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Lidé fandí spíš stranám než
jejich šéfům, ukázal průzkum

Z ní to jako paradox:
přestože drtivá vět-
šina Čechů
přestože

Čechů
přestože

netouží
po tom mít stranic-

kou knížku, politická usku-
pení jim připadají sympatič-
tější než jejich předsedové.
Vyplývá to z unikátního

průzkumu agentury Phoenix
Research, která se dotazovala
jedenácti set lidí na popula-
ritu šéfů stran a zároveň na
oblibu samotných partají.
„V drtivě většině jsou po-

zitivněji vnímány strany než
jejich předáci – bez ohledu
na to, zda jde o uskupení
vládní, opoziční či mimopar-
lamentní,“ komentuje vý-
sledky Jan Kubáček, šéf Pho-
enix Research.
Čím to je, když je počet

členů partají v zemi jen něco
přes sto tisíc?
„Strany a hnutí jsou po-

většinou stabilnější, repre-
zentují jistou hodnotovou

kotvu. V očích respondentů
jsou přece jen o něco čistší
než její člen – jednotlivec,“
tvrdí Kubáček.

ANO LEPŠÍ BABIŠE
Platí to například i o Andreji
Babišovi a jeho hnutí ANO.
Vicepremiér sice vítězí
v žebříčku popularity stra-
nických šéfů, když se jeví
sympatický 43 procentům
respondentů, nicméně ANO
hodnotí pozitivně dokonce
48 procent lidí, tedy o pět
procentních bodů více.
Pouze ve dvou případech

přisoudili lidé v průzkumu
více kladných bodů samot-
ným vůdcům než jejich par-
tajím: Tomio Okamura tak
„poráží“ svou Svobodu a pří-
mou demokracii o 11 pro-
centních bodů a Miroslav
Sládek republikány o dva.

KDYŽ O NICH NIKDO NEVÍ
Naopak nejméně viditelní
jsou ve srovnání se svými
stranami předsedové Občan-
ské demokratické aliance
a Soukromníků. Jejich lídry
zkrátka téměř nikdo z čes-
kých voličů nezná.

K šéfovi Soukromníků Pe-
trovi Bajerovi se tak v prů-
zkumu – ať negativně či po-
zitivně – vyjádřilo jen 28
procent respondentů.

A na předsedu ODA (a mi-
liardáře působícího v reali-
tách) Pavla Sehnala má ně-
jaký názor pouhých devět
procent oslovených Čechů.
S nadsázkou lze říci, že

mnohem více Čechů bude
znát jeho aquapark v Čestli-
cích u Prahy.

ZÁPORÁK? DOBRÁ ROLE
Zajímavé výsledky výzkum
přináší, když se porovnají
kladná a záporná hodnocení

jednotlivých politiků. Uka-
zuje se, že jen u pěti z nich
to pozitivní převládne nad
negativním.
Naopak u největších „zá-

poráků“ počet nenávistných
hlasů několikanásobně pře-
sáhne množství těch klad-
ných. Což pro jejich politic-
kou kariéru vůbec nemusí
být špatné.
„Politik, který chce být

dlouhodobě úspěšný, potře-
buje být viditelný i za cenu
vyhraněných odpůrců – ne-
smí naopak budit nezájem,
lhostejnost či otupělost,“
podotýká Kubáček.

BABIŠ A TI DRUZÍ
Nejvíce sympatií budí zmí-
něný Babiš, který dominuje
i v podobných průzkumech
společností STEM (s 56 pro-
centy) a CVVM (s 46 pro-
centy).
Druhým nejpopulárněj-

ším mezi šéfy stran a hnutí
je dle agentury Phoenix Re-
search Ivan Bartoš (Piráti)
a třetím lídr lidovců a aktu-
álně i volební dvojkoalice
KDU-ČSL a STAN Pavel Bě-
lobrádek. (alx)
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Pozitivní hodnocení politika (v %)

O kolik % je politik hodnocen 
hůře či lépe než jeho 
domovská strana

Negativní hodnocení politika (v %)
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Nejoblíbenějším stranic-
kým šéfem je podle Čechů
vicepremiér Andrej Babiš.
Nicméně i on pokulhává
za popularitou svého
hnutí ANO.

