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O pakovaně jsem vystoupil jak
proti odstranění sochy maršá-
la Koněva, tak proti památní-

ku vlasovcům v Řeporyjích. Nepoklá-
dám ani za rozumné, že část ulice Pod
Kaštany před ruským velvyslanec-
tvím byla přejmenovaná na náměstí
Borise Němcova. Na žádné agenty s ri-
cinem, kteří sem přijeli vraždit naše
komunální politiky, také nevěřím – taj-
né služby samozřejmě občas vraždí ne-
pohodlné lidi (to mají, aby se tak řek-
lo, v popisu práce), ale starostové Pra-
hy 6 a Prahy-Řeporyjí jsou pro ruskou
FSB příliš malé ryby na to, aby se kvů-
li nim Rusku vyplatilo riskovat nový
mezinárodní skandál.

Nejsem si jist, zda odstranění Koně-
vovy sochy odporuje, či neodporuje
česko-ruské smlouvě o přátelství
z roku 1993, jak tvrdí poslanec Voj-
těch Filip – to je otázka výkladu. Jed-
nu věc vím ale určitě: reakce Ruské fe-
derace na odstranění Koněvova pomní-
ku v podobě přijetí zákona umožňující-
ho trestat kohokoliv a kdekoliv za po-
škozování či odstraňování pomníků
ruské bojové slávy byla naprosto ne-
adekvátní. Zahájení vyšetřování čes-
kých komunálních politiků jakousi rus-
kou komisí na základě tohoto zákona
pak nelze chápat jinak než jako napros-
tý právní nihilismus odporující ele-
mentárním zásadám právního státu.

Princip univerzality
Po právní stránce ruský přístup vůbec
neobstojí, a to hned dvakrát. Přede-
vším: v době, kdy byla socha Koněva
odstraněna, tedy 3. dubna 2020, ještě
předmětný zákon o pomnících nepla-
til, protože prezident Putin jej pode-
psal až o tři dny později. Uplatnění zá-
kona by tedy bylo retroaktivní, což
obecné principy trestního práva,
k nimž se právní řád Ruské federace
(alespoň slovně) hlásí, nepřipouštějí.

Je tu ale ještě druhá stránka věci a ta
je mnohem závažnější. Ruská federa-
ce zavádí při aplikaci uvedeného záko-
na o pomnících tzv. princip univerzali-
ty, tj. osobuje si právo soudit svými
soudy podle ruských zákonů všechny
„pachatele“ bez ohledu na jejich státní
příslušnost, místo spáchání činu
a právní pořádek jejich domovského

státu. Takováto univerzalita je ale
obecně nepřípustná; připouští se jen
výjimečně například u zločinu genoci-
dy, válečných zločinů apod., tedy činů
stíhatelných podle principů meziná-
rodního trestního práva, případně ješ-
tě u činů obecně uznávaných za trest-
né, jestliže nelze jednoznačně určit pří-
slušnost soudu a občanství pachatele.

Každý stát má právo stanovit si zá-
kony, jaké uzná za vhodné, a může po-
dle nich soudit na svém území všech-
ny osoby bez ohledu na jejich státní
příslušnost, pokud nepožívají výsad
imunity. Může také soudit své občany
za činy spáchané v zahraničí, i když
podle právního řádu zemí, kde došlo
k spáchání činu, nejde o trestný čin.
Nemůže ale soudit podle svých záko-
nů cizince za činy spáchané v jejich
domovském státě, jestliže navíc podle
právního pořádku tohoto domovského
státu nejde o trestný čin. Odstraňování
pomníků sovětských hrdinů druhé svě-
tové války je sice nemorální a politic-
ky hloupé, ale trestné to v České repub-
lice není.

Jakkoliv dokážu pochopit, že odstra-
nění pomníku se mnoha Rusů emocio-
nálně dotklo, musím tentokráte souhla-
sit s reakcí ministra zahraničí Tomáše
Petříčka, který se proti myšlence stíhá-
ní pražských starostů ostře ohradil.

Kdyby totiž každý stát jednal podobně
jako Ruská federace a trestal cizí oso-
by za něco, co u nich doma není trest-
né, nemohli bychom vůbec cestovat
za hranice, protože by především
nám, kdo se vyjadřujeme ve veřejném
prostoru, za chvíli všude hrozil krimi-
nál.

„Protisovětská činnost“
Jako historik navíc musím s bolestí
konstatovat, že univerzalistický prin-
cip ruského zákona o pomnících až pří-
liš připomíná někdejší trestní zákoník
Ruské sovětské federativní socialistic-
ké republiky (RSFSR) z 22. listopadu
1926 (doplněný 25. února 1927). Ten
obsahoval nechvalně známý článek 58

o „kontrarevolučních trestných či-
nech“ umožňující svými zcela vágní-
mi formulacemi zavřít v podstatě kaž-
dého, kdo byť i jen vzdáleně naznačil
své výhrady vůči sovětskému režimu
(například anekdoty byly kvalifiková-
ny jako „protisovětská agitace“). I ten-
to paragraf platil univerzalisticky,
tedy vztahoval se i na „kontrarevoluč-
ní činy“ cizinců spáchaných v cizině.

