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Příloha 1

T I S K O V Á Z P R Á VA xy. prosinec 2016

Zaplaťte palcem! Banka XY přichází s platbou otiskem prstu ve Smart Bankingu

Praha, xy. prosince – Ježíšek nemusí nosit dárky pouze 24. prosince. Barvenost loga

banky XY není náhoda, tento rok vám totiž banka přináší vánoční nadílku ještě před

Štědrým dnem. Že nemáte stromeček? Nevadí, stačí vám chytrý telefon. Banky XY totiž

svým klientům jako předčasný dárek přináší možnost rychle a pohodlně a bezpečně

platit v mobilním Smart Bankingu pouze otiskem prstu. 

Banka XY již v květnu loňského roku jako první na českém trhu přinesla využití technologie

otisku prstu v chytrých telefonech do svého mobilního bankovnictví. Díky otisku prstu se

mohou klienti přihlašovat nejen do Smart Bankingu_ale i do Smart klíče. Ode dneška však

přiložení prstu nebude sloužit pouze pro odemykání mobilního zařízení či přihlášení do Smart

Bankingu. Nově jej mohou klienti využívat ještě efektivněji – k rychlému a bezpečnému

podepisování plateb. 

 

„V každém vztahu je nejdůležitější umět naslouchat. V bance XY jsme vyslyšeli přání našich

klientů. Výsledkem je unikátní novinka, která jim umožní potvrzovat platby do výše 5 000

korun v mobilním Smart Bankingu pouhým otiskem prstu,“ říká manažer přímého

bankovnictví banky XY.

Smart Banking banky XY tak využívá dostupné technologie chytrých telefonů naplno. Kromě

zjednodušení aktivace aplikace prostřednictvím SMS, funkce sdílení detailů účtu či

automatického nastavení data platby, jsme v poslední aktualizaci udělali mobilní bankovnictví

také o něco pohodlnější a bezpečnější.  

„Kromě pohodlí při správě financí přináší podepisování plateb otiskem i nový bezpečnostní

prvek. Již uhodnout čtyřmístný PIN kód nebylo pro cizího člověka snadné. Je ale téměř

nemožné, aby se telefon dostal do rukou někomu se stejným otiskem prstu,“ doplňuje osoba.

Smart Banking pro zajištění ochrany osobních údajů využívá technologie otisků prstů, které

má uživatel uložený ve svém chytrém telefonu. Technologie otisky neukládá, ani neposílá  na

server banky. Využít jej po nejbližší aktualizaci aplikace mohou uživatelé Smart Bankingu

banky XY s chytrými telefony, které funkcionalitu otisků prstu podporují.
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Dotazy:
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Bankéři vyrazili do škol…
…ukázat studentům bezpečné chování online
Potřetí se vrcholoví manažeři bank vydali přednášet na české střední školy v rámci projektu 
asociace XX s názvem XY. Nechyběl mezi nimi ani náš ředitel jedné z divizí a člen výkonné rady 
rady Martin. Studentům třetího ročníku na workshopu přiblížil rizika internetového bankovnictví a 
naučil je obezřetnosti při ovládání financí přes mobil.
Čtvrteční říjnové ráno kráčí Martin bránou pražského Gymnázia XZ na dohled od Vyšehradu. Čeká 
na něj 80 studentů, netrpělivých se dozvědět, jak se bezpečně chovat ke svým penězům na internetu.
Téma u nás stále podceňované i přesto, že své finance ovládá online až devět z deseti dospělých 
Čechů.
„Nevěděl jsem, co čekat. Každý si pamatuje své školní časy, takže jsem ze studentů byl trochu 
nervózní,“ popisuje své počáteční obavy Martin. Ty ale přítomní gymnazisté rychle vyvrátili. Na 
workshopu vládla skvělá atmosféra a studenti se o zabezpečení online i smart bankingu živě 
zajímali. 
Většina z nich smartphone vlastní od dětství. A neváhá ho používat ani k ovládání bankovního účtu,
který jim většinou založili rodiče. Průzkum ČBA ukazuje, že banku v mobilu používá čtvrtina lidí. 
Nejčastěji právě česká mládež. Přitom jen třetina má svůj mobil zabezpečený, jak studenti 
Martinovi potvrdili i v hlasování.
Právě, jak si telefon zabezpečit, poznat podvodné aplikace, pokusy o phishing nebo podezřelé 
chování „kamaráda“ na Facebooku jim během devadesáti minut ukázal. „Nechce se mi věřit, že lidé
dnes mohou být tak naivní a uvěřit podvodným e-mailům. Když o tom ale uvažuju, nejsem si jistý, 
zda by moji rodiče také nenaletěli,“ podělil se o svůj postřeh jeden ze studentů gymnázia. 
Téma kyberbezpečnosti mezi mládeží v rámci projektu podporuje i známý YouTuber YY. Od 
července najdete na kanálu YZ jeho první video, druhé natáčel přímo na jednom z workshopů. 
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Pro klienty se privátní bankéř stává téměř dalším členem rodiny

Řeší rodinné finance klientů, velké investice, ale i budoucnost dětí či osobní trable. Díky 
spolehlivosti, kvalitním službám i diskrétnostmi se často stávají téměř dalším členem rodiny. 
S privátní bankéřkou Andreou jsme si povídali nejen o vztazích s klienty, ale také o nedávném 
snížení hranice pro vstup do privátního bankovnictví. 

Privátní bankéřkou jste se stala právě při přesunu našich afluetních klientů do privátního 
bankovnictví. Pocítili klienti změnu? 
Jako máte oblíbeného lékaře, chcete mít i bankéře, který se pečlivě stará o vaše peníze. Klienti 
proto byli většinou nadšeni. Často jsme s nimi od začátku a vidíme růst jejich příjmů i výnosů 
z investic, když dosahují zajímavých částek. Zařazení do Privátního bankovnictví vnímají i jako 
ocenění jejich dlouholeté loajality. Cítí, že si jich banka váží. A co je důležité, převádějí k nám pak 
finance z jiných bank. 

Jak si vytváříte dobré vztahy s klienty, které jsou v privátním segmentu základem?
Naše vztahy nikdy nebyli na lepší úrovni jako. Úspěšný vztah je o množství drobností. Klient musí 
vědět, že zařídím vše spolehlivě a diskrétně. Jsem k dispozici, když nemá čas nebo je pryč a 
potřebuje něco rychle vyřešit. Hlídáme, aby na nic nezapomněli, pomáháme s komplikovanými 
případy. U široké nabídky investic zase musí klient vždy odcházet s tím, právě udělal tu 
nejsprávnější investici v životě.

Máte nějaký příklad? 
Nemůžu říct detaily, ale pomáhala jsem třeba klientovi řešit emisi dluhopisu ve firmě jiného klienta 
banky. Díky naší dobré práci k nám pak přenesl velký objem financí. Klienti s námi často konzultují
témata, která neřeší ani s nejbližšími. Stávám se tak téměř dalším členem rodiny.

Jak spolupráce s rodinou vůbec funguje? 
Někdy se setkávám s partnery dohromady, jindy finance řeší jen jeden. I tak často znám oba. Občas 
řeší každý své finance sám. Hodně ale hovoříme i o dětech nebo vnoučatech, které musím znát také.
Kromě odkládání peněz na jejich budoucnost často pomáhám i se vzděláváním potomků, učím je 
hospodařit s přidělenými financemi.

Co mají čekat kolegové, kteří se chtějí stát privátními bankéři? 
Příchod do privátního bankovnictví byl plynulým vyústěním mé dlouholeté práce v bance. Privátní 
bankéř znamená naprostý vrchol v kariéře. Profesní znalosti produktů, procesů, ale i potřeb a 
požadavků klientů, způsob jednání s nimi musí být na nejvyšší úrovni. Styl práce se mění a 
souznění s klienty získává nový rozměr.
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T I S K O V Á Z P R Á VA XX. říjen 2016

„Nevěřte všemu, co se říká!“ banka XY v novém projektu vyvrací zažité 
předsudky o vztahu Čechů k financím a ke své bance

Praha, XX. října – Mladí si peníze posílají jen přes chytré telefony. Bankovní pobočku

navštívili naposledy, když si zakládali účet. Jejich prarodiče moderním technologiím naopak

nerozumí vůbec a doma mají pod polštářem hotovost. Češi v produktivním věku jsou pak

natolik finančně konzervativní, že svou banku téměř nemění, investovat se nenaučili a ani to

neplánují. Nejen na tyto ale i na mnohé další předsudky, které mají Češi vůči svému

bankovnímu chování, se banka XY zaměřila ve svém projektu „Nevěřte všemu!“ a rozhodla

se je jednou pro vždy vyvrátit. V unikátním průzkumu finančního chování české online

populace banka odhaluje zažité stereotypy mnohých z nás a na tvrdých datech ukazuje, že

již dávno neplatí. 

HLAVNÍ ZÁVĚRY PRŮZKUMU O BANKOVNÍCH PŘEDSUDCÍCH

Pobočky jsou u mladých stále hitem

Mladé Čechy a technologie lze s menší nadsázkou označit za synonyma. Chytrý telefon má tři
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čtvrtiny Čechů do 29 let, tablet více než třetina. 95 % mladých klientů naší banky do 26 let

pravidelně používá Online Banking. To ale podle banky neznamená, že by mladí Češi zcela7

zanevřeli na klasické „analogové“ bankovnictví. Naopak, až celá třetina mladých dokonce podle

našehi průzkumu o bankovních předsudcích výslovně preferuje ovládat bankovní služby osobní

návštěvnou pobočky. To je zdaleka nejvíc ze všech generací.

„I když se v online světě pohybují s jistotou zkušených matadorů, ve financích je tomu přesně

naopak, jsou často nejistí a stále se s nimi učí zacházet. Na pobočky chodí především poradit se o

složitějších produktech nebo zjistit potřebné informace. Po dokončení studií řeší mladí Češi

například vlastní bydlení a s ním spojenou hypotéku, nebo chtějí poradit jak zhodnotit své

pravidelné investice. Ostatní věci jako je založení běžného či spořicího účtu zvládnou hravě

online,“ vysvětluje tiskový mluvčí. 

Že se mladí nezdráhají věnovat svůj čas návštěvě pobočky, pokud některému produktu nerozumí,

potvrzuje i 24letá studentka Petra. „Nedávno jsem se rozhodla začít si odkládat peníze bokem a

jako ideální mi přišliy podílové fondy. V desítkách různých fondů v nabídce mé banky mi ale

pomohla vybrat až bankéřka na pobočce, která se mnou vše trpělivě prošla,“ říká. Trend potvrzují

i bankéři na pobočkách, kteří v posledních letech nezaznamenávají zásadní propad návštěv mladé

generace Čechů.

Podobně průzkum vyvrací i častý předsudek o nezodpovědném chování mladých k penězům.

Když se jich totiž zeptáte, co je pro ně z pohledu financí důležité, až šest z deseti označí

dlouhodobé zhodnocení jejich peněz.  A to není vše. Dokonce až 80 % tvrdí, že chce být finančně

zajištěno pro případ nenadálých událostí, o něco víc myslí na řešení svého bydlení. A i když je pro

ně důchod desítky let daleko, 55 % má v řžebříčku hodnot vysoko i nutnost zajistit se na stáří.

„Že se mladí ihned nezadlužují, ukazují i naše statistiky. Jen každý desátý z našich klientů do 25

let má sjednaný spotřebitelský úvěr a jen 15 % aktivně využívá kontokorent,“ potvrzuje tiskový

mluvčí.

Nová banka? Žádný problém.

O Češích se také často říká, že jsou své bance věrni a jen neradi ji mění.  Průzkum banky XY ale

naznačuje, že tento postoj se za poslední roky rychle mění. Až čtyři z deseti Čechů totiž za

posledních pět let vyzkoušeli novou banku. A hledat ideálního poskytovatele bankovních služeb se

nebojí zejména ekonomicky aktivní generace současných rodičů. 

„Češi chtějí zkoušet nové věci, často dnes touží po moderní bance s jednoduchými produkty a

různými online vychytávkami nebo propracovaným mobilním bankovnictvím. Proto má dnes více
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než třetina Čechů více než jeden účet a zkouší, co jim další finanční instituce může nabídnout,“

vysvětluje tiskový mluvčí.

Velké předsudky se pojí i se spořením a investováním, obecně se má za to, že Češi ani jedno

pořádně neumí a nedělají. Přitom více než polovina z nás si spoří na spořicím účtu (54 %) nebo na

penzi (64 %). A pravidelně investuje až pětina Čechů, jež se pohybují na internetu, podobně, jako

například Britové. Větší, jednorázové investice, si již vyzkoušel každý desátý Čech (11 %) a

dalších 7 % je plánuje v budoucnu realizovat. Průzkum banky XY také ukázal, že Češi se při

investicích spíše straní rizika, a investují tak do bezpečnějších aktiv. Průměrný klient banky každý

měsíc investuje zhruba 1250 korun. Výrazně více přitom investují muži, 1424 korun, ženy pak

1 072 korun. Nejčastěji volí formu dluhopisových, akciových nebo komoditních fondů.

„Ve Spojených státech investuje do podílových fondů až polovina lidí, Čechů jen pětina. I když

zájem o investiční produkty roste, Češi se spíše podobají svým německým sousedům. Ti také

v drtivé většině preferují konzervativní spořicí nástroje, jako třeba spořicí účty nebo spoření na

penzi. Roli hraje potřeba mít své peníze rychle dostupné a větší averze Čechů a Češek k riziku,

které za investováním stále vnímají. Z dlouhodobého hlediska však může pravidelné investování

často dosahovat vyšších výnosů než peníze na spořicím účtu,“ dodává tiskový mluvčí.

„Žádné peníze v polštáři nemáme!“ vzkazuje generace prarodičů

Nejsilnější předsudky v souvislosti s bankovnictvím a jejich vztahem k penězům obvykle

převládají o seniorech. Neumí používat bankovní služby, doma si do polštáře nebo skříně

odkládají celoživotní úspory a technologie jsou pro ně velkým strašákem, kterému nerozumí.

Průzkum banky XY ale ukazuje výrazný opak.

Vyvrací zejména velkou fámu o seniorech a jejich ukládání si celoživotních úspor doma do

polštáře. Naopak, většina má doma peníze jen na nejnutnější výdaje. Pouze každý pátý senior (22

%) má totiž doma hotovost vyšší než 5 000 korun, což je velmi podobné číslo jako u ostatních

generací. Své peníze tak již běžně ukládají do banky. A navíc neváhají k jejich správě zkoušet

nové technologie. 

„Senioři bourají zažitý předsudek o své technologické nevyspělosti. Až třetina lidí nad 55 let s

přístupem k internetu se online bankovnictví dávno nebojí a spravují své finance po internetu. A

oblíbili si i používání platebních karet. Polovina seniorů (48 %) se v obchodě snaží kartou zaplatit

vždy, když je to možné. Každý desátý si navíc již zkusil vložit peníze do banky prostřednictvím

bankomatu,“ přibližuje tiskový mluvčí .
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Poznámka pro editory

Průzkum banky XY o předsudcích Čechů v bankovnictví byl realizován v září 2016 formou

online dotazování. Zúčastnilo se jej celkem 900 respondentů s přístupem k internetu, a to ze

všech věkových skupin obyvatel starších 18 let. 

Dotazy: kontakt
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Bydlení je pro starší mnohem víc než střecha nad hlavou

 Způsob, jakým bydlíme, má velký vliv na kvalitu našeho života a pocit nezávislosti  

 Snaha lidí o nezávislý a společensky aktivní život vede k rozvoji nových forem bydlení. 

