, druhým šanghaj, třetím bombaj. tento pocit 
vůbec nemám např. v new yorku či washingtonu, v paříži, ale ani 
v londýně. 

mimochodem, teoreticky je snadné – zejména pro ekonoma – rozdělo-
vat svět na vyspělé a rozvojové země (měřeno velikostí hdp na hlavu). 
V realitě je to daleko spornější, zejména opustíme-li úzce vymezené ekono-
mické charakteristiky a přestaneme-li se dívat na země jako na jednolitý 
celek. řada „vyspělých“ zemí má regiony, které jsou daleko méně vyspělé 
než různé regiony „rozvojových“ zemí. a to nemluvím o civilizačně-kul-
turní úrovni jednotlivých zemí, které leckdy závisí na něčem jiném, než je 
velikost hrubého domácího produktu (hdp). 

Ze všech svých cest však nemám sebemenší pocit, že máme mít jakýko-
li komplex malosti či méněcennosti. rozlohou i počtem obyvatel jsme sice 
země malá (i když jsou i daleko menší), díky postupující násilné a umělé 
europeizaci našeho kontinentu ztrácíme stále více své suverenity a nezávis-
losti, v rozporu s celým dosavadním vývojem lidstva hrozivě narůstá víra 
v globální vládnutí, v centralizaci a nikoli v decentralizaci, v regulaci sho-
ra, nikoli v trh, ale šanci máme. budeme-li sví, budeme-li trvat na svém. 
nebudeme-li propadat panice. nebudeme-li spoléhat na pomoc zvenčí. 
nebudeme-li si vzájemně podrážet nohy. Zůstaneme-li svobodní – ve svém 
myšlení a ve svém chování.

Ještě jedna závěrečná poznámka. propadáme panice z toho, že jsme 
zaplaveni výrobky „made in china“. Je to oprávněné? Jako ekonom musím 
říci, že na počet obyvatel vyváží česká republika daleko více než čína! 
Jsem v madridu a všude vidím auta značky škoda. před týdnem jsem totéž 
viděl v rakousku a v německu. a včera večer na slavnostní večeři v králov-
ském paláci v madridu jsem seděl vedle kolumbijského prezidenta a ten se 
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mne ptal, jaké jsou naše hlavní exportní produkty. Začal jsem mu to dlou-
ze vysvětlovat a pak mne napadlo obrátit talíř a ukázat mu, že španělský 
královský servis (pro tuto obrovskou hostinu) má značku thun, cZech 
republic.

p.s.: a to jsem ještě nevěděl, že tak úžasně vyhrajeme mistrovství světa 
v hokeji!

24. 5. 2010
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cesta dO latinsKé ameriKy

Před premiérovou cestou po jižní americe s architektem americké zahraniční politiky Henry Kissingerem 
v New Yorku.
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cesta dO latinsKé ameriKy

dostat se prvně v životě do latinské ameriky je bez nadsázky fascinu-
jící, a v mnohém poučné. navštívit čtyři zcela odlišná místa – guatema-
lu (obklopenou kouřícími sopkami, plnou protikladů bohatství a chu-
doby, s šedesátiprocentní negramotností, ale současně s nejmodernější 
univerzitou, jakou jsem v životě viděl), největší město světa mexiko city 
(reprezentující nesmírně dynamickou zemi, která se velmi rychle vyma-
ňuje ze začarovaného kruhu explozivního nárůstu obyvatel – 2 milióny 
ročně – a pomalejšího růstu výroby, diskutovat lokální problémy šest-
náctimiliónového města s jeho starostou, vidět mrakodrapy i plechové 
chatrče, skvosty mayské i aztécké civilizace úspěšně odolávající macdo-
naldům a uspěchané kultuře takzvaného vyspělého světa, slyšet mexické 
mariachis s kytarami různých velikostí a s pro nás trochu nečekanými 
trubkami, zcela zastiňující madonnu nebo michaela Jacksona), milou, 
příjemnou, menší – což v mexiku znamená 3,5 miliónu obyvatel mající – 
guadalajaru a konečně přímořské, supermoderní letovisko cancún, vy-
budované během dvaceti let z ničeho v největší centrum turistiky střed-
ní ameriky (vedro, neskutečně zelenomodré moře a bílý písek a citlivé 
zasazení turistických vymožeností do překrásné přírody) – je nesmírně 
užitečné a umožňuje vidět nás samotné v jiném světle a s patřičným od-
stupem.

co jsou hlavní poznatky, které si člověk z návštěvy odnese?  