Diplomatické zprávy českosloven-
ského velvyslanectví v Moskvě z let
1945–1948 ukazují, že právě na zákla-
dě univerzality tohoto paragrafu byla
„za protisovětskou činnost“ řada lidí
odvlečena do SSSR a tam skončila na
mnohá léta v gulagu. Samozřejmě že
se to netýkalo jen Československa, ale
všech zemí, do kterých přišla v letech
1944–1945 sovětská armáda. Šlo při-
tom často o osoby, které nejenomže ni-
kdy nebyly sovětskými občany, ale
ani nikdy nevstoupily na sovětské úze-
mí.

V SSSR byl článek 58 trestního zá-
kona RSFSR zrušen v době Chruščo-
vova „tání“. Šlo o první krok k zajiště-
ní alespoň minimálních právních jistot
sovětských občanů. Byl to tedy nepo-
chybně krok správným směrem. Neby-
lo by dobré pro nikoho, kdyby nyní,
po šedesáti letech, vykročil právní řád
Ruské federace směrem opačným.

S oučasná epidemie koronaviru
se rychle rozšířila po světě a při-
nesla závažné důsledky. Přesto

se zdá, že na konci tunelu ataku
této nákazy se ukazuje světlo návra-
tu k normálu. Kladu si ale otázku, k ja-
kému normálu... Ve vzduchu visí pro-
blém poklesu ekonomiky. Jenže
jaké ekonomiky? Stejné, jako byla
před krizí? K té bych se úplně vrátit
nechtěl.

Není pochyb o tom, že pandemie ne-
moci covid-19 je propojena s globaliza-
cí současného světa. K rozšíření viru
přispěl i bezprecedentní ekonomický
tlak na naše životní prostředí při spolu-
působení trvalých problémů, jakými
jsou zásobení vodou, stále častější vý-
skyty klimatických extrémů, zábory ze-
mědělské půdy pro výstavbu nebo udr-
žení potravinové bezpečnosti.

Současný ekonomický život je veli-
ce svázán s fosilní ekonomikou, přede-
vším výroba energie a doprava spotře-
bují obrovské množství fosilních paliv,
což je spojeno s produkcí skleníkových
plynů. K tomu je potřeba přičíst obrov-
skou spotřebu vody pro průmysl i ze-
mědělství. Současná situace je nová, zá-
roveň je to ale výzva. Snaha o oživení
ekonomiky je logická. A máme šanci
to zvládnout. Přesto stále nad naší exis-
tencí visí další globální hrozba – změ-
na klimatu se všemi důsledky, které při-
náší. Například námi prožívané sucho.

Proto je apel na politickou reprezen-
taci a vlastně na nás všechny, aby ve
snahách o rychlé obnovení ekonomic-
kého výkonu nedošlo k přehlížení či
odmítání již přijatých závazků a snah
o zmírňování důsledků globální změ-
ny klimatu a adaptaci na ni, tak naléha-
vý. Bagatelizace problému a realizace
jednoduchých, ekonomicky atraktiv-
ních řešení může vést ke katastrofál-
ním důsledkům pro celou planetu. Je
zásadní, aby Česká republika i při vní-
mání potenciálních těžkostí v nadchá-
zejícím čase neopouštěla směr vedou-

cí k rozumnému, vědeckými poznatky
podepřenému postupu zmírňování
a adaptace na globální změnu klimatu.
Unáhlené přehlížení jejích nastupují-
cích dopadů by mohlo přerůst v dlou-
hodobý a neřešitelný problém.

Politické aspekty vnímání globální
změny klimatu jsou neuvěřitelně silné
a mnohdy jsou příčinou ostrého dělení
společnosti vedoucího až k absurdním
odsudkům typu politického nábožen-
ství či zeleného levičáckého ismu.

Šetrnost ekonomiku nepoškodí
Současnost naštěstí přináší důkazy
o tom, že zájem veřejnosti o problema-
tiku globální změny klimatu roste.

Celý svět by měl využít obrovské
šance, která přichází právě nyní, při re-
konstrukci ekonomického systému.
Přináší možnost akcentovat nové po-
stupy a technologie, které budou mno-
hem šetrnější k životnímu prostředí.
Ty přitom nejenže ekonomický výkon
nepoškodí, ale mohou jej posílit.

Na rozdíl od podpory fosilního prů-
myslu ve všech jeho podobách je nut-
né maximalizovat pobídky, podporu

a intenzivní vývoj nízkouhlíkových
a chytrých technologií, včetně vhodné-
ho mixu energetických zdrojů. Poten-
ciál nástupu a očekávaného přínosu
průmyslu 4.0 s aplikací umělé inteli-
gence, alternativními směry získávání
energie je obrovský. K tomu je nezbyt-
ný celkový mentální posun civilizace,
zahrnující zesílenou společenskou zod-
povědnost k našemu světu. To nejsou
opatření, která jdou proti ekonomické-
mu rozvoji. Naopak mají svůj intelek-
tuální a etický podklad, který zároveň
přispívá ke zvýšení kvality života.