 Experimentální (alternativní) formy bydlení pro starší lidi mají potenciál stát se součástí 
běžné praxe. 

Bydlení znamená mnohem více než jen střechu nad hlavou. Pro starší lidi, může být volba správné 
formy bydlení rozhodující, především pokud jsou nějak fyzicky limitování. „Kdo ve stáří bydlí ve 
třetím patře bez výtahu, je prakticky uvězněn ve svém vlastním domě,“ říká Silke Gross, 
spoluzakladatelka německého vícegeneračního projektu Amyryllis.

Žít podle svých představ
Momentálně převládající formy bydlení představují pro seniory výzvu v zachování jejich 
samostatnosti a nezávislosti. Podle nedávno provedené studie je problémem, že se zhoršujícím se 
fyzickým a duševním stavem se vlastní domov může částečně proměnit ve vězení. 
„Starší lidé si uvědomují, že mohou žít mnoho let s tělesným nebo duševním omezením a hledají si 
proto novou formu bydlení,“ říká profesor Hans-Werner Wahl, vedoucí Katedry sociální a 
environmentální gerontologie na univerzitě v Heidelbergu. 
V České republice přibývá pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence. S tím 
významně roste poptávka po domovech, které jim poskytnou ubytování a specializovanou péči. A 
trh reaguje. Například loni se pod značkou Grand Park otevřelo první zařízení v Havířově. Od 
dubna přijímá klienty druhý dům pro seniory v Hradci Králové a koncem roku začne fungovat třetí 
v Praze-Štěrboholech. „Do pěti let chceme provozovat domov pro seniory v každém krajském městě 
a postupně bychom je rádi začali budovat i v okresních městech, třeba i s dalšími partnery,“ říká 
spolumajitel Grand Parku Ľubomír Vais.                    
Až donedávna byly domovy důchodců a pečovatelské domy pro seniory jedinou možnou volbou. 
Přesto v těchto zařízeních žije nízký podíl lidí starších 65 let – v Německu asi 5 % populace, ve 
Francii 6 %. U nás je podíl podobný. „V České republice je nedostatek lůžek pro seniory. Ze 
statistik ale vyplývá, že 80 % důchodců chce dožít doma,” upozorňuje Jan Lorman z organizace 
Život 9 zaměřující se na pomoc seniorů prožít plnohodnotný život doma.
Zcela odkázána na péči druhé osoby je v Česku podle statistik pětina seniorů, tedy zhruba 400 tisíc 
lidí. Vyplývá to z analýzy, kterou nedávno vypracovala organizace Right At Home, jež patří mezi 
největší poskytovatele domácí péče na světě. 
V současné době je tak potřeba najít střední cestu, která by důchodcům poskytla jak samostatnost, 
tak podporu. Nová institucionální řešení jako byty s asistenční službou umožňují nájemcům 
samostatný život a zároveň rychlou lékařskou péči a další podpůrné služby. Zajímavé jsou stále 
početnější nové formy bydlení, které senioři sami zakládají nebo spoluzakládají, aby mohli žít podle
svých představ. 
Z domu domovem 
Dobrý příklad nové formy společného bydlení je francouzský obytný dům „Maison des Babayagas“
(Dům Baby Jagy) v Montreuil u Paříže, který zajišťuje bydlení pro 21 starších žen. Přestože právně 
se jedná o veřejně soukromé partnerství mezi nájemci a místní samosprávou, je dům provozován 
nájemkyněmi jako družstvo. Hlavním cílem družstva je podle Iro Bardis, předsedkyně společenství 
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nájemníků, nabídnout ubytování převážně osamělým ženám s nízkým příjmem. 

„Maison des Babayagas“ (Dům Baby Jagy) v Montreuil u Paříže

Podle ní žijí ženy všeobecně déle než muži a mohou ve Francii dosáhnout v průměru menších úspor
a důchodů. A to proto, že se staraly o rodinu a nebyly tak po delší dobu zaměstnány. Obdobná 
situace panuje i u nás. Češky se dnes v průměru dožívají téměř 82 let, což je o šest let víc než muži. 
Jejich průměrný důchod je přitom o 2 251 Kč nižší, než mají muži.
Obyvatelky francouzského domova využívají četné možnosti, které toto společné bydlení nabízí. 
Paní Bardis zdůrazňuje, že tyto ženy odmítají klišé „být starý znamená nedělat nic“. Účel jejich 
společenství nájemníků spočívá v tom zůstat nezávislé, aktivně se účastnit společenského života a 
podílet se na demokratických rozhodovacích procesech. „Všichni bychom měli usilovat o 
nezávislost a zdravý život. Věříme, že naše angažovanost v problematice samostatnosti přinese 
dobro celé společnosti.“ 
Podobné projekty již vznikají i v Čechách. Například senior Cohousing CZ zajišťuje seniorské 
komunitní bydlení. Na rozdíl od stárnutí v institucích je tento typ bydlení založen na vlastní 
iniciativě seniorů a jejich vzájemné podpoře a pomoci. Obyvatelé pokračují ve svém dosavadním 
životě v přirozeném sociálním prostředí.
Mezigenerační bydlení 

Koncepce mezigeneračního bydlení existuje také v německém v Bonnu. Amaryllis zahrnuje byty a 
budovu pro jednotlivce a rodiny rozdílného stáří, kteří chtějí vytvořit jedno společenství. Veřejné 
prostory jsou koncipovány tak, aby se obyvatelé mohli co nejsnadněji vzájemně potkávat. „Starší 
lidé se díky tomu stávají samostatnějšími, protože se zde stýkají hlavně se svými sousedy, je pro ně 
tedy snazší být v kontaktu a cítit se bezpečně. Tak se budují komunikační cesty. Pokud někdo po 
několik dní neopustí byt, jeho přátelé jej půjdou zkontrolovat“ říká jeho spoluzakladatelka Silke 
Gross. 

Díky interakci mezi lidmi různých generací přejímají starší obyvatelé cennou společenskou funkci a
neomezují se jen na plnění svých vlastních potřeb. Starají se tak například o děti mladších párů. 
Mezigenerační bydlení je organizováno tak, že dodává všem odvahu se aktivně podílet na 
rozhodování a fungování společenství. 

„Jsme bytové společenství, to je důležité“, vysvětluje Gross. „Všichni jsou nájemníci, každý má 
jeden hlas. Proto musíme vše společně konzultovat a věci rozhodovat společně. Takový projekt 
funguje jen tehdy, pokud se lidé aktivně zapojují – co nejvíce mohou – a jen neprofitují.“

Nové formy bydlení? 

Celý trend nových forem bydlení pro seniory je i přesto stále teprve v začátcích. Profesor Wahl i tak
věří, že bude nabídka přibývat. Také Iro Bardis a Silke Gross pozorují neustálý nárůst domácích i 
zahraničních návštěvníků z Evropy a jiných koutů světa, kteří si tyto formy bydlení prohlédnou a 
snaží se ji poté zavést doma. Například v České republice, kde se postupně rozšiřují projekty jako 
zmíněný Grand Park či Cohousing CZ ale i různé typy mezigeneračního bydlení.
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Nabídka a poptávka se v rámci Evropy velmi liší, což je podmíněno kulturně i legislativně. Profesor
Wahl zmiňuje, že veliký kulturní význam nezávislosti ve Skandinávii vedl k tomu, že politika 
podporuje investice do nových forem bydlení. V jiných zemích Evropy to ještě není ten případ.

Experimentování s novými formami bydlení rovněž pokračuje rychlým tempem. Francouzská vláda
chce například podporovat mezigenerační bydlení v modelu, ve kterém starší lidé pronajímají volné 
pokoje mladým. Česká republika na základě Národního akčního plánu podporujícího pozitivní 
stárnutí pro období let 2013 až 2017 usiluje především o zapojení seniorů do diskuze nad 
důležitými opatřeními týkající se života obyvatel na místní a krajské úrovni. Dále o vytváření 
prostředí s odpovídající infrastrukturou, vhodnou nabídkou různých forem bydlení a dostatečné 
občanské vybavenosti a dostatečnou nabídku preventivních programů v komunitě a ve společnosti, 
která akcentuje holistický přístup.

Experimentuje se sice hodně, ale zásadní změna v Evropě zatím nenastala. Vzhledem k rychle 
rostoucímu podílu starších lidí a jejich odmítavému postoji k institucionální péči, je zřejmé že nové 
formy bydlení budou přibývat. Zůstává nejasné, jaká forma se prosadí.

Citace:

„V České republice je nedostatek lůžek pro seniory. Ze statistik ale vyplývá, že 80 % důchodců chce
dožít doma.” 
Jan Lorman, organizace Život 9

„U bydlení jde zejména o udržení samostatnosti a nezávislosti.“
Hans-Werner Wahl, vedoucí oddělení pro psychologický výzkum stárnutí na univerzitě v 
Heidelbergu

„Všichni bychom měli usilovat o nezávislost a zdravý život. Věříme, že naše angažovanost v tématu 
samostatnosti přinese dobro celé společnosti.“
Iro Bardis, předsedkyně společenství nájemníků domu «Maison des Babayagas» v Montreuil u 
Paříže
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Čas se připravit

Prodlužující se délka života mění věk, kdy lidé tradičně chtějí odejít do důchodu. Máme více času 
se ekonomicky i sociálně připravit na to, jak dlouho chceme v životě pracovat. Ve studii společnosti
XY jsme se zeptali 300 Čechů a dalších 1200 Švýcarů, Němců, Rakušanů a Francouzů na jejich 
názory na odchod do důchodu. 

Graf 1: 
Více seniorů, nižší příjmy
Během příštích 35 let se zvýší podíl seniorů závislých od pracující populace.

Data CZ:
 2015: 28,1 %
 2025: 35,2 %
 2050: 50,9 %
 2075: 47,9 %

Zdroj: OECD

Graf 2:
Současná úroveň zaměstnanosti lidí nad 55 let je neudržitelná. 
Aktuální zaměstnanost lidí ve věku 55–64 let (Q3 2015)

 Data CZ: 54,4 %
Zdroj: organizace YY

Graf 3: 
Náklady na penze porostou
Podíl penzijních výdajů na státním rozpočtu

 Data CZ: 8,9 %
I přesto se až 50 % respondentů studie společnosti XY neobává vyšších nákladů na penze. 

Zdroj: Studie společnosti XY, organizace YY

Graf 4:
Status quo přetrvává.
Studie XX ukazuje, že až tři čtvrtiny Čechů chtějí do penze při dosažení důchodového věku nebo 
dřív. 

Data CZ:
 35–65 let – 78 %
 65+ – 65 % 

Zdroj: Studie společnosti XY

Graf 5:
Vzhledem k tomu, jak se společnost chová ke starším zaměstnancům, to není překvapivé zjištění. 

 35 % starších zaměstnanců
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 Evropské dotace i u nás doma v kuchyni
 Poradci nad nimi zlomili hůl, že jejich projekt výměny tlakového kotle nemá šanci

získat dotaci z fondů EU. Pomohla až naše banka. Díky ní získal jeden z největších
výrobců hranolků u nás, firma XY,  dotace5 milionů korun dotace na profinancování
zásadní investice. Díky novému kotli na výrobu páry ušetří finance i životní prostředí. 

 Jejich výrobky jste určitě potkali. Každý Čech ročně sní 3,5 kila hranolek a jihočeská
společnost XY je jedním z jejich největších výrobců v zemi. Stovka zaměstnanců se stará o
denní produkci 60 tun hranolek. 

 Firma měla výrobní problém. Pro výrobu hranolků potřebují vodní páru pod vysokým
tlakem. Lokální teplárna jej nebyla schopna zajistit, navíc měla časté výpadky. Proto si páru
museli dotlakovat sami. Problém by vyřešil nový kotel – investice za 13 milionů korun.
Chtěli jej financovat evropskou dotací, jenže všichni poradci jim svorně tvrdili, že to
nepůjde. Až navázali spolupráci s námi. 

 “Ve spolupráci s českobudějovickou institucí ZZ jsme díky dlouholetému know-how a
zkušenostem nalezli vhodnou cestu a umožnili firmě získat pětimilionovou dotaci,”
vysvětluje manažer týmu Dotačního poradenství. Díky našemu kvalitnímu poradenství dnes
u nás firma XY čerpá 13milionový úvěr včetně zmíněné dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu. Až si příště budete pochutnávat třeba na slavných Táborských
kroketách, vzpomeňte si, že je to i díky naší bance.

 Na čem letos banky XY pracuje? 
 Nové programovací období přineslo záplavu nových podmínek a pravidel. ECC letos

pomáhá klientům především sa v nich zorientovat a aktivně jedná se státní správou.
Informace pak klientům předává lidskou formou. První měsíce letoška byli především o
podávání projektů v prvních dotačních výzvách. „Naši klienti podali projekty v hodnotě
stovek milionů korun. Zaměřují se na nákupy nových technologií, rekonstrukce nemovitostí
nebo investic do inovací, výzkumu a vývoje,“ uzavírá manažer XY.


 Timeline: Jak šel čas s dotací pro firmu XY
 09/2015 První kontakt a prověření, zda by tato společnost mohla získat dotaci a

v jaké výši
 10/2015 Podání oficiální žádosti o dotaci a její předběžné schválení
 01-03/2016 Projednání a schválení úvěrového návrhu 
 03-04/2016 Výběrové řízení na dodavatele pro firmu XY ve spolupráci s naší

bankou
 07/2016 Schválení dotace 
 10/2016 Pobočka banky XY čeká na dočerpání úvěru ze strany klienta
 11/2016 Vyfakturování provize od poradenské společnosti ve prospěch banky
 tnanců v Evropě je pod tlakem odejít do důchodu
 36 % Evropanů říká, že hromadné propouštění se obvykle týká nejstarších zaměstnanců

Podporujme ty, co chtějí na důchodu pracovat
Místo penalizování lidé, co chtějí odejít do důchodu dřív, by se stát měl zaměřit na podporu 
seniorů, kteří chtějí i v důchodovém věku zůstat aktivní. 
Data CZ:

 1/5 Čechů chce pracovat i po dovršení důchodového věku. 

Zdroj: Studie společnosti XY
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Evropské dotace i u nás doma v kuchyni

Poradci nad nimi zlomili hůl, že jejich projekt výměny tlakového kotle nemá šanci získat
dotaci z fondů EU. Pomohla až naše banka. Díky ní získal jeden z největších výrobců
hranolků u nás, firma XY,  dotace5 milionů korun dotace na profinancování zásadní investice.
Díky novému kotli na výrobu páry ušetří finance i životní prostředí. 
Jejich výrobky jste určitě potkali. Každý Čech ročně sní 3,5 kila hranolek a jihočeská společnost
XY je jedním z jejich největších výrobců v zemi. Stovka zaměstnanců se stará o denní produkci 60
tun hranolek. 
Firma měla výrobní problém. Pro výrobu hranolků potřebují vodní páru pod vysokým tlakem.
Lokální teplárna jej nebyla schopna zajistit, navíc měla časté výpadky. Proto si páru museli
dotlakovat sami. Problém by vyřešil nový kotel – investice za 13 milionů korun. Chtěli jej
financovat evropskou dotací, jenže všichni poradci jim svorně tvrdili, že to nepůjde. Až navázali
spolupráci s námi. 
“Ve spolupráci s českobudějovickou institucí ZZ jsme díky dlouholetému know-how a zkušenostem
nalezli vhodnou cestu a umožnili firmě získat pětimilionovou dotaci,” vysvětluje manažer týmu
Dotačního poradenství. Díky našemu kvalitnímu poradenství dnes u nás firma XY čerpá
13milionový úvěr včetně zmíněné dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Až si
příště budete pochutnávat třeba na slavných Táborských kroketách, vzpomeňte si, že je to i díky
naší bance.
Na čem letos banky XY pracuje? 
Nové programovacímu období přineslo záplavu nových podmínek a pravidel. ECC letos pomáhá
klientům především sa v nich zorientovat a aktivně jedná se státní správou. Informace pak klientům
předává lidskou formou. První měsíce letoška byli především o podávání projektů v prvních
dotačních výzvách. „Naši klienti podali projekty v hodnotě stovek milionů korun. Zaměřují se na
nákupy nových technologií, rekonstrukce nemovitostí nebo investic do inovací, a výzkumu a
vývoje,“ uzavírá manažer XY.