Jde o země s velmi bohatou vlastní kulturou a historií, s oprávněným 
sebevědomím a se stále ještě nepoztráceným svébytným životním stylem. 
Jeden z členů naší delegace to charakterizoval trefnou poznámkou, že 
„v mexiku by nám nikdy nenalili campari do plastikového kelímku,“ jak se 
to stalo den předtím ve vznešeném prostředí jedné washingtonské instituce. 
Václav havel tam před dvěma lety, v dobře míněné poznámce, řekl, že přeje 
mexiku, aby si uchovalo svou specifičnost před všudypřítomným severoa-
merickým vlivem. ukázalo se, že si to mexičané dobře pamatují, že se jich 
to ale hluboce dotklo – jak by mohla země s tři tisíce let starou civilizací 
podlehnout civilizaci staré pouhých pár století.

naprosto šokující je znalost naší země, masaryk, dvořák, Janáček, 
Kafka (prý by mohl být mexičanem), ale i čáslavská a Změlík, nebo Zetor, 
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meopta, naše trolejbusy i lovecké zbraně jsou něčím, co vzdělaný městský 
mexičan dobře zná. česká republika je pro ně modelovým příkladem 
úspěšné transformace postkomunistické země a je pro ně inspirací v jejich 
vlastní cestě k moderní, vyspělé společnosti.

Vřelost přijetí, kterého se nám dostalo, byla něčím skutečně neuvěřitel-
ným, něčím, co my neumíme, co nebylo pouze formálně organizováno, ale 
co vyjadřovalo skutečný zájem těchto zemí o malou zemi ve střední evro-
pě. noviny, televize a další sdělovací prostředky věnovaly naší návštěvě 
mimořádnou pozornost, údajně větší než při jiných podobných návště-
vách. Je to připomenutím, že se musíme více rozhlížet kolem sebe, že lec-
cos stojí za naše pozorné studium.

latinskoamerické země jsou charakterizovány tím, že jsou vnitřně 
daleko méně stejnorodé, méně homogenní, než na co jsme zvyklí my. to 
vytváří problémy politické, sociální a ekonomické a míra přibližování se 
ideálu moderní demokratické a prosperující společnosti nejde v této oblasti 
vždy zcela synchronizovaným způsobem. Zdá se mi, že nejrychleji probíhá 
vývoj v oblasti ekonomické (rodí se nové ekonomické velmoci, pokračuje 
liberalizace, deregulace a privatizace, země se otevírají světu a to všechno 
znamená otevřenou cestu k prosperitě). pomaleji se vyvíjí oblast politická 
a sociální. sociální rozdíly zůstávají obrovské (klíčem k jejich postupné-
mu, nenásilnému eliminování je především vzdělání), politická demokra-
cie je stále ještě v zárodcích, paralelně s politickými stranami existují spo-
lečenské „pakty“ (naše tripartity), principy tzv. „solidaridad“ na jakémsi 
víceméně všeobčanském základě, politické zrání bude ještě chvíli trvat. 
Jeho nepříjemným doprovodným krokem je politické násilí, se kterým se 
návštěvník – nikoli bezprostředně, ale z vyprávění o tragické události vče-
rejšího dne, která se udála příbuzným univerzitního profesora, se kterým 
obědváte – setká až příliš snadno.

ani ve vnější, zahraničněpolitické oblasti není nic nového pod slun-
cem. Vztah mexika a usa je stejný problém většího a menšího, jaký se 
znovu a znovu vrací české republice v průběhu celých našich dějin. a po-
dobnosti, které vidíme, jsou inspirativní. stejně tak obdobné jsou vztahy 
mexika a naFta (zóny volného obchodu mezi Kanadou, usa a mexi-
kem), jaké máme dnes my a evropská společenství.
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cesta dO latinsKé ameriKy

Jeden z našich komentátorů napsal (v přátelském tónu) něco o premié-
rově „spanilé jízdě“ po latinské americe. sehrála svou roli v navázání mi-
mořádně přátelských bilaterálních vztahů, v poučení se cizí zkušeností 
a ve vidění sebe sama s patřičným odstupem.

25. 10. 1993, Český deník
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VáclaV Klaus   ZáPIsKY Z cEsT

iZraelsKá Zamyšlení

mám před sebou krásnou středověkou mapu světa, kterou mi věnoval 
starosta Jeruzaléma. ta ukazuje svět jako trojlístek, skládající se z evropy, 
asie a afriky a mající ve svém středu právě Jeruzalém. dával mi ji se slovy, 
že se snad neurazím, že je v ní Jeruzalém považován za střed světa, když 
my jsme jistě přesvědčení, že si středem světa zaslouží být praha.

Ve středu světa s přáním u Zdi nářků.