Politik, který chce být
dlouhodobě úspěšný,
potřebuje být
viditelný i za cenu
vyhraněných odpůrců
– nesmí naopak budit
nezájem, lhostejnost
či otupělost.
Jan Kubáček, šéf Phoenix Research

První vertikální farma. Saláty v ní porostou nad sebou
ANETA BERÁNKOVÁ

Břeclav – Chemický podnik
Fosfa jako první v České

Chemický
České

Chemický podnik
České
podnik

re-
publice vypěstuje zeleninu
uvnitř speciální budovy.
V takzvané vertikální farmě
porostou saláty bez pesticidů
a chemikálií.
Břeclavská firma zabývající

se chemickou výrobou pře-
stavěla jednu ze svých nevy-
užitých budov na městskou
farmu budoucnosti, která
ukrývá několik pater sazenic
salátů. „Největší hrozbou na
světě je nedostatek vody a
tohle ekologické řešení je
šancí, jak se s tím vypořá-
dat,“ uvedl mluvčí společ-
nosti Karel Křivan.
S myšlenkou na netradiční

pěstování zeleniny po za-
hraničním vzoru přišel břec-
lavský výrobce pracích práš-
ků, hnojiv či potravinářských

přísad už v roce 2014. „Uply-
nulé tři roky jsme testovali
technologie a získávali vě-
domosti,“ řekl Křivan.
Že bude břeclavská farma

v Česku první svého druhu,
potvrdil za Agrární komoru
ČR
potvrdil
ČR
potvrdil
Jiří Felčárek. „Je to výji-

mečný projekt. Vím, že na-

příklad v Nizozemsku mají
něco podobného. Z českého
pohledu je to ale opravdu
rarita a taková první vlaš-
tovka,“ reagoval Felčárek.
Vertikální farmaření se

oproti klasickému zeměděl-
ství liší hned v několika bo-
dech. Zeleninu zde budou

pěstovat v takřka sterilním
prostředí bez nežádoucích
bakterií za pomoci moder-
ních technologií. Vzduch,
který vstupuje dovnitř, pro-
chází filtrací. Úroda

vstupuje
Úroda

vstupuje
je tedy

chráněná před nepříznivými
faktory zvenčí, jako jsou zá-
rodky škůdců a nemocí. Kli-
ma je navíc pod kontrolou
počítače, sklízet tak lze i
klidně i uprostřed zimy.
Podle zastánců této tech-

nologie mohou rostliny v
kontrolovaných podmínkách
růst až 2,5krát rychleji než
venku. První zeleninu má
farma nabídnout zhruba v
polovině roku. „Díky propo-
jení zemědělství a technolo-
gií odpadá i zátěž pro ekolo-
gii, zejména splachování
hnojiv a plýtvání vodními
zdroji,“ dodal Křivan. Firma
do projektu zatím investo-
vala kolem 10 milionů korun.

ZÁHONYBUDOUCNOSTI.Právě takto nějak bymohla vypadat
první česká vertikální farma. Foto: Inhabitat