Timeline: Jak šel čas s dotací pro firmu XY
09/2015 První kontakt a prověření, zda by tato společnost mohla získat dotaci a v jaké 
výši
10/2015 Podání oficiální žádosti o dotaci a její předběžné schválení
01-03/2016 Projednání a schválení úvěrového návrhu 
03-04/2016 Výběrové řízení na dodavatele pro firmu XY ve spolupráci s naší bankou
07/2016 Schválení dotace 
10/2016 Pobočka banky XY čeká na dočerpání úvěru ze strany klienta
11/2016 Vyfakturování provize od poradenské společnosti ve prospěch banky
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Pomohli jsme projektu XY. A hned dvakrát!

Pomáhat se dá nefinančně, ukazuje naše podpora projektu XY. Letos jsme jim pomohli

rovnou dvakrát. Novým autem na cesty za vzděláním i zábavou. Podruhé sa bankéři

proměnili a v malíře a stěhováky. 

Děti v nouzi. Malí tvorové, kteří nemají osud ve vlastních rukách. Přitom se jejich budoucnost

formuje právě v mládí a upřímně ocení jakoukoliv pomoc. Letos jsme tak kromě nového

vozíku pro hendikepovanou dívku poskytli podporu i dětem z projektu XY z Prahy. 

A ne jednou, ale rovnou dvakrát. Nejdříve v dubnu, kdy od nás dostaly zcela nové auto

v hodnotě 1,3 milionu korun. Kromě banky se na daru podílela i část XX naší firmy. „V naší

bance chceme pomáhat tam, kde si toho váží. Tam, kde cítíme, že naše pomoc přinese

přidanou hodnotu,“ říká ředitel společnosti. 

Bankéři z banky XY nesedí jen na židlích

Druhá pomoc přišla v létě. Je každoroční tradicí, že se bankéři z oddělení CCS jednou ročně

vydají z kanceláří do ulic a místo počítání čísel zapojí do práce ruce a svou šikovnost. Plán je

však do poslední chvíle obestřen tajemstvím. Každý s napětím očekával, kam je firemní

autobus zaveze tentokrát. 

Asi nepřekvapí, že letošní konečná byla právě před sídlem projektu. „Místní „tety“ nás

požádali o pomoc s malováním a stěhováním,“ přibližuje paní  Jana z oddělení CCS,

organizátorka letošního výjezdu s cílem pomáhat. 25 bankéřů tak za den kompletně obnovilo

dva byty. V každém bydlí čtyři děti spolu s tetou nebo strýcem, který se o ně stará. Byty,

kterých je v projektu sedm, mají tři pokoje, dvě koupelny a vlastní kuchyň.

„S absolutním nasazením celého týmu a dopingem od místních tet v podobě buchet a bábovek

jsme vše zvládli,“ říká paní Jana. Každý si odnesl krásný pocit, že mohl vlastnoručně pomoci

ohroženým dětem, jejich úsměv a pocit radosti jen tak něco nevyváží.
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Díky rozšíření privátního bankovnictví získáváme nové klienty i jejich prostředky

Začátkem ledna byl v bance XY spuštěn náročný projekt přesunu afluetních klientů pod křídla 
našeho privátního bankovnictví. O tom, jak celý projekt probíhal, jaký klienti dnes mohou privátní 
služby získat, čím je naše privátní bankovnictví unikátní a jak ho klienti hodnotí, jsme si povídali 
s panem XY z banky. 

Co všechno obnášelo přesunutí vysoce výdělečných klientů z maloobchodu do privátního 
bankovnictví. Co jste museli udělat a v jakých krocích?
Šlo v podstatě o určení, jakým způsobem rozšíření privátního bankovnictví o vysoce výdělečné 
klienty proběhne. Celý proces proběhl v takzvaných třech fázích. Jako první jsme vytvořili model, 
jak celý přesun bude probíhat. Druhým krokem bylo rozlišení klientů, jichž se změny budou týkat 
a vytvoření kritérií pro jednotlivé klientské segmenty. V posledním bodě se po schválení plánu 
přistoupilo k realizaci. Postupně vznikla nová organizační struktura, nové týmy, probíhal také výběr
a následné přijetí nových bankéřů. 
Celý projekt běží od ledna. V první fázi na začátku dubna jsme přesunuli část klientů. V červnu se 
spojil produktový tým privátních bankéřů a investic do marketingového a retailového oddělení. 
Hlavní číst přesunu pak přišla v červenci. 

K prvnímu červenci tedy bylo hotovo? 
Servisní model je tedy již jednotný pro bývalé afluentní i privátní klienty. Nutno ale říct, že ten 
projekt, ač bychom byli rádi, neskončil s prvním červencovým dnem. Proces „nalodění“ klientů je 
dlouhý. Trvá nějaký čas, než se vztah s novým bankéřem rozvine, než se privátní bankovnictví 
nastartuje. My jsme ve fázi, kdy vše běží, ale zdaleka nejsme na konci.

Když se bavíme o hranicích, kdo se tedy dnes může stát klientem privátního bankovnictví?
Nově je hranice nastavena na zhruba tři miliony korun v aktivech, respektive 100 tisíc eur na 
Slovensku. Nejde o striktní kurzový propočet, částku jsme nastavovali tak, aby byla smysluplná. 
V aktivech zjednodušeně řečené znamená, že klient má daný objem peněz na účtu nebo 
v investičních produktech.
Není to ale dogma, uvažujeme samozřejmě i další kritéria. Například klienti s příjmem přes 200 
tisíc korun měsíčně také splňují podmínky pro privátní bankovnictví. Dále majitelé firem, které 
mají alespoň 60 milionů korun obratu. Nebo klient, který si vezme velmi vysokou hypotéku, 
řekněme 10 milionů korun, také získá služby prvotního bankovnictví. Tito lidé patří do skupiny 
takzvaných potenciálních klientů. To znamená, že tito klienti by měli mít potenciál do budoucna 
vytvořit takové množství majetku a pohledávek, že pro banku má smysl jim již dnes nabídnout 
privátní služby. 

Přišel k nám klient, má 3 miliony korun a původně vstoupil do retailového bankovnictví. Díky
novému projektu se dostává do privátního bankovnictví. Co tím získá? 
Servis, který mu bankéř věnuje, by měl být mnohem intenzivnější. Měl by se věnovat nejenom 
klientovi, ale i celé jeho rodině. Samozřejmostí je širší nabídka produktů, kdy máme obecně tu 
nejvyšší úroveň produktů pro individuální klienty. 
Pocítí to i na šíří nabídky produktů, které mu budou k dispozici. Privátní klienti získávají obecně tu 
nejvyšší úroveň produktů pro individuální klienty. Jedná se primárně o investice, privátní klienti 
mají možnost investovat díky naší otevřené architektuře investičních nástrojů do širokého portfolia 
od strukturovaných produktů, primárních emisí korporátních bondů až po investiční certifikáty 
přímo na míru (tzv. ISIN). To je něco, co v České republice nabízíme jen my. 

V čem dalším se naše privátní bankovnictví liší od konkurence? Proč by měl klient přijít a 
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uložit svůj majetek u nás?
Žádná jiná privátní banka nemá tak rozpracovaný již zmíněný koncept otevřené architektury jako 
my. Máme zatím nejrobustnější proces z pohledu jednak celé globální investiční strategie (GIS), 
který vychází z Itálie, ale i výběr fondů a jejich poskytovatelů. Unikátní jsou také zmíněné 
certifikáty, to není nikdo jiný na českém trhu schopen nabídnout.

Důležité jsou také technologické inovace. Za ty jsme dokonce nedávno dostali prestižní ocenění 
časopisu Euromoney. V současnosti intenzivně rozvíjíme platformu pro investiční poradenství. Už 
je ve fázi, kdy je spuštěná a je jen otázkou času, kdy přejde naplno do investičního poradenství. 
Každý náš privátní bankéř je navíc schopen prezentovat celou naší nabídku klientovi na iPadu. 
Doufáme, že se brzy dopracujeme i k tomu, že se klient bude moct na svém vlastním iPadu podívat 
na své investiční portfolio či zadat objednávku. 

Když se na to podíváme obecně, liší se privátní bankovnictví kromě produktů osobním 
poradenstvím. Bude osobní schůzka s bankéřem v budoucnu vnímána jako luxusní služba? 
Kdybych zkusil odpovědět krátce, řekl bych ano. Rozšířením privátu ukazujeme, že individuální 
servis je pro určitou skupinu klientů důležitý. Osobní přístup musí zůstat zachovaný. 

S tím souvisí i zmíněné rozšíření týmu. Jak jste vybírali nové bankéře?
Vybírali jsme ty nejzkušenější bankéře působící v naší bance. Zároveň jsme hleděli i na jejich 
obchodní úspěšnost, jak se jim daří plnit plány. V úvahu jsme samozřejmě brali i jejich potenciál 
pro další kariérní rozvoj.

Z pohledu celé banky, kolik lidí se na celém přesunu tedy podílelo? 
Hlavní díl práce odvedl tým pěti až šesti lidí, ale dílčími dodávkami se to týkalo v podstatě celé 
banky.

Lze již dnes říct, zda se celý projekt vyplatil? 
Určitě ano. Máme případy, kdy skutečně vidíme, že klient díky převedení do privátního 
bankovnictví k nám ke svým stávajícím třem milionům přesunul další 3–4 miliony korun. Je vidět, 
že rozšířená nabídka služeb se klientům líbí. To je něco, co ukazuje, že projekt měl a má pro banku 
velký smysl.
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T I S K O V Á Z P R Á VA  XX. listopad 2016

Připravte se na službu YY s řešením od banky XY a výrazně ušetřete náklady za pokladní
systém

Praha, XX. listopadu – Banka XY přichází s řešením, které malým a středním podnikatelům

výrazně ušetří náklady na zavedení nové služby YY. V partnerství se společností XX nabídne

kompletní servis pro službu YY od softwarového řešení přes pokladní sady až po propojení

systému s platebními terminály Banky XY To vše již za výhodnou pořizovací cenu od 4 242

korun.

„Jsme pro naše klienty ze segmentu malých a středních firem nebo startupů silným partnerem a

pomáháme jim s rozvojem jejich podnikání. Chceme, aby se mohli věnovat tomu, co umí nejlépe –

podnikání a realizaci vlastních nápadů. Abychom jim ulehčili přechod na službu YY, udělali jsme

důkladnou analýzu trhu a nakonec se společností XX připravili komplexní řešení na míru včetně

našich platebních terminálů. Díky nám navíc na implementaci řešení podnikatelé výrazně ušetří

peníze i čas,“ ř í k á manažer segmentu pro malé a střední podniky banky XY.

Banka XY ve spolupráci s pokladním systémem XX nabídne podnikatelům kompletní řešení

všech jejich potřeb souvisejících se zavedením elektronické evidence tržeb. Pokladní systém D

umí v plném provozu evidovat tržby a tisknout kódy FIK a BKP na účtenky. Díky propojení

s platebními terminály banky XY tak podnikatelé získají spolehlivé řešení pokladního systému pro

evidenci tržeb s mnoha dalšími funkcemi a nonstop podporou. 

Řešení bude pro klienty banky XY dostupné za výhodnou pořizovací cenu od 4 242 korun.

Podnikatelé tak na vstupních nákladech implementace služby YY nepřekročí mimořádnou slevu

na dani ve výši 5 000 Kč na pořízení pokladního systému, jež avizuje ministerstvo. Banka XY

zároveň nabízí samostatné propojení stávajících platebních terminálů se software řešeními těm

svým klientům, kteří již systém pro službu YY implementovaný mají a zároveň využívají nebo

chtějí využívat platební terminály banky. Terminály navíc dokážou zpracovat e-tržby také

z hotovostních transakcí. 

Povinnost elektronické evidence tržeb se pro podnikatele z ubytovacích a stravovacích služeb

zavádí již od 1. prosince letošního roku. Postupně se rozšíří na všechny, kteří přijímají za zboží

nebo služby peníze (hotové i kartou, stravenkami, atd.). 
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Dotazy:
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Vysoký životní standard i na penzi? Podívejte se, jak na to

Žije do devadesáti let, měsíčně má 17 812 korun, věnuje se koníčkům, rodině a cestování. To jsou
ideální představy běžných Čechů o důchodu, jak přibližuje nedávný průzkum  naší poradenské
společnosti. Překvapivě mají ale podobné představy o své penzi i Češi s nadprůměrnými příjmy.
V důchodu tak na ně může čekat nepříjemné překvapení v podobě prudkého poklesu jejich životní
úrovně. Přinášíme několik rad, jak se takovému překvapení vyhnout a zajistit si v penzi kvalitní
příjem, díky kterému nebudete muset ani jako senioři omezovat své sny a přání. 

Podle průzkumu i lidé s měsíčním příjmem mezi 50 a 70 tisíci korun svorně tvrdí, že na pohodlné
prožití důchodu by jim úplně stačilo dostat na účet 18 tisíc korun. I když ale vezmeme v úvahu, že
v 65 letech již nebudete splácet drahou hypotéku nebo financovat kvalitní vzdělání svým
milovaným potomkům, 18 000 korun není ani částka odpovídající dnešnímu průměrnému příjmu
běžného Čecha. 

Dnešní manažery a úspěšné podnikatele zvyklé na vysoký životní standard, časté cestování, drahé
koníčky nebo třeba kvalitní jídlo tak může v důchodu kromě příjemného času s vnoučaty čekat i
jedno zásadní, již méně příjemné zjištění. „Z nízkého státního důchodu jednoduše nevyžijí. A pokud
si nezajistí dostatek dalších úspor, může je čekat zásadní propad jejich životní úrovně,“ upozorňuje
analytik z poradenské společnosti. 

Kolik byste měli mít? Stačí jednoduché počty. Když dnes vyděláváte například 100 tisíc korun, na
penzi by vám mohla stačit polovina. Se státní penzí 18 tisíc vám tak bude chybět dalších 32 tisíc
korun měsíčně. To je při penzi trvající 20 let dohromady zhruba 7,5 milionu korun. Ale kde je
vzít…

Úspory nenechávejte ležet na účtu. Investujte

Pokud máte vysoký příjem, téměř určitě jej nedokážete celý utratit. Přirozeně tak máte úspory. Ale i
když manažeři nebo podnikatelé jdou v práci tvrdě za výnosy, v soukromí se často uspokojí s penězi
ležícími na běžném účtu. Ať jim nezbývá čas to řešit, nebo na to jednoduše nemyslí, je to chyba.
Pokud jste se poznali, je čas začít investovat. 

Začněte jako běžní lidé. Pravidelné investice do podílových fondů, obsahující dluhopisy a akcie.
„Vyděláváte 50 tisíc? Dejte si každý měsíc alespoň 5 tisíc bokem na investice. Vyděláváte 100 nebo
200 tisíc? Klidně do investic nasměřujte více než 10 % svých příjmů. Čím dřív začnete, tím dřív
zjistíte, že výše zmíněných 7 milionů není nereálný sen,“ vysvětluje analytik.