Nemůžeme si dovolit promarnit čas,
který nám pro dosažení rozumných
a efektivních opatření ještě zbývá. His-
torie přináší důkazy o tom, že pande-
mie nebo katastrofy velmi často inicio-
valy nový pokrok a posunuly tak spo-
lečnost do jiných dimenzí. Nepodleh-
něme vábení a slibům o rychlém návra-
tu k bezprecedentní konzumní ekono-
mice při ignorování stavu životního
prostředí. Jako lidstvo máme za plane-
tu Zemi odpovědnost. Staňme se sku-
tečnými hospodáři této planety. Je to
výzva naší současné existence.
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Kdyby každý stát jednal
jako Rusko, nemohli

bychom vůbec cestovat za
hranice, protože by nám za
chvíli všude hrozil kriminál

JAN
RYCHLÍK
historik

RENATA CHMELOVÁ

S eriál LN a historika Jindři-
cha Marka k výročí Pražské-
ho povstání klade důraz na

naše vlastní, často pozapomenuté
hrdiny. Ano, květnové povstání
bylo opravdu významným, dobře
zorganizovaným projevem vůle na-
šich občanů zbavit se nacistického
moru i za cenu vlastního života. Té-
měř okamžitě po tomto vzepětí ale
do hry vstupuje geopolitické vmě-
šování Rusů. Jeho následky řešíme
dosud – naposledy my v zahranič-
ním výboru Senátu.

Z naší národní a občanské pamě-
ti byli po desetiletí záměrně vyma-
záváni nekomunističtí hrdinové.
Chovejme v úctě válečné oběti
z řad komunistů – ale nestyďme se
označit cílené komunistické vyští-
pávání ostatních obětí za nechut-
nost. Albert Pražák, předseda Čes-
ké národní rady, jež povstání řídi-
la, po válce právem zdůrazňoval,
že se ho zúčastnily všechny vrstvy
obyvatelstva. Dokázali jsme podle
něho světu, „že v nás nevymřelo
vědomí povinnosti nestrpět žád-
nou porobu a vždy se jí zhostit se
zbraní v ruce“.

Povstání proběhlo v pravý čas.
Vypuknout dřív, setkalo by se
s brutální odpovědí nacistů. I tak
byla reakce německé armády tvrdá
a účinná. Střih do současnosti: je
opravdu nepřípadné zabývat se tak
intenzivně Koněvovou sochou.
Normalizační socha nemůže být
symbolem květnových dnů, to je
nonsens. Symbolem jsou pomníč-
ky a připomínky odporu v praž-
ských ulicích. Připomeňme si, že
nerovná situace na bojišti vedla
Pražany ke stavbě více než 1600
barikád. Na nich tváří v tvář těžké
německé technice zemřely tři tisí-
ce bojovníků a další tři tisíce byly
zraněny. O pomníčky těchto hrdi-
nů máme pečovat. Případně vytvá-
řet nové! Tam, kde žijeme my –
tam, kde žili oni, naši hrdinové –
tam, kde jsme si sousedy přes pro-
past času.

Rusko a Čína jsou agresivní
Obětí mohlo být méně, kdyby moh-
li povstání přijít na pomoc Ameri-
čané. Nesměli a zde současně vidí-
me počátek sovětského a ruského
vměšování do našich věcí. Předáci
ČNR byli ihned odstrčeni. Málem
skončili ve vězení. Jak píše Petr
Pithart, „hned druhý den po příletu
košické vlády do Prahy – velvysla-
nec Sovětského svazu, soudruh Zo-
rin – vzkázal po telefonu Fierlinge-
rově vládě, že zástupci domácího
odboje – Česká národní rada – se
do nové vlády dostat nesmí, ačkoli
jim to Beneš sliboval celou válku.
(…) Stalin chtěl osvobodit Prahu
sám. Domácí odbojáře a vojáky bo-
jující v zahraničních jednotkách ne-
měl nikde rád. Ani u nás.“

Časy se moc nezměnily. Zorin
zatelefonoval; současní čínští ko-
munisté posílají na Hrad nepode-
psané přípisy. Čeština čínských
vzkazů se až komicky podobá češ-
tině německých okupantů („návště-
va Taiwanu poškodí přátelské at-
mosféře“, „návštěva Taiwanu niko-
mu nepřispěje“). Vidíte, že jim ne-
stojíme ani za automatickou opra-
vu pravopisu? Pro výhrůžky z Rus-
ka na adresu pražských komunál-
ních politiků platí Pražákovo „ne-
strpět porobu“. Zvedněme hlas, ne-
buďme pasivní, ale asertivní. Rus-
ko a Čína nejsou asertivní, jak tvr-
dí ministr Petříček, ale agresivní.
Pochopili, že mají jakousi šanci
prosadit si u nás svoje. O tuto šanci
musí definitivně přijít.

Autorka je starostkou MČ Praha 10
a senátorkou, členkou výboru
pro zahraniční věci, obranu
a bezpečnost Senátu PČR
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Ruský právní nihilismus
Odstraňování pomníků sovětských válečných hrdinů je sice nemorální a hloupé, ale trestné to v Česku není
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Buďme dobrými hospodáři Země
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