NÁZORY

Kresba Milana Kounovského

Pohledem Stanislava Šulce
Hledání 1. května
V období kolem každého státního
svátku či jinak význačného dne se
vždy vyrojí ankety mezi mladšími.
Znají smysl daného dne? U 17. listo-
padu to ještě jakž takž jde, u 8. května
také, 28. říjen není problém. U Cyrila s Metodějem a Jana
Husa si respondenti nanejvýš prohodí dané dny. Ale
1. květen? U něj to už snad raději ani nikdo nezkouší. Je
to totiž svátek, který v posledních letech hledá identitu
a nikdo mu v tom příliš nepomáhá.
Původní idea byla ve své době velmi důležitá. Na

sklonku 19. století se začal připomínat útok proti dělnic-
kému hnutí v Chicagu. Ať se termín dělník či socialistické
hnutí za dekády zanesl jakýmkoli negativním nánosem,
právě tato chvíle patří ke klíčovým okamžikům zrodu
moderního světa. A jako takový si jistě 1. květen zaslouží
každoroční připomínku bez ohledu na to, jak kdo nená-
vidí komunisty, kteří tento svátek zneužívali desítky let.
Zbytek světa s 1. květnem nemá takový problém jako
my. Ale právě zde žil Karel Hynek Mácha a právě v češ-
tině zazněla ta krásná slova „Byl pozdní večer, první
máj, večerní máj byl lásky čas...“. A máme tu druhý
motiv pro 1. květen, který se nám do oslav míchá. První
květen se kvůli Máchovým veršům stal svátkem tuzem-
ských zamilovaných. Ale co s tím dnes, když podle vý-
zkumů zamilovaní lidé daleko víc utrácejí za romantické
dárky na svátek svatého Valentýna?
A konečně na 1. května, snad z nešťastné tradice po-

vinných pochodů, si plánují velké meetingy všechny po-
litické strany, aby se předvedly před svými voliči. Že

všechny
Že

všechny
to je

v poslední době spíše takové to „pivo, párek, kolotoč a
trocha agitky“, je smutné a úsměvné zároveň.
Co tedy s 1. májem? Podívejme se do historického ka-

lendáře a hledejme další motivy: 1. května začala v roce
1953 vysílat Československá

hledejme
Československá
hledejme motivy:
Československá

motivy:
televize a v roce 1961 se ve

stejný den narodil národní kuchař Jiří Babica. Já bych si
radši zvolil 1. květen 2004, kdy Česko, Slovensko a další
postkomunistické země vstoupily do EU. Co vy?

Den Ivana Hoffmana
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Severokorejské
testování
Severní Korea má testování raket zaká-
zané od Rady bezpečnosti OSN, ale s
gustem ten zákaz ignoruje. Důvod je vnit-
ropolitický. Diktatura, kterou Severní Korea nepochybně
je, funguje jen za předpokladu, že se diktátorovi daří na-
bídnout lidu obraz nepřítele. Kim Čong-un to má zjed-
nodušené tím, že je lid zcela izolován od vnějšího světa.
Za sledování zahraničních televizí je trest smrti, do ciziny
se prakticky necestuje, a kdo nechce být popraven, ne-
snaží se do ciziny ani telefonovat. Protože má diktátor
automaticky ve všem pravdu, nemají lidé důvod k diskusi
a tím pádem ani neexistuje žádná opozice.
Severní Korea není vojensky tak nebezpečná, jak to

o sobě tvrdí, ale je natolik nebezpečná, že může v přípa-
dě napadení zmasakrovat spoustu lidí v Jižní Koreji.
Proto nesrovnatelně silnější USA Severní Koreji použitím
síly pouze vyhrožují a u toho i zůstane. Nakonec se i li-
berálním demokraciím hodí nepřítel, jakým je Severní
Korea. Není jen záminkou, proč zbrojit. Také platí, že ve
srovnání s diktátorem vypadá i mizerný demokraticky
zvolený politik výtečně. Samotná existence diktátorů
snižuje laťku, jejíž překonání požadují občané od svých
politiků.
Se Severní Koreou není možná politická dohoda

a nelze ji zastrašit silou. Válka je možná pouze za před-
pokladu, že ji začne Severní Korea. Ta ale k válce nemá
důvod. Zcela jí stačí testovat rakety.

b
ř

e
c

l
a

v
sk

ý

8 2. května 2017Deník
www.denik.cz