V okamžiku kdy ve svém investičním portfoliu našetříte milion korun, začněte se zabývat dalšími
investičními možnostmi. Zejména fondy kvalifikovaných investorů jsou velmi zajímavá možnost.
Tyto fondy umožňují efektivní investici třeba do zemědělské půdy nebo do realitních projektů (kde
se dnes oplatí uvažovat o obchodních centrech a průmyslových parcích). Existují i fondy zaměřené
na moderní technologie. Pokud jste fanoušek ekologie, mohly by vás zajímat fondy investující do
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rozvoje zelené energie. Dnes již jsou v CR stovky takových fondů a z pohledu investovaného
objemu peněz je to jasně nejrychleji rostoucí nástroj na finančním trhu. 

 

Pozor na alternativy

Poučky říkají, že alternativní investice by neměly tvořit přes 10 procent portfolia investora. Proto si
je běžný člověk často nemůže dovolit, vždyť již obyčejný investiční obraz může stát stovky tisíc
korun. Vy na ně ale dosáhnete. Umění, víno, veterány – můžete se zaměřit na cokoliv, co vás baví.
Rozmyslete si to však velmi dobře a investujte do oblasti, které skutečně rozumíte. „Na trhu
alternativních investic se často pohybují i lidé a společnosti, kterým bych já nesvěřil ani jednu
korunu. A také pozor na mentální vazbu – investice je investice a musíte být připraveni ji kdykoliv
prodat. Jako investici si kupte obraz, jehož cena podle vás poroste a ne obraz, který se vám „jenom“
líbí,“ říká analytik.

Infografika: Ideální důchod vs. současný příjem

Současný příjem Ideální důchod % podíl důchodu ze současného příjmu

BOX: Kdy prodat firmu? Váhat se nemusí vyplatit!

Úspěšní podnikatelé a podnikatelky to mají s důchodem mnohem jednodušší. Na kvalitní penzi si
totiž možná nevědomky spořili v podstatě celý život, co budovali svou firmu. Teď už jen stačí vše
vhodně zpeněžit. To je ale mnohdy problém.

Podnikatelé jsou totiž často fixovaní na myšlenku, že firmu předají svým dětem. Jenže statistiky
hovoří jasně. Sotva 30 % firem se podaří úspěšně předat druhé generaci a jen tři ze sta firem přežijí
třetí generaci. Podnikatelé se vůbec nesoustředí na druhou variantu. Jak firmu udělat zajímavou pro
vstup investora nebo ji celou prodat, a získat tak dostatek prostředků k prožití klidného důchodu i
zajištění potomků.

Přitom dnes je na to nejvhodnější doba. Generace „otců zakladatelů“ se blíží do věku, kdy si mohou
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začít užívat zasloužený klid, koníčky, vnoučata. Český trh prodeje firem podle posledních statistik
jede na plné obrátky. Díky obavám z výrazného posílení české koruny je investorů dostatek. Kdy
tedy firmu prodat?

I když na to samozřejmě neexistuje přesná odpověď, mám pro podnikatele vodítko. Máte úspěšnou
firmu, cítíte, že máte dost, potřebujete odpočinek, nebo si dokonce přiznáváte vyhoření? Je ten
správný čas. Spoléhat, že za dalších pět let ještě rozšíříte portfolio nebo expandujete, a ještě tak
zvýšíte hodnotu firmy, se nemusí vyplatit. Doba je rychlá, trhy se konsolidují, technologie se
prosazují nevídaným tempem. Za pět let může na trh přijít silný konkurent nebo váš produkt prostě
zastará. A hodnota firmy letí dolů.

Není lepší prodat hned a získané peníze investovat? I při dnešních nízkých výnosech si se stem
milionů korun můžete zajistit slušnou roční rentu. A přiznejme si to, pět let
v šedesáti běží zcela jinak, než když vám bylo třicet. Proč tedy čekat a nezačít
si vytoužené volno užívat hned?
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Dotazy médií: Pan XY, časopis

Praha, 24. října 2016

Jak se za necelé tři roky na tuzemské scéně etabloval institut svěřenských fondů? Využívají je 
Češi stále více? 
Svěřenské fondy jsou stále poměrně velkou novinkou jak českého právního řádu, tak jako nástroj 
pro předání majetku dalším generacím. I když u nás mají poměrně dlouhou historii, zejména ze 
začátku 20. století (zrušeny byly v roce 1924), v moderní České republice byly svěřenské fondy 
legislativně ošetřeny až začátkem roku 2014. 

Tento nástroj je relativně nový a majetní Češi se s nimi obecně zatím seznamují, příliš je neznají a 
neví, jak je využít. Navíc v současné době není jisté, jaké informace budou sveřenské fondy muset 
uvádět při registraci. Poslední překážkou jeho využívání jsou vysoké náklady, jak vstupní (které se 
mohou pohybovat v desítkách až stovkách tisíc korun), tak i průběžné náklady například na správce 
fondu. Obecně se tak fondy vyplatí spíše při vyšších majetkových vkladech dosahujících alespoň 
desítek milionů korun. Z uvedených důvodů proto u nás zatím není vysoký zájem o využití 
sveřenských fondů, v ČR jich v současné době působí jen desítky. 

V případě, že jde o předání majetku v nižším objemu, například jednotek milionů korun, existují na 
trhu jiné vhodnější nástroje, než je svěřenský fond. V naší poradenské společnosti například 
nabízíme ve spolupráci s pojišťovnou produkt XY, který funguje v podstatě jako forma investičního 
životního pojištění s cílem předat majetek dalším generacím. Zřizovatel přispívá 
pravidelně/jednorázove při minimální pojistné době 10 let. Pojistné plnění je následně po smrti 
zřizovatele vyplaceno obmyšleným osobám a není předmětem dědického konání. V současné době 
máme v nabídce dvě investiční strategie:

- Strategie 1 založenou na investici do státních dluhopisů. Jde o konzervativní strategii s 
investičním záměrem udržení hodnoty vložených prostředků s minimální mírou rizika.

- Strategie 2 založené na kombinaci akcií, komodit a dlouhopisů. Jde o investiční strategie s 
vyváženým poměrem výnosu a rizika. Portfolio je aktivně řízeno s ohledem na aktuální 
vývoj kapitálových trhů.

Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?
Sveřenské fondy anebo trusty jsou velmi populárním a běžným nástrojem předání a ochrany 
majetku zejména v anglosaských zemích, kde mají dlouholetou tradici. Zdejší bohatí lidé je 
využívají jako standardní nástroj pro zabezpečení kontinuity svého majetku. 

Pravidla pro výkon funkce se také liší zemi od země, například ve Francii mohou být správcem 
pouze banky, pojišťovny, investiční společnosti nebo advokáti. V České republice se svěřenským 
správcem může stát kdokoli.

Kvůli jakým účelům je Češi nejčastěji zřizují?
V případě úmrtí či dědictví bývají fondy ideálním případem, aby se nedrobil majetek – je to 
jeden z hlavních důvodů zakládání?
Hlavním účelem pro zřízení trustu je ochrana majetku, zajištění kontinuity a jeho předání dalším 
generacím. Trusty jsou mezi odborníky považovány za nejflexibilníší nástroje pro spravování cizího
majetku. Fondy fungují a spravují majetek tak, jak jim jejich zřizovatelé nastavili pravidla 
v takzvaném „wish-listu“. 
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Typickým využítím trustu je například podnikatel – zakladatel firmy tuto firmu svěří trustu a určí, 
akým způsobem má být firma řízena, za jakých podmínek může být prodána nebo předána 
potomkům a jaké pozice a renty mohou jeho potomci v rámci firmy získat. Zakladatel firmy 
takovým způsobem může předejít například rozkouskování firmy v dědickém řízení nebo jejímu 
prodeju mimo rodinu.

Vhodným nástrojem k řešení rodinných majetkových situací je rodinný svěřenský fond. Tyto situace
mohou pojmout i zajištění osob, které není vhodné zahrnovat do dědické posloupnosti nebo 
v oblasti zajištění rodinných podniků. Rodinné svěřenské fondy především ošetřují přechod 
rodinného majetku a jeho mezigeneračním přechodem.

Co musí být hlavně ošetřeno s ohledem na nemožnost následných úprav?
Zájemce o svěřenecký fond si musí především důkladně rozmyslet své počínání hned při jeho 
zřízení. Svěřenecké fondy totiž neslouží jen na předání majetku další generaci, ale mohou fungovat 
mezigeneračně i po desítky let. Fond může mít nastaveno neomezené trvání, automatické zrušení 
při splnení nastavených podmínek (například vyčerpání fondu, předání majetku dětem při dosažení 
jistého věku, atd). Právě proto si zakladatel fondu musí pečlivě rozmyslet všechna pravidla na 
takzvaném wish-listu, které pak musí správce fondu během jeho trvání dodržovat. 

Ošetřit tak je potřeba formu nakládání s majetkem, kdo a za jakých podmínek může o majetku 
rozhodovat, za jakých podmínek bude fond ukončen atd. Vzhledem k tomu, že v České republice 
není mnoho zkušeností v této oblasti, doporučujeme rozhodně při zřizování svěřenského fondu 
najmout poradce, který jeho fungování a pravidla pomůže vhodně nastavit na základě přání 
zřizovatele fondu. 

Jak je to v daňové otázce z hlediska nastavení fondu a plynoucích výnosů pro beneficienty?
Mezi obchodními svěřenskými fondy má investiční svěřenský fond své význačné postavení. Tyto 
fondy mohou být zřizovány pouze investičními společnostmi a mají k tomu zvláštní právní 
předpisy. Investiční fond lze vytvořit pouze na základě smlouvy a veškerá právní jednání týkající se 
jeho založení musí být v písemné formě. Po vzniku investičního fondu nelze již zakladatelské 
právní jednání prohlásit za neplatné, a nelze tak ani zrušit jeho zápis. Výhodou je, že takové 
investiční fondy mohou být daňově zvýhodněny.

Využívá je někdo u nás i na ochranu před věřiteli či exekucí?
Na ochranu majetku slouží ochranný svěřenský fond, který lidé využívají k ochraně legálně 
nabytého majetku. Pomáhá chránit proti neoprávněným exekucím, vynucování si práva, ochraně 
majetku před pozbytím ve špatných podnikatelských rozhodnutích nebo škodě. V podstatě dochází 
k určitému rozdělení vlastnického práva mezi osobu, která má přímé vlastnictví a druhou osobu, 
která má pouze to užitkové.

Nově má být povinnost zapsat fond do registru, z nějž bude patrné, kdo a kdy do něj skládal 
majetek – už je novela uvedena v praxi?
V současné době již funguje registrační povinnost (centrálně u Finančního úřadu na Praze 7). Podle 
připravované novely zákona č. 304/2014 Sb., mají mít soudy odpovědnost za evidování všech 
fondů, zatím ale novela není schválena a stále není jasné, jak přesně budou podmínky registrace 
nově nastaveny a jaké informace budou o fondech uváděny.

Využívá se možnost svěřeneckých fondů i pro kvalifikované investory zvenčí - čím se pak 
nabídka řídí? Má to nějaká specifika??
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S touto oblastí nemáme zatím zkušenosti.
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T I S K O V Á Z P R Á VA 24. listopad 2016

Soutěž Banka roku: banka XY s nejlepším účtem na českém trhu

Praha, 23. listopadu – Běžný účet od banky XY je nejlepším běžným účtem v České

republice. V prestižním klání bankovních produktů o banku roku 2016 zvítězilo

v kategorii Účet roku. Odborníci v porotě tak ocenili unikátní běžný účet, jenž klientům

nabízí celu řadu běžných služeb i výběry ze všech bankomatů po celém světě. Navíc

banka garantuje jeho podmínky po deset let. Běžný účet od banky XY si od jeho vzniku

v roce 2014 oblíbilo již téměř 300 tisíc klientů banky.

„Češi se nebojí chtít od svých bank stále více a naše U konto jim to dokáže nabídnout.

Ocenění v soutěži banka roku je důkazem, že jdeme vstříc potřebám klientům a nabízíme jim

jednoduché, srozumitelné a lehce použitelné služby. Chceme se ale dostat ještě dál a stejně

jak další služby i unikátní U konto pravidelně inovujeme. Naši klienti se tak ještě letos mohou

těšit na zajímavé novinky,“ říká ředitel retailového bankovnictví banky XY.

Běžný účet od naší banky nabízí banka XY klientům zcela bez poplatku při aktivním používání

účtu. Stačí si na něj nechat posílat třeba výplatu a dosáhnout na něm měsíčně kreditního obratu

12 000 korun, pro mladé do 26 je zdarma bez podmínek. V rámci konta klienti získají zdarma jeho

vedení, debetní platební kartu, elektronické transakce a přístup do Online a Smart Bankingu.

Navíc s U kontem nemusí ztrácet čas hledáním bankomatu a mohou si vybrat hotovost zcela bez

poplatků v kterémkoliv bankomatu kdekoliv ve světě bez omezení. V partnerské variantě účtuM

mohou klienti plnit podmínku aktivního používání konta společně a získají dva na sobě nezávislé

účty. 

Navíc stávající či noví klienti, kteří si v bance sjednají výhodné bezpoplatkové U konto, získají

možnost pořídit se výkonný a elegantní chytrý telefon za výhodných 5 990 Kč. Ušetří tak zhruba

pětinu proti současné tržní ceně. Díky předschválené kreditní kartě, kterou k běžnému účtu

jednoduše získají, mohou mít telefon za pouhých 499 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. 

Dotazy:
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TISKOVÁ ZPRÁVA  XX. listopad 2016
Pan XX novým ředitelem finanční divize a členem představenstva banky XY

Praha, XX. listopadu – Novým finančním ředitelem a zároveň i členem představenstva banky

XY se stává Pan XY (40). Pan XY s dvacetiletými zkušenostmi z bankovnictví v několika

evropských zemích nahradí ve funkci od 1. listopadu pana AB (44). Ten se v rámci skupiny

XY přesouvá na pozici ředitele finanční divize rakouské banky.

Pan XY přichází po působení na pozici ředitel finanční divize a člen představenstva v bosenské  a

maďarské bance XY Hungary. V každé z těchto bank skupiny XY strávil tři roky. 

„Pan XX nastupuje jako finanční ředitel banky XY v období velkých výzev na bankovním trhu po

celé Evropě souvisejících s nízkými úrokovými sazbami, ekonomickým vývojem v eurozóně a

zpřísňující se regulací s dopadem na náklady bank. V České republice tak určitě zůročí své bohaté

zkušenosti z maďarského i bosenského trhu i z oboru investičního bankovnictví,“ říká pan XZ,

generální ředitel a předseda představenstva banky XY.

Svou profesní kariéru zahájil pan XY v roce 1996 ve svém rodném Německu v bance YY. V rámci

banky, která je dnes součástí skupiny XY, postupně zastával různé pozice v rámci oddělení Private

Banking, Risk Management (v Londýně), Controlling, Strategic Projects a Mergers & Acquisitions.

Následně byl jmenován senior manažerem zodpovědným za oddělení Strategic Development a M &

A ve společnosti ZZ ve Vídni, a později ředitelem oddělení banky XY Markets & Investment

Banking ve společnosti XY (v Mnichově a ve Vídni). 

Pan XY mluví Anglicky i Německy. Vystudoval podnikový management na Vysoké škole

Bankovnictví v německém Franfurtu nad Mohanem (Hochschule für Bankwirtschaft, HfB – dnes

Frankfurt School of Finance & Management). Je ženatý, má tři děti a mezi jeho koníčky patří

XXXX.

Dotazy:
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Veletrh XX Brno: Představujeme trendy ve financování strojních zařízení
Brno v říjnu již tradičně ovládly stroje. Osmdesát tisíc návštěvníků místního veletrhu si mohlo
prohlídnout třeba ponorku schopnou dosáhnout dna Mariánského příkopu, nejsilnějšího robota
světa či letecký simulátor pro výcvik pilotů z dílny brněnského VUT. A společnosti naší finanční
skupiny, banka, leasing i factoring u toho samozřejmě nemohli chybět. 
Na letošním MSV se kromě našich odborníků letos prezentovalo rekordních 1 700 společností z 35
zemí světa. Na společném stánku jsme zájemcům představili novinky a trendy v oblasti
korporátního bankovnictví, exportního financování či leasingových a faktoringových služeb. 
„Stánek banky XY slavil úspěch. Do hloubky jsme naši nabídku představili více než stovce,“
poukazuje na úspěšnou misi stánku banky XY pan XZ, ředitel pro korporátní klientelu. Návštěvníci
veletrhu jsou přitom veskrze odborníci v oblasti strojírenství. „Přes sedmdesát procent z nich přímo
ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu,“ popisuje pan XZ. 
Hlavním partnerem letošního ročníku pak byla Čína. Zastupovalo ji přes 150 firem z Šanghaje či
Pekingu. Krom zmiňované ponorky přivezly ukázat také čínské vlaky včetně simulátorů, na kterých
si návštěvníci mohli vyzkoušet jejich ovládání.
Jsme odborníci na financování strojní techniky 
O financování strojů a strojních zařízení je dlouhodobě vysoký zájem, zejména v době
ekonomického boomu. „Velký meziroční růst vidíme zejména ve stavebnictví, přestože samotný
sektor stavebnictví spíše klesá. U zemědělství je to pak z velké části otázkou dotační politiky. Ta
investicím do zemědělské techniky velmi nahrává,“ vysvětluje pan YX, generální ředitel a předseda
představenstva leasingu XY.
Leasing XY se tak jako přední hráč v oblasti financování strojní techniky tradičně prezentoval
nabídkou produktů a služeb pro financování strojů, zařízení i zemědělské techniky. Vycházejíce
vstříc poptávce zemědělců jsme na veletrh přinesli speciální nabídku produktů na financování
obráběcích strojů zajištující klientům maximální flexibilitu „V zemědělství existuje výrazný tlak na
schopnosti strojů. Od celkové elektronizace řízení přes zpřesňování přístrojů až po šetření nákladů
díky zvyšování výkonu a snižování jejich spotřeby,“ říká pan YX.
Trendem v oblasti leasingu pro stavební a zemědělské firmy je stále finanční leasing. Leasing XY
v něm dosahuje až dvou třetin prodejů. Mimo finanční a stále oblíbenější operativní leasing jsme ale
na stánku věnovali prostor také představení účelového úvěru na pořízení strojů YY, předfinancování
strojů do výroby, možnosti nepravidelných a odložených splátek či výhodné pojištění a kombinace
s různými dotačními tituly.
Promluvili jsme k exportním expertům
Tradičním tématem strojírenského veletrhu je i export a jeho financování. Mimo běžnou nabídku na
stánku se letos prezentace exportních trendů na specializované konferenci Proexportní politika
státu ujali pan YZ, člen představenstva naší banky a pan ZZ, manažer exportního financování a
zároveň ředitel factoring XY.  Oba pánové během panelové diskuze odborníkům prezentovali svůj
pohled na aktuální trendy a možnosti pro export českých firem. 
A s čím se tedy letos exportéři potkávají? Kromě oživení poptávky z Ruska a již tradičního
postavení Ázerbájdžánu, tedy země s jednou z nejvyšších angažovaností z pohledu exportního
financování, se stále častěji setkáváme s poptávkami z jihovýchodní Asie, především Indonésie,
Laosu a Vietnamu. „Větší prostor v českém exportu by v budoucnu mohl zaujmout africký
kontinent, který však i přes postupný růst stále zůstává pod svým potenciálem,“ dodává k tomu pan
ZZ. 

30



Na konferenci z cyklu Výzvy regionu pořádané mediální skupinou MAFRA ve spolupráci
s naší bankou vystoupili po boku pana YZ a pana ZZ i jeden z ministrů ČR , či předseda
představenstva XYZ.
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T I S K O V Á Z P R Á VA 9. listopadu 2016

Banka XY se opět chystá na Black Friday. Půjčky, hypotéky i pravidelné investice letos zlevní 
na celé dva týdny

Praha, 24. listopadu – Banka XY se jako první česká banka již loni přidala k nákupnímu

svátku Black Friday a výhodnou nabídku jsme pro klienty připravili i letos. Od 25.

listopadu u nás během celých dvou týdnů budete moct získat spotřebitelskou půjčku i

hypotéku se sníženou úrokovou sazbou nebo slevu ze vstupních poplatků na investičních

produktech. Stačí od 25. listopadu do 9. prosince navštívit kteroukoliv pobočku naší

banky nebo bankovní eshop.

 „Loni naše akce na Black Friday zaznamenala obrovský úspěch a přitáhla na pobočky a

eshop množství klientů. Potvrzuje to, že Češi rádi nakupují ve výprodeji nejen v klasických

obchodech, ale i ve finančních službách. Proto jsme se letošní nákupní svátek rozhodli

prodloužit místo jediného pátku rovnou na celé dva týdny. Jako jediná banka tak během Black

Friday nabídneme klientům možnost pohodlně si vyřídit výhodné půjčky nebo investice,“ říká

ředitel retailového bankovnictví .

Během loňského černého pátku využilo nabídky výhodných spotřebitelských úvěrů desítky

klientů, několik dalších si sjednalo online zvýhodněný hypoteční úvěr. Stovky klientů se pak

díky zajímavé pobídce zlevněného vstupního poplatku rozhodlo začít pravidelně investovat. 

A co všechno pro vás od 25. listopadu na dva týdny zlevníme? Těšit se můžete na

jednoprocentní slevu z úrokové sazby spotřebitelské půjčky, která bude jen v tento den začínat

na 3,9 % p.a. 

Platí pro všechny žádosti jak na pobočkách_tak na bankovním eshopu. Pokud jste plánovali

začít pravidelně investovat, je ideální doba. V rámci Black Friday totiž získáte 50 % slevu ze

vstupních poplatků u investičních produktů banky XY. Sleva se týká všech jednorázových

investic do námi provozovaných podílových fondů, produktu pravidelného investování U

Invest i všech investičních produktů poskytovaných společností ERGO Pojišťovna. A když

zrovna řešíte své bydlení, zajistěte si i výhodnou hypotéku. S naší Online hypotékou získáte

po celých čtrnáct dní slevu na úrokové sazbě 0,1 %.

Dotazy:
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TISKOVÁ ZPRÁVA              PRAHA, 22. září 2015

Banka XY startuje refinancování hypoték Online 
s expresním vyřízením 

Refinancovat hypotéku kdykoliv, odkudkoliv a prakticky za týden vše vyřídit? A k tomu si

snížit úrok až na 1,69 % p. a.?  S bankou XY žádný problém. Po úspěšném pilotním provozu

banka spouští refinancování hypotečních úvěrů online. Převést a refinancovat svou hypotéku

na xyx.cz mohou klienti doslova jedním tahem. A to z pohodlí domova, snadno, rychle a s

expresním schválením online během 48 hodin po poskytnutí všech dokumentů. Navíc klient

má k dispozici svého online bankéře, který ho provede celým procesem. 

…ani jsem si nevšimla, že refinancuji hypotéku, napsala  jedna z prvních klientek z Liberce. 

Byli jste tak rychlí, že konkurence ani nestačila zareagovat, sdělila Online bankéřce klientka

z Brna.

„První reakce klientů jsou pro nás jasným impulzem, že přes internet dnes bez problémů můžete

vyřešit i refinancování hypotéky. Nejenom, že ušetříte finance díky výhodným úrokovým sazbám, ale

pouze s bankou XY zažijete osobní přístup Online bankéře, expres vyřízení, a to vše z pohodlí

domova. Uspořený čas díky rychlému vyřízení můžete věnovat svým blízkým,“ zdůrazňuje ředitel

digitální divize banky.

Všechny dokumenty ke svému hypotečnímu úvěru stačí, aby klient naskenoval nebo vyfotil

telefonem, a pak pohodlně a bezpečně nahrál prostřednictvím webové aplikace na xyx.cz. Po

obdržení potřebných údajů a smluv zajistí banka při splnění všech podmínek schválení úvěru během

48 hodin. Pak už jen stačí podepsat smlouvu. 

Kromě výrazné úspory času ušetří klienti i nemalé finanční prostředky, a to díky výhodným sazbám

a nulovým poplatkům za poskytnutí a vedení úvěru. Klienti nemusí při zjednodušeném

refinancování dokládat příjem. Odhad nemovitosti banka akceptuje původní a nebo poskytne

zdarma. Mimořádné splátky hypotéky bez poplatku, a to ve výši až 20 % z jistiny jsou

samozřejmostí. 

Vyzkoušejte si refinancování hypotéky Online
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Informace pro editory: 

Banka možností refinancovat hypotéku online vychází vstříc trendům a sílící poptávce po

nakupování bankovních produktů po internetu. Zhruba třetina Čechů, kteří využívají bankovní e-

shopy, si přes něj totiž v minulosti objednala bankovní produkt nebo službu. Hypoteční úvěry

nejsou žádnou výjimkou, kterou by lidé chtěli řešit výhradně osobně na pobočce. Téměř polovina

Čechů pravidelně využívajících internet také v exkluzivním průzkumu pro banku XY uvedla, že se

nebrání požádat o svou hypotéku online. Týká se to nejen zcela nových zájemců, ale i lidí, kteří již

hypotéku nějakou dobu splácí. A až polovina z nich totiž v blízké době plánuje získat výhodnější

nabídku v rámci svého stávajícího hypotečního úvěru. 

Češi mají obecně nakupování po internetu v malíčku. Podle Českého statistického úřadu již dnes na

internetu nakupuje každý třetí Čech starší šestnácti let. Češi jsou známí tím, že se neradi nechávají

omezovat, ať se to týká čehokoliv, nákupních možností nevyjímaje. Online navíc tráví již v průměru

přes 20 hodin týdně, což je téměř jeden celý den.

Zdroj: statistický úřad

Informace o průzkumu

Průzkum o nákupním chování bankovních produktů na internetu podle českých a slovenských
domácností pro banku XY realizovala agentura XX na online panelu. Dotazování proběhlo
v prvním čtvrtletí roku 2015 na vzorku 1000 obyvatel České republiky a 1000 obyvatel na
Slovensku. U obou zemí byl věk respondentů mezi 18 – 64 let.

Kontakt:
Jméno 
Tiskový mluvčí / Press Spokesperson

Banka XY
další služby XY

35



Adresa: 
Telefon:
Mobil: 
e-mail: 
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Úrokové míry, kurzová intervence, růst HDP: co nás čeká v roce 2017?

Ani v roce 2017 by se podniky neměly ničeho obávat. České hospodářství i nadále solidně 
poroste, předpokládaný konec intervencí na kurzu by měl být postupný a úvěry by měly být 
stále dosti dostupné. Myslí si to pan XX, místopředseda správní rady a náměstek ředitele 
české a slovenské pobočky banky XY.

Současný guvernér banky XZ pan YZ se jeví odhodlanější než jeho předchůdce v ukončení 
režimu intervence na kurz koruny. Myslíte si, že bude dodržen oznámený termín intervence v 
polovině roku 2017?
Intervence proti posilování koruny jsou nestandardním opatřením a takové opatření musí jednou 
skončit. Zatím vnímáme odhodlání České národní banky uskutečnit jeho konec kolem poloviny 
roku 2017. Já se osobně domnívám, že by k tomu mohlo dojít o něco dřív. Názor lidí z  banky XZ 
může být pochopitelně úplně jiný, takže intervenční režim může banky XZ ukončit třeba až v roce 
2018. Ukončení intervencí pravděpodobně vyvolá zvýšenou volatilitu kursu koruny. Nečekáme, že 
centrální banka ukončí intervence ostrým střihem. Spíše budou chtít zabránit prudkému posílení 
koruny a přílišným výkyvům díky spekulantům. Jsme na takovou situaci připraveni a připravujeme 
na ni také naše klienty. Zejména exportéři se s blížícím koncem intervencí začínají mnohem více 
zajímat o hedgingové produkty na zajištění kurzového rizika. Většinou uzavírají zajištění na druhou
polovinu roku 2017, někteří již i na roky 2018 a 2019. 

Poslední dva roky byly ve znamení rekordně nízkých úrokových mír, a to jak v retailové tak v 
podnikové sféře. Jak hodnotíte tento stav?
Nízké úrokové sazby přináší výzvy pro investory a klienty, jejichž cílem je spořit si. Současně ale 
výrazně povzbuzují úvěrování. Retailový segment úvěrování u nás roste dvouciferným tempem 
především díky výborným výsledkům v oblasti hypoték. Současné nízké úrokové sazby a chuť lidí 
investovat do vlastního bydlení má na úvěrování pozitivní dopady. V korporátním segmentu zase 
díky levnému financování výrazně roste chuť malých a středních firem investovat do svého 
podnikání, což je vidět na téměř 10% růstu podnikatelských úvěrů u nás. 

Co očekáváte v budoucnosti?
Postupně dochází k mírnému zvyšování úrokových sazeb, protože se zvyšuje cena zdrojů na 
mezibankovním trhu. Ke zdražení hypoték přispívá i nový zákon o spotřebitelských úvěrech. 
Veškerá regulace, která je nově zaváděna má v konečném důsledku dopad na klienta a banky to 
samozřejmě jako podnikatelský subjekt musí promítnout do ceny svého produktu, v tomto případě 
do hypoteční úrokové sazby. 

Ovlivní úrokové míry eventuální konec intervencí na kurzu koruny?
Dopad konce devizových intervencí na vývoj úvěrových sazeb je složité předvídat. Nicméně si 
myslím, že jeho potenciál není velký. Pokud koruna po skončení intervencí výrazněji posílí, nebude
mít banky XZ důvod zpřísňovat svou politiku zvyšováním sazeb. V opačném případě sazby banky 
XZ mohou stoupnout, ovšem jen velmi mírně.

V poslední době bylo české hospodářství velice úspěšné. Někteří analytici však v roce 2017 
čekají jisté zbrzdění, a to i kvůli nižšímu tempu hospodářského oživení v eurozóně. Souhlasíte 
s tímto názorem?

V našem základním scénáři nečekáme rok 2017 v české ekonomice výrazně odlišný od roku 2016. 
Tahounem růstu zůstane soukromá spotřeba, které bude pomáhat nízká nezaměstnanost a solidní 
růst mezd. Exportní poptávka možná trochu přibrzdí, investice by ale měly na rozdíl od roku 2016 
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přispívat k růstu ekonomiky. Celkově vidíme tempo růstu HDP mezi 2–2,5 %.

A jaký bude rok 2017 pro banku XY?

Rok 2017 vidíme pozitivně i pro nás. Jako skupina organicky rosteme. Daří se nám zvyšovat 
výnosnost a snižovat provozní náklady, za prvních devět měsíců vyrostl zisk skupiny XY meziročně
o téměř 15 % na 1,8 miliard eur. Divize střední a východní Evropy, kam patří také banka XY, je i 
přes náročné prostředí od nízkých sazeb až po zpřísňující se regulaci jedním z největších 
přispěvatelů k zisku skupiny. Stabilně rosteme i přes mnoho výzev, před kterými dnes stojí český 
bankovní sektor. Jako silná finanční skupina a systematicky důležitá banka dokážeme takovým 
výzvám čelit. Jsme nablízku našim klientům od malých a středních firem až po ty největší 
korporace. Právě prohlubování vztahů s klienty s důrazem na jejich spokojenost a kvalitní finanční 
řešení jsou klíčem k našemu úspěchu. Nadále tak budeme výrazně podporovat malé, střední a velké 
firmy, které chtějí růst a úspěšně rozvíjet své podnikání nejenom v České republice, ale i na 
ostatních trzích v rámci celé Evropy.
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Digitál s pobočkami nesoutěží, doplňují se

Jdeme s dobou a do digitálních kanálů naše banka v posledních letech masivně investuje. Nový 
Online banking, klienti přesouvající se z počítačů do mobilů, exkluzivní partnerství s firmami jako 
Apple nebo Porovnej24 či jednoduché spotřebitelské půjčky přímo v internetovém bankovnictví. O 
všech těchto novinkách i o tom, proč digitál pobočkám nekonkuruje, ale vhodně je doplňuje jsme si 
povídali s  ředitelem Multi –Channel Banking.

Začněme novinkami. Co pro klienty v současnosti v digitálních kanálech chystáte.  
Připravované novinky jsou v zásadě čtyři. Bankovní skupina do digitálního rozvoje investuje 
skutečně velké množství peněz ve dvou kategoriích. První jsou skupinová řešení jako nový Online 
Banking zaměřený na finanční cíle a plánování klientů nebo investice do mobilního Smart 
Bankingu. Tou druhou jsou lokální řešení jako spolupráce s externími partnery na speciálních 
nabídkách nebo rychlé spotřebitelské půjčky zcela online. Nejvýznamnější novinkou bude právě 
spuštění nové verze Online a Smart bankingu ke konci letošního roku. 
V čem budou online a mobilní bankovnictví pro klienty nové?
Zcela nová je logika za oběma nástroji vycházející z měnících se potřeb klientů. Z pouhých 
administrativních pomůcek na kontrolu zůstatku nebo zaslání platby se z nich stanou nástroje 
finančního plánování. Díky integraci různých aplikací na sledování výdajů, spoření na splnění snů a
dalších díky nim budou klienti moct mnohem lépe řídit své osobní finance. 
Zároveň s masivní vlnou přesunu z počítače do chytrých telefonů vše postupně překlopíme do 
Smart Bankingu, včetně zavedení možnosti potvrzovat platbu otiskem prstu. Budeme první bankou,
která to nabídne. Služba je již téměř hotová a bude dostupná v řádu týdnů.
Z lokálních řešení jste zmínil externí partnery. Jak s nimi pracujete?
Klientům chceme poskytnout přidanou hodnotu. Něco, co jinde nezískají, díky čemuž posílí svou 
vazbu s naší bankou. Řešíme například partnerství s Apple. Naši klienti si tak v Online Bankingu 
budou moct pořídit třeba iPhone nebo iPad za zvýhodněných podmínek rovnou s navrženým 
způsobem financování od nás. Rozvíjíme i spolupráci se srovnávačem . Chceme tak klientům 
zprostředkovat ty nejlepší nabídky v oblasti cestovního pojištění či pojištění aut a domácností. To 
vše je úzce propojeno s konceptem osobní správy financí. Přinášíme řešení a služby, jak své finance
utrácet výhodněji, za co nejlepších podmínek. Ruku v ruce s tím jsou i další novinky, zejména 
online spotřebitelská půjčka.
Tu si nově půjde sjednat čistě online?
Ano, služba bude dostupná současně se spuštěním nové verze Online bankingu. Výhodou je 
interakce s bankou v reálném čase. Zákazník si v online rozhraní vybere požadovanou částku, 
podmínky, potvrdí výběr a do několika hodin se dozví, je-li půjčka schválena. Zaslanou smlouvu 
pak podepíše digitálně s využitím PIN kódu. V budoucnu plánujeme zpřístupnění služby i pro 
zákazníky, kteří nemají účet u banky XY. Klíčové je pro nás maximální zjednodušení, zrychlení a 
zpříjemnění celého procesu i mimo rozhrání online bankingu.
Kdybyste měl pro kolegy zjednodušeně říct, jaké cíle mají plnit online kanály banky, jak byste
je popsal?
Cílíme na tzv. Smart Savers. Klienty s přehledem o svých výdajích, kteří ocení přidanou hodnotu, 
jenž jim díky našim novým nástrojům oproti naší konkurenci nabídneme. Veškeré inovace 
v digitálních kanálech jsou proto postaveny na třech pilířích: jednoduchosti, přidané hodnotě a 
snadných procesech.
Bankéři se na druhé straně často obávají, že je digitální kanály ohrožují. Klienti nakupující 
půjčku online přece ztrácejídůvod přijít na pobočku…
Na to vůbec není důvod. S kamennými pobočkami se nesnažíme soupeřit, chceme klientům 
nabídnout vhodné propojení obou světů. Veškeré projekty počítají i s „fyzickou“ interakcí se 
zákazníkem. Pro klienty, kteří potřebují poradit či něco vysvětlit musí být neustále k dispozici 
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bankovní poradci. Ať již přímo na pobočce nebo na telefonu, e-mailu, chatu či formou videohovoru.
Také všechny produkty, které klienti najdou online, budou stále součástí nabídky i na pobočkách. A 
navíc například všechny půjčky, které díky propojení s Online Bankingem prodáme, se započítají 
přímo do čísel pobočky daného klienta. 
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T I S K O V Á Z P R Á VA 24. listopadu 2016

Banka XY získala ocenění za nejlepší účet roku 2016

Praha, 24. listopadu – Běžný účet od banky XY je nejlepším běžným účtem v České

republice. V prestižním klání bankovních produktů XX banka roku 2016 získala banka

XY prvenství v kategorii Účet roku. Odborníci tak ocenili unikátní běžný účet, který

nabízí celou řadu služeb i výběry ze všech bankomatů po celém světě zdarma. Navíc

banka garantuje jeho podmínky na deset let. Běžný účet od banky XY si od jeho vzniku

v roce 2014 oblíbilo více než 315 tisíc klientů banky.

„Bezpoplatkový účet jsme představili jako první na českém a slovenském trhu v dubnu 2014. Naším

cílem bylo splnit nejenom požadavky a očekávání klientů od běžného účtu, tak aby bylo moderní

inovativní a snadné pro využívání, ale chtěli jsme klienty pozitivně překvapit. Proto U konto

poskytuje nejenom celou škálu služeb zdarma včetně online transakcí, mobilního bankovnictví, ale

také výběrů z bankomatů po celém světě. Navíc všechny tyto výhody mohou klienti pohodlně

využívat dlouhodobě díky garanci podmínek na deset let, “ říká pan XZ, ředitel retailového a

privátního bankovnictví banky XY.

Bezpoplatkový účet si mohou klienti otevřít na pobočkách banky XY či Expres banky XY, v

partnerských koutcích nebo plně online. U konto mohou klienti využívat zcela bez poplatků při

aktivním používání účtu. Stačí si na něj nechat posílat třeba výplatu a dosáhnout měsíčně

kreditního obratu 12 000 korun. Pro mladé do 26 let je U konto zdarma bez jakýchkoliv

podmínek. V rámci U konta klienti získají zdarma jeho vedení, debetní platební kartu,

elektronické transakce a přístup do Online a Smart Bankingu. Navíc s U kontem klienti nemusí

ztrácet čas hledáním bankomatu a mohou si vybrat hotovost zcela bez poplatků v kterémkoliv

bankomatu ve světě či v tuzemsku bez omezení. Ve variantě běžného účtu pro páry mohou klienti

plnit podmínku aktivního používání konta ve dvou, a získají tak dva na sobě nezávislé účty. 

Stávající či noví klienti, kteří si v bance v současné době sjednají výhodné bezpoplatkové U

konto, získají možnost pořídit si výkonný a elegantní chytrý telefon YX za výhodných podmínek.

Díky předschválené kreditní kartě mohou mít telefon za pouhých 499 Kč měsíčně po dobu 12

měsíců. 

Dotazy:
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T I S K O V Á Z P R Á VA 20. listopadu 2015

XY přiveze do českých a slovenských měst pohár ligy

Praha, 20. listopadu – S druhou polovinou skupinové fáze letošního ročníku ligy  startuje 

také XY tour. Ikonická stříbrná trofej letos projede koncem listopadu a začátkem 

prosince tři česká a jedno slovenské město. Tour odstartuje již v pátek 20. listopadu 

v pražském OC Harfa. Pohár na cestě doprovodí jako ambasador turné pan XX, bývalý 

špičkový fotbalista a první český vítěz ligy z roku 2005. Skupina je již sedmým rokem 

hrdou oficiální bankou ligy.

„Vidět pohár ligy naživo je životní zážitek. Tour je pro nás jedinečnou příležitostí přiblížit 

lidem tuto ligu a samozřejmě také naši banku, navíc se můžeme osobně potkávat s fanoušky 

fotbalu po celé Evropě. Jsem rád, že po loňské zastávce v Bratislavě pohár letos projede hned

tři česká města a vrátí se i na Slovensko,“ říká pany XY, předseda představenstva a generální 

ředitel banky.

Pan ZZ, markentingový ředitel ligy řekl: „Jsme velmi rádi, že se skupina XY opět stala 

partnerem turné  v celé Evropě, a to již po sedmé v řadě.  Díky tomu mohou být fanoušci 

v České republice a na Slovensku co nejblíže jedné z nejprestižnějších trofejí této soutěže.“  

Letošní tour začne 20. – 22. listopadu v české metropoli. Pohár bude v pátek a sobotu 

dopoledne vystaven v pražském OC Harfa. V sobotu odpoledne se pak přesune na náměstí 

Jana Palacha, kde bude k vidění až do neděle. V den pátých zápasů skupinové fáze trofej 

zavítá do Liberce, konkrétně 24. listopadu na náměstí Dr. Edvarda Beneše a o den později do 

OC Nisa. Od pátku 27. listopadu do neděle 29. listopadu se mohou fotbaloví fanoušci vyfotit 

s pohárem  v  plzeňském obchodním centru OC Olympia. Slováci mohou pohár tentokrát 

vidět začátkem prosince v Trnavě v obchodním centru City Arena a v ulici Dolné Bašty.

V rámci tour bude ve čtyřech evropských městech vystavená trofej ve speciálně upraveném 

kamionu. Účelem akce je přitáhnout pozornost a vzbudit zájem veřejnosti, přinést a rozšířit 

fotbalovou atmosféru do celého města. Trofej tak v rámci letošní tour budou moct fanoušci 

shlédnout lidé na náměstích a v obchodních centrech evropských fotbalových měst. 

Fanoušci se v rámci tour budou moci také setkat s ambasadorem turné, bývalým špičkovým 

záložníkem , který ligu v sezóně 2004/2005 vyhrál v posledním roce svého působení v 

anglickém klubu YY. Přestože ve finále s italským soupeřem přišel na trávník až o přestávce 

za nepříznivého stavu 0:3, svým gólem a následnou proměněnou penaltou v rozhodujícím 

rozstřelu se významně podílel na obratu a vítězství svého klubu. Dodnes je jediným českým 
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střelcem ve finále Ligy mistrů.

Pro XY je liga nejvýznamnější probíhající fotbalovou akcí, která poskytuje široké spektrum 

příležitostí v oblasti marketingu, komunikace a budování značky jako součást globálních i 

místních plánů XY. Role oficiálního sponzora za uplynulých šest let přinesla zvýšení známosti

značky XY, zlepšení jejího image a vyšší angažovanost klientů i zaměstnanců.

Další informace o oficiálním sponzorství naleznete na...

Zastávky tour 2015 v České republice a na Slovensku

pátek 20. listopadu Praha, OC Harfa (9 – 21 hod)

sobota 21. listopadu Praha, OC Harfa (9 – 12 hod) / náměstí Jana Palacha (14 – 18 hod)

autogramiáda s Vladimírem Šmicrem (10-11) 

neděle 22. listopadu Praha, náměstí Jana Palacha (10 – 19 hod)

autogramiáda s Vladimírem Šmicrem (10-11) 

úterý 24. listopadu Liberec, náměstí Dr. Edvarda Beneše (10 – 19 hod)

středa 25. listopadu Liberec, OC Nisa (9 – 21 hod)

pátek 27. listopadu Plzeň, OC Olympia (9 – 21 hod)

sobota 28. listopadu Plzeň, OC Olympia (9 – 21 hod)

neděle 29. listopadu Plzeň, OC Olympia (9 – 21 hod)

středa 2. prosince Trnava, OC City Aréna (9 – 21 hod)

čtvrtek 3. prosince Trnava, OC City Aréna (9 – 13 hod) / ulica Dolné Bašty (14 – 19 hod)

pátek 4. prosince Trnava, ulica Dolné Bašty (10 – 19 hod)

Dotazy:

e-mail: 

tel:

Poznámky pro editory:

Skupina XY je jedna z vedoucích evropských komerčních bank se silnými kořeny v 17
zemích Evropy. Naše síť, která je přítomna na zhruba 50 trzích, zahrnuje 8400 poboček a 147
tisíc zaměstnanců (k 30. červnu 2015). V regionu střední a východní Evropy má skupina
velkou mezinárodní bankovní síť s téměř 2400 pobočkami (3400 včetně Turecka). Skupina
XY působí v: Rakousku, Ázerbájdžánu, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České
republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku,
Slovinsku, Turecku a na Ukrajině.

Banka je silná a dynamicky se rozvíjející banka, součást jedné z největších bankovních
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skupin ve střední a východní Evropě. Poskytujeme širokou škálu kvalitních a inovativních
bankovních produktů firemním zákazníkům, privátním a retailovým klientům. Patří mezi
systematicky důležité banky pro tuzemskou ekonomiku. Banka XY je jednou z nejsilnějších
bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování,
korporátního financování a exportního financování. Mimořádně silnou pozici si banka rovněž
vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování
komerčních nemovitostí. Zahájila svoji činnost na tuzemském trhu banka XY v České
republice a na Slovensku poskytuje bankovní produkty a služby pod jednotným obchodním
názvem XY. 
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T I S K O V Á Z P R Á VA 25. listopad 2016

Banka XY spouští nový Online Banking s finančním plánováním

Praha, 25. listopadu – Banka XY spustila zbrusu novou verzi Online Bankingu s 

moderním designem a celou škálou nových funkcí. Počet uživatelů internetového 

bankovnictví banky XY se za poslední dva roky zvýšil o více než 40 procent, a přesáhl 

tak 400 tisíc. 

Moderní internetové bankovnictví od banky XY splňuje potřeby klientů v době, kdy 9 z 10

Čechů aktivních na internetu spravuje své finance především online. Stav svého účtu

kontrolujeme nejčastěji hned v pondělí, do bankovnictví se první den v týdnu přihlašujeme

bezmála o 40 % častěji než v jiné dny. Platby pak posíláme především dopoledne mezi 9. a

12. hodinou, ukazují data banky XY. 

„Internetové bankovnictví dnes již není jen o placení. Stává se centrem finančního plánování,

abychom měli všechny výdaje pod kontrolou. Přicházíme s inovací našeho Online Bankingu,

která odráží právě tyto trendy. Umožňuje klientům jednoduše odesílat platby, plánovat

rozpočet na budoucí výdaje a kdykoliv se přehledně podívat na ty minulé. S chytrým

automatickým spořením navíc klienti snadněji ušetří peníze na všechny své sny,“ zdůrazňuje

pan XX, ředitel jedné z divizí. 

Jednoduché placení.

Desítky tisíc běžných transakcí, které každý den klienti provedou, jim usnadní funkce

ZAPLATIT. „S novou funkcí Online Bankingu nemusíte řešit, jaký typ platby chcete provést.

Zadáte číslo účtu nebo telefonní číslo a systém sám pozná, zda posíláte domácí, zahraniční

platbu nebo si třeba chcete dobít kredit na mobilním telefonu,“ vysvětluje pan XZ manažer

přímého bankovnictví. 

Následně jen doplníte nepovinné údaje jako variabilní symbol a platbu pošlete. Vše je

intuitivní, rychlé a jednoduché.  Online Banking si také zapamatuje čísla účtů a všechny

potřebné údaje a přehledně je uloží do adresáře. Pro nejčastější platby si klienti mohou

jednoduše vytvořit šablonu pro další použití.

Splňte si přání a sledujte své výdaje 

S Online Bankingem banky XY mohou klienti nově také podrobněji sledovat své finance.

Všechny výdaje klienta automaticky zařadí do jedné z devíti hlavních kategorií (Hotovost,

Domácnost, Doprava, Volný čas a nakupování, Zdraví a krása, Vzdělání, Podnikání, Splátky a

poplatky a Ostatní). V případě, že systém výdaj nedokáže zařadit, může si jej do správné

45



„přihrádky“ přidat uživatel sám.

V každé kategorii jde zároveň nastavit měsíční rozpočet a na interaktivních grafech průběžně

sledovat, jak se jej daří naplňovat. Hlavní stránka také ukazuje zůstatky u všech produktů

včetně karet, spořicích účtů, úvěrů a investic. Své finance tak mají jednoduše klienti pod

kontrolou hned při prvním pohledu do Online Bankingu.

„Další novinkou jsou „Má přání“. Toužíte po kvalitní kabelce nebo letní dovolené? Zvolíte si

cenu a termín, do kdy si chcete přání splnit a Online Banking sám dopočítá, kolik potřebujete

měsíčně odložit stranou. Abyste opravdu nezapomínali, rovnou jedním klikem vytvoříte trvalý

příkaz, který vždy odešle potřebnou částku na spoření zcela automaticky. Za stanovenou dobu

tak budete mít celou částku naspořenou a můžete se vydat na nákupy,“ popisuje dále pan XZ. 

Platby posíláme převážně dopoledne

Do svého internetového bankovnictví se Češi nejčastěji přihlašují v první polovině týdne. Za

nejsilnějším pondělím s mírným odstupem následují další pracovní dny. „Naopak o víkendu

nechává většina klientů své finance stranou, počet přihlášení opět roste až během nedlního

odpoledne, tedy těsně před úplným závěrem týdne,“ přibližuje pan XX.

Peníze pak z účtu posíláme hlavně v dopoledních hodinách, nejvyšší špička nastává po 10.

hodině. Přes internetové bankovnictví proudí čím dál více peněz. Průměrná transakce klientů

banky XY dnes přesahuje 6 270 Kč, což je o 7 procent více než v loňském roce. Nejsilnějším

dnem je opět pondělí, významný nárůst počtu plateb ale začíná opět již v neděli podvečer.

Dotazy
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 Rozšíření privátního bankovnictví nám přineslo nejenom nové klienty, ale i zvýšení objemu 
financí u těch stávajících

Začátkem ledna jsme v rámci strategického projektu spustili přesun top afluentních klientů z retailu 
pod křídla našeho privátního bankovnictví. O tom, jak celý projekt probíhal, jací klienti dnes mohou
privátní služby využívat, čím je naše privátní bankovnictví unikátní a jak ho klienti hodnotí, jsme si 
povídali s panem XX, ředitelem privátního bankovnictví a panem XY, produktovým manažerem 
Retailové a privátní divize. 

Jaká myšlenka stála za ideou celého projektu?

DH: Jak o tom již mluvil pan XZ, produktová paleta Privátního bankovnictví je výrazně širší než 
běžná nabídka investic v retailové síti. Banka vidí obrovskou příležitost v segmentu afluentních 
klientů, kteří mají jasný požadavek na širší možnosti investování svých finančních aktiv. Zároveň u 
nás nedrží maximum svých úspor, protože je ukládají či investují jinde. Nabídnout jim nové 
produkty, zvednout proinvestovanost jejich úspor a získat i další aktiva od konkurence – to je 
jednoduchý prvotní cíl. Zároveň ale projekt skýtá prostor i pro to, aby se kapacita a zaměření 
Privátního bankovnictví orientovaly na to, kde chceme být za pár let. Abychom předvídali vývoj 
trhu a šli naproti segmentu klientů, kteří teprve svůj majetek začínají tvořit.

Co všechno obnášelo přesunutí top afluentních klientů z retailu do privátního bankovnictví. 

VS: Nejdříve jsme museli určit, jakým způsobem toto rozšíření proběhne. Celý proces se uskutečnil
ve třech fázích. Nejprve jsme navrhli nový servisní model a nová segmentační kritéria. Druhý kroke
byl výběr klientů, jenž se změny budou týkat a vytvoření kritérií pro jednotlivé klientské segmenty. 
Postupně pak vznikla nová organizační struktura, nové týmy, probíhal také výběr osobních bankéřů 
a jejich přesun do privátního bankovnictví.

DH: Celý projekt běží již od letošního ledna. V dubnu jsme se rozhodli přesunout do Privátního 
bankovnictví první část zhruba 500 klientů, kteří již tak splňovali původní segmentační kritéria a 
měli u nás finanční aktiva přesahující 10 milionů korun nebo ekvivalent v eurech. Následně jsme 
k 1. červenci převedli hlavní vlnu asi 7000 identifikovaných klientů. V červnu se také začlenil 
produktový tým Privátního bankovnictví a tým Treasury sales pro retailovou a privátní klientelu do 
divize Retailového a privátního bankovnictví, konkrétně do úseku Marketing and Segments. 
Slibujeme si od tohoto synergické efekty, protože např. v oblasti produktů používá Privátní 
bankovnictví kombinaci standardních produktů retailu a vlastních produktových modifikací.

K prvnímu červenci tedy bylo hotovo? 
DH: Prakticky ano. Servisní model je již jednotný pro bývalé top afluentní i privátní klienty. Nutno 
ale říct, že projekt neskončil s prvním červencovým dnem, byť bychom tomu byli rádi. Proces 
„onboardingu“ klientů je dlouhý. Ač jsme na pozice nových privátních bankéřů vybírali osobní 
bankéře z retailové sítě, přece jen v jejich portfoliích převažují klienti, které neznají. Potřebují čas 
na to, aby s novými klienty navázali vztah a patřičně jej rozvinuli. Z tohoto pohledu byly obzvláště 
oba letní měsíce prázdnin tvrdým oříškem! Zároveň museli všichni noví bankéři rychle nasát 
znalost nových produktů, nutným formálním krokem je i úspěšné získání certifikace. V současné 
době jsme ve fázi, kdy vše běží, ale zdaleka nejsme na konci. Práce je stále „jako na kostele“.

Kdo se tedy dnes může stát klientem privátního bankovnictví naší banky?
VS: Nově je hranice pro vstup nastavena na tři miliony korun, respektive 100 tisíc eur pro 
slovenský trh, v aktivech. Hovoříme o celkových finančních aktivech klienta – TFA. To 
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zjednodušeně znamená, že klient má daný objem peněz na účtu nebo v investičních produktech.

DH: Není to ale dogma, zvažujeme samozřejmě i další kritéria. Třeba klienti s příjmem přes 200 
tisíc korun měsíčně také splňují podmínky pro privátní bankovnictví. Předpokládáme, že s těmito 
příjmy jsou schopni vytvářet odpovídající úspory a začít u nás investovat. Nebo klient, který si 
vezme velmi vysokou hypotéku, nad 10 milionů korun (a prokáže schopnost ji splácet), také získá 
služby privátního bankovnictví. Tito klienti by měli mít potenciál do budoucna vytvořit takové 
množství majetku, že pro banku má smysl jim již dnes nabídnout služby privátního bankovnictví. 

A kde je další potenciál pro růst Privátního bankovnictví?
DH: Na úvod jsem zmínil strategický rozměr projektu jako šanci zajistit si v budoucnu vyšší podíl 
na trhu. Naše banka má v původním segmentu privátního bankovnictví velmi kvalitní klienty. 
Z pohledu movitých klientů, kteří majetek tvořili i v minulých desetiletích, restituentů, sportovců, 
uměleckých celebrit či vysokopříjmových skupin z oblasti svobodných povolání neměla naše banka
asi konkurenci. 

Zároveň máme i klientelu z řad úspěšných podnikatelů či majitelů firem. A to je segment 
budoucnosti. Chceme využít naší silné pozice v segmentu středně velkých a velkých firem 
s domácími majiteli. Ti budou v buducnosti pro Privátní bankovnictví silným segmentem. Buď 
průběžně, protože se jim daří si vyplácet odpovídající podíly, nebo jednorázově v okamžiku, kdy 
se rozhodnou firmu prodat. Když se o takové transakci píše v novinách, je většinou pozdě. Proto již 
nyní zařazujeme do projektu majitele firem, které mají alespoň 60 milionů korun obratu. Těchto asi 
2000 lidí tvoří obrovský potenciál, krátkodobě nebo střednědobě. Zároveň se chceme v akvizicích 
zaměřit na majitele firem, kteří ještě klienty nejsou, nebo jsme je neidentifikovali. Chceme jim včas 
nabídnout kvalitní servis a vytvořit kýžený dlouhodobý vztah. 

Nově je hranice pro vstup do privátního bankovnictví nastavena tak, že klient musí mít tři miliony 
korun v aktivech, respektive 100 tisíc eur. 

Co získá klient, který má více než 3 miliony korun a nově je převeden do privátního 
bankovnictví? 
DH: Servis, který získá, by měl být mnohem intenzivnější. Bankéř se bude individuálně věnovat 
nejenom jemu, ale celé jeho rodině. Širší nabídka produktů je samozřejmostí pro všechny členy 
rodiny. Jedná se primárně o investice, ale rovněž o celou řadu dalších služeb. Naší filozofií do 
budoucna je „Need-based advisory“. Volně přeloženo to znamená poradenství klientovi podle jeho 
skutečných potřeb a situací, které musí řešit. Vedle investičních alternativ je to třeba i zaměření na 
služby podpory mezigeneračního předávání majetku, jako zakládání svěřenských fondů, apod. 
S trochou nadsázky by každá movitá rodina měla mít svého stabilního bankéře či finančního 
poradce. A to je role našich privátních bankéřů! 

V čem dalším se naše privátní bankovnictví liší od konkurence? Proč by měl klient přijít a 
uložit svůj majetek u nás?
Nejedna banka na trhu uvádí, že má otevřenou architekturu, ač ji ve skutečnosti nemá. My ji máme 
doopravdy a žádná jiná privátní banka na trhu tento koncept nemá tak rozpracovaný jako my. Díky 
podpoře skupiny XY z Milána i Vídně máme nejrobustnější proces globální investiční strategie 
(GIS) s analytickým výběrem těch nejlepších správců a jejich fondů v různých třídách aktiv. Naši 
privátní klienti mají možnost investovat do širokého portfolia podílových fondů od jednoho z 
nejlepších světových správců aktiv.

48



Jako jediná banka na trhu pak nabízíme online platformu pro vytvoření investičních certifikátů 
přímo na míru. Spolupracujeme s bankou XY a ZY Mnichov, kteráé platformu spravují, jsou 
emitenty těchto certifikátů a připravují pro nás i hromadné emise.
V neposlední řadě umožňujeme naším klientům díky naší pozici vedoucí korporátní a investiční 
banky účast na primárních emisích korporátních dluhopisů a investování do řady strukturovaných 
produktů.

VS: Důležité jsou také technologické inovace, za které jsme dokonce nedávno získali prestižní 
ocenění časopisu YX. V současnosti intenzivně rozvíjíme platformu pro investiční poradenství. Ta 
je již spuštěná a plně funkční a zanedlouho budeme spouštět plnohodnotné investiční poradenství. 

Každý náš privátní bankéř je navíc schopen prezentovat celou naši nabídku klientovi na tabletu. 
Pevně věřím, že se brzy dopracujeme i k tomu, že se klient bude moct na svém vlastním tabletu 
podívat na své investiční portfolio či zadat pokyn k nákupu cenných papírů. 

Bude osobní schůzka s bankéřem v budoucnu vnímána jako luxusní služba? 
DH: Stručná odpověď zní NE. Ne proto, že osobní schůzka je v privátním bankovnictví standardem
či dokonce nutností a je naplněním pravidla KYC (Know Your Customer – Poznej svého zákazníka)
nejen ve formální regulatorní rovině, ale především proto, abych mu mohl nabídnout řešení, která 
jsou skutečně vhodná a pro klienta správná. Kvalitní osobní přístup je základním kamenem vztahu 
s klientem. Rozšířením privátního bankovnictví do nižšího segmentu ukazujeme, že vnímáme, že 
individuální servis je pro určitou skupinu klientů velmi důležitý. 

S tím souvisí i zmíněné rozšíření týmu. Jak jste vybírali nové bankéře?
DH: Primárně nám záleželo na zkušenosti s investicemi, proto jsme vybírali z řad osobních bankéřů
ty nejzkušenější z nich. Hleděli jsme i na jejich obchodní úspěšnost, jak se jim daří plnit plány. 
V úvahu jsme samozřejmě brali i jejich potenciál pro další kariérní rozvoj.

Z pohledu celé banky, kolik lidí se tedy na přesunu podílelo? 
VS: Hlavní díl práce odvedl tým pěti až šesti lidí. Dílčími dodávkami se to ale týkalo v podstatě 
celé banky.

DH: Využiju otázky k poděkování nejen celému minitýmu, přestože i tady bych vyzdvihl dva 
z nich. V prvopočátku to byl pan YY a po jeho odchodu do Vídně právě pan XX, který pana YY 
nahradil jak v pozici manažera produktového týmu, tak projektového manažera. A věřte mi – obě ty 
pozice byly prací na plný úvazek a jak to oba pánové dokázali skloubit časově a kolik tomu 
věnovali nasazení, to klobouk dolů!

Lze již dnes říct, zda se celý projekt vyplatil? 
DH: Určitě ano. Máme za sebou sice jen krátké období skutečného měření výsledků a nová 
„mašina“ zatím ještě nejede stoprocentně naplno, co se týče příštích měsíců jsem ale velký 
optimista. Čekám, že se začne projevovat nově budovaný vztah ke klientům a hlavně začneme 
využívat skutečný potenciál těch z nich, kteří u nás zatím mají pouze minimum svých finančních 
aktiv. Už teď máme případy, že klient vlastně na převedení do privátního bankovnictví „čekal“ a 
hned v rané fázi nové spolupráce k nám ke svým stávajícím třem milionům přesunul další objemy 
úspor a začal ihned investovat. Je vidět, že individuální servis a rozšířená nabídka služeb je to, co 
klienti s vyššími příjmy vyžadují. V krátkém horizontu to ilustruje, že projekt měl a má pro banku 
velký smysl. A v dlouhém horizontu si myslím, že našim cílem je být na trhu nejlepší, jak jinak  A 
toto je první krok na dlouhé cestě k tomuto cíli! 

49



Black Friday v bance XY končí již za několik dnů. Máte poslední šanci využít výhodné slevy! 

Výhodné půjčky, investice či chytrý telefon zdarma do 9. prosince jen v bance XY. 

Již loni se banka XY přidala k nákupnímu svátku Black Friday. A výhodné nabídky si pro 
klienty připravila i letos. Pokud jste si ještě nestihli sjednat výhodnější půjčky nebo investice, 
neváhejte. Akce Black Friday v bance XY pomalu končí. Potrvá ještě pět dnů – do 9. 
prosince. 

Čekají na vás spotřebitelská půjčka s 20% slevou z úrokové sazby a chytrým telefonem 
zdarma, poplatky u pravidelných i jednorázových investic snížené na polovinu či telefon XX 
za výhodnou cenu k běžnému účtu XZ.

„Češi milují slevy a naše loňská akce na Black Friday zaznamenala obrovský úspěch, na 
pobočky i eshop přilákala velké množství klientů,“ říká ředitel retailového  a privátního 
bankovnictví banky XY.
 
Banka XY proto i letos jako jediná česká banka dává všem zájemcům možnost sjednat si 
výhodně a pohodlně vše, co potřebují – od půjček přes investice až po běžný účet. „Proto 
jsme nákupní svátek prodloužili rovnou na celé dva týdny,“ dodává ředitel segmentu.

U spotřebitelské půjčky vám nabízíme slevu na úrokové sazbě ve výši 20 %. Například u 
převedení půjček začíná během Black Friday úroková sazba na 3,9 % p.a. Platí to pro všechny
ůjčky sjednané na pobočkách i na webu banky. Navíc získáte chytrý telefon XX zcela 
zdarma.

Pokud si v období Black Friday založíte u naší banky běžný účet, získáte nejen výhodné 
podmínky a výběry ze všech bankomatů po celém světě zdarma, ale také možnost pořídit si 
zmíněný telefon XX ještě výhodněji než doposud, již za 5 490 Kč. Ušetříte tak víc než pětinu 
proti současné tržní ceně. Noví i stávající klienti si mohou telefon rovnou pořídit díky 
předschválené kreditní kartě, kterou k běžnému účtu jednoduše získají, za pouhých 457 Kč 
měsíčně po dobu 12 měsíců.

A když právě plánujete začít pravidelně investovat, je ideální doba. V rámci Black Friday 
totiž po celé dva týdny máte šanci získat 50% slevu ze vstupních poplatků u pravidelných i
jednorázových investičních produktů banky XY. 

Neváhejte a navštivte do 9. prosince kteroukoliv pobočku banky XY, pobočku Expres banky 
XY nebo bankovní web, využijte výhodné Black Friday nabídky a ušetřete na bankovních 
produktech. 
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„Lidé potřebují motivaci k tomu, aby více šetřili.“

Volání po tom, aby si lidé na penzi spořili více a začali dříve, aby tak ulehčili přetíženým penzijním 
systémům, není v dnešní době zrovna populární. Pan XY, ředitel institutu XX při ženevské asociaci 
ve švýcarském Curychu to ale vidí jako nejlepší způsob, jak zajistit, že se lidé nebudou muset ve 
svém stáří spoléhat na stát. Lidé ale potřebují správnou motivaci, aby si spořili, říká v rozhovoru. 

Zajistit, aby i budoucí generace mohly jednou odejít do důchodu, je jednou z největších výzev,
které dnešní společnost čelí. Jak to lze podle vás řešit? 
Jedním řešením by bylo začít si dříve spořit. Penzijní plány s předem definovanou výší příspěvků 
by měly být povinné. Jsou například země, které umožňují vybrat prostředky z takových plánů 
najednou při odchodu do důchodu. Tyto peníze může penzista utratit jakkoliv si přeje. Pokud jimi 
ale lidé nepokrývají své potřeby na důchodu (ale utratí je jinak), může to vést k situaci, kdy jim na 
důchod musí přispívat stát. Povinné rozložení výplaty penzijních plánů zaručí celoživotní příjem a 
omezilo by chudobu seniorů.

To zní jako nutnost tlačit na vládu…
Vláda, instituce i samotní jednotlivci... Ti všichni mají svou roli, jak mohou pomoct lidem 
dosahovat finančně zajištěný důchod. Vláda může vyžadovat vklady do penzijního plánu s 
definovanými příspěvky v dostatečně vysoké výši, která by zajistila přiměřený příjem v penzi. 
Naučit lidi spořit si včas je zásadní. V současné době jsou nízké úrokové sazby celosvětově hlavním
problémem veřejných i soukromých penzí. Vláda musí nalézt způsob, jak i nadále podporovat 
spoření na penzi, a to dalšími daňovými pobídkami nebo lepšími možnostmi pro investování. 

Co říkáte na to, že by lidé měli pracovat déle?
Stárnoucí společnost potřebuje lidi, kteří budou déle pracovat. To znamená, že zaměstnavatelé musí 
být flexibilnější. Musíme být schopni snížit úroveň zaměstnanosti po etapách. Například dát 
možnost starším zaměstnancům pracovat jen tři nebo čtyři dny v týdnu, pomalé omezování přesčasů
nebo zajištění poradenských pozic by přineslo obrovské výhody.

Jakou roli by podle vás mělo hrát pojišťovnictví při hledání řešení?
Pojišťovny musejí nabízet penzijní i finanční produkty, kterým bude možno snadno porozumět. 
Rovněž spatřuji značný potenciál v nových technologiích.

Kde vidíte prostor pro využití těchto nových technologií v pojišťovnictví?
Nové technologie nám nabízejí možnost zjistit, kdo je nedostatečně pojištěný, a nabídnout 
takovému člověku krytí. K nedostatečně pojištěným patří například lidé s nízkými příjmy. On-line 
nabídky, mobilní dostupnost a mikropojištění napomůžou zdolat tuto propast v pojistné ochraně.

Využít lze také technologií prediktivní analytiky. Big data, jak je někteří nazývají, umožňují 
pojišťovnám uzavírat životní pojištění s potenciálními pojistníky s použitím stávajících dat namísto 
drahých lékařských testů. Tak se sníží náklady na pojištění a zjednoduší se přístup ke klientům, aniž
by je musel navštívit zástupce pojišťovny. 
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V roce 2029 bude generace dětí narozená mezi léty 1946 a 1964 v důchodu. Ztratíme tak 
mnoho lidí v produktivním věku a klesající porodnost je jen stěží nahradí. Jak můžeme tuto 
propast zacelit?
Domnívám se, že nové technologie významně přispějí k zacelení této propasti. Kupříkladu jsme již 
viděli roboty, kteří provádějí činnosti, jenž v minulosti obvykle prováděli lidé. Nové technologie 
ukazují, že roboti mohou také sami rozhodovat, vezměme si jako příklad automobily bez řidiče. 
Tyto nové technologie budou moci zaplnit pracovní pozice, které kdysi zastávali příslušníci 
generace dětí narozených mezi léty 1946 a 1964. Rovněž si myslím, že bude zaměstnáno více žen, 
které budou pracovat déle než předtím. S trochou štěstí budou lidé pracovat i jako sedmdesátníci, či 
dokonce déle.

Provádíte studie po celém světě. Ve kterých zemích nebo na kterých kontinentech čelí kvůli 
dlouhověkosti lidé největším výzvám?
Máme zde čtyři země, které čelí velkým výzvám z hlediska penzijní propasti. Dvě z nich přitom leží
v Asii. Jedná se o Japonsko, kde lidé žijí déle než kdekoli jinde na světě (s výjimkou Monaka) a kde
porodnost klesá. Penzijní propast v Japonsku je jedna z největších na světě.

Čína rovněž čelí velkým problémům s penzijní propastí kvůli své dlouhotrvající politice jednoho 
dítěte v městských oblastech. Ta se v nedávné době změnila na politiku dvou dětí. Avšak hlavním 
problémem Číny je její HDP na obyvatele, který je stále velice nízký. 

Třetí a čtvrtá země se nachází v samém srdci Evropy. Německo se svou nízkou porodností a 
extrémně složitým a drahým penzijním systémem představuje pro hospodářství opravdové 
břemeno. Francie se svou historií štědrých veřejných příspěvků rovněž čelí nízké porodnosti a vyšší
průměrné délce života. 

Existují země, které vyčnívají a mají dobrý penzijní systém? 
Celosvětový penzijní index měří země na základě tří faktorů: přiměřenosti penzí, udržitelnosti a 
integrity. Nizozemsko, Dánsko, Austrálie a Švýcarsko tomuto indexu vévodí. Jejich penzijní 
systémy fungují, jelikož lidé dostatečně spoří a mají povinnost to dělat. Rovněž si musí své úspory 
nechat vyplácet postupně, anuitně.

Přeskočme do roku 2040: jak vypadají penzijní systémy? Kdy mohou lidé odejít do důchodu?
Když byly zavedeny státní penzijní systémy, lidé žili pět až deset let poté, co do důchodu odešli. 
Nyní žijí v důchodu mnohem déle. Musíme si přiznat, že stát nebude schopen financovat 30 let 
důchodu. Doufám tak, že věk odchodu do důchodu se do roku 2040 posune na 70 let.

Pan XY je ředitelem institutu XX na asociaci XZ ve švýcarském Curychu. Absolvoval na univerzitě
YX, kde v roce 1980 vystudoval s vyznamenáním matematiku a počítačovou vědu. Klein je ženatý 
a je otcem čtyř dětí.

Asociace XZ je přední mezinárodní think-tank v oblasti pojišťovnictví zabývající se strategicky 
důležitými problémy pojištění a zvládání rizik. Asociace vymezuje základní tendence a strategické 
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otázky v oblastech, kde pojištění sehrává zásadní roli, popřípadě ty, které mají vliv na sektor 
pojišťovnictví. Je považována za reprezentanta největších pojišťovacích skupin po celém světě 
v dialogu s mezinárodními institucemi. Mezi její členy patří generální ředitelé předních světových 
pojišťoven a zajišťoven. Tato asociace, která byla založena v roce 1973, sídlí v Curychu a je 
neziskovou organizací, již financují její členové. 

Boxy mimo text

„Stárnoucí společnost potřebuje lidi, kteří budou déle pracovat, což znamená, že zaměstnavatelé a 
zaměstnanci musí být ochotni domluvit se na výhodných podmínkách pro obě strany.“

„Vláda musí najít způsob, jak i nadále podporovat spoření na penzi, a to dalšími daňovými 
pobídkami nebo lepšími možnostmi pro investování.“

 „Máme zde čtyři země, které čelí velkým problémům z hlediska penzijní propasti: jsou to 
Japonsko, Čína, Francie a Německo.“

QUO VADIS – Strategie naší banky

Projekt Top Affluent & Retail a nový servisní model

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Letošní rok byl pro naši banku ve znamení významných změn souvisejících s připraveností na 
budoucí výzvy, jež vyplývají z měnících se očekávání klientů a změn tržního prostředí. Odstartovali
jsme hned dva strategické projekty s dvěma přesnými cíli. Tím prvním bylo nově definovat model 
služeb pro klienty ze Small Business a pro Top Affluent klienty. Druhým cílem pak bylo přetvořit 
vzhled našich služeb pro Retail. Oba cíle se přitom výrazně zaměřují na udržitelný růst výnosů a 
vytváření přidané hodnoty.

V posledním vydání našeho interního časopisu XX jsem vám popsal projekt Small Business. Na to 
bych chtěl nyní navázat a přinést vám podrobnosti k projektu Top Affluent/Private Banking a 
důvody, které k tomuto strategickému rozhodnutí vedly.

Myšlenkou projektu byla realizace zpětné vazby našich klientů a kolegů. Naši osobní bankéři (kteří 
se segmentu klientů Top Affluent věnovali) čím dál častěji vyžadovali pro své klienty produkty a 
služby, které se s nabídkou privátního bankovnictví a s modelem privátních služeb překrývaly. 
Sofistikované prvotřídní služby, jako je otevřená investiční architektura pro podílové fondy, 
investiční certifikáty nebo firemní dluhopisy, Art Banking nebo investice do drahých kovů totiž 
nebyly součástí nabídky pro retailové klienty, avšak naši Top Affluent klienti požadovali širší 
spektrum investičních produktů včetně poradenství.

Zpětnou vazbu našich klientů a bankéřů podpořila čísla. V segmentu afluentních klientů bylo 65 % 
TFA (celkových finančních aktiv) drženo v depozitech s možností okamžitého výběru. V privátním 
bankovnictví to zatím bylo jen 37 %. Rozdíl byl způsoben především penetrací investic. Rozdíl ve 
struktuře provozních výnosů byl ještě výraznější – část výnosů z investic v privátním bankovnictví 
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byla téměř trojnásobná ve srovnání se segmentem Affluent.

Pokud jde o model služeb a nabídku produktů, rozhodli jsme se nedělat žádné kompromisy. Naše 
konkurenční výhoda spočívá v odborných znalostech, s nimiž poskytujeme plnohodnotné privátní 
bankovnictví považované za jedno z nejlepších na českém i slovenském trhu. Jeho rozšířením o 
klienty Top Affluent se dostaneme před naše konkurenty, kteří klientům Top Affluent nabízejí 
určitou řadu produktů pod různými značkami, jako je „Premium“ nebo „Gold“, ale nejedná se o 
skutečné privátní bankovnictví. První výsledky jsou velmi slibné a zpětná vazba od klientů je ve 
většině případů velmi pozitivní. Klientům se rozšířená nabídka a model služeb privátního 
bankovnictví líbí, jak můžete vidět na grafu. Prodej aktiv s úschovou vzrostl od zavedení projektu u 
přerozdělených klientů desetinásobně.

A co retailová síť? V ní je stále velmi vysoký podíl klientů se značným obchodním potenciálem. 
Například více než polovina našich Affluent klientů má výrazný příjem, ale z toho 99,5 % nemá u 
nás sjednané životní pojištění a 94 % nemá žádné pravidelné investice!

Běžným klientům a klientům s vyššími příjmy, a to jak jednotlivcům, tak Small Business klientům 
(s ročním obratem < 10 000 000 Kč), kteří zůstali v segmentu Retail, bychom chtěli nabídnout 
standardizovanější a účinnější model služeb s cílem vytvořit prostředí pro udržitelný růst 
retailového segmentu. Cílem je být připraven čelit novým výzvám digitalizace a novým 
standardům, jež zavádějí nováčci na bankovním trhu.

Kromě servisního modelu zavádíme několik iniciativ na jeho podporu a posílení vytváření 
udržitelné hodnoty v retailovém segmentu. Všechny iniciativy jsou v oblasti zjednodušení a 
interních procesů, například:

 Pro Small Business vyvíjíme zcela novou platformu pro jednoduché a rychlé půjčky, která 
bude spuštěna na konci prvního čtvrtletí roku 2017. Poskytnutí úvěru malé společnosti až do
výše 1 500 000 Kč by mělo být stejně jednoduché jako poskytnutí spotřebitelského úvěru 
PRESTO.

 V oblasti hypoték bychom chtěli vytvořit rychlý a transparentní interní proces s cílem 
významně zlepšit naše vnímání na trhu a v důsledku toho zvýšit náš tržní podíl. První 
zjednodušení v oblasti akceptování příjmů a financování výstavby již proběhly. Rovněž 
pracujeme na výrazném zjednodušení celého procesu poskytování hypoték, který by měl být
zahájen na začátku příštího roku.

 Chceme zlepšit náš digitální dosah a doručování leadů našim pobočkám.
 Plánujeme zdvojnásobit počet aktuálně předběžně schválených úvěrů – co do objemu i 

počtu.

Dovolte mi závěrem shrnout, že jsme na správné cestě ke zvýšení spokojenosti klientů a vytváření 
hodnot pro naše klienty, jakož i k posunutí naší banky na výrazně vyšší úroveň. Jsem přesvědčen, že
vytváříme retailový model založený na inovacích a udržitelnosti, u nějž naši konkurenti nemohou 
dělat nic jiného, než jej následovat. Doufám, že co nejpozději.

Na závěr bych chtěl vyjádřit velké poděkování všem kolegům, kteří se na projektu podíleli, za jejich
obrovský kus odvedené práce a také kolegům z prodejní sítě, kteří zvládají všechny změny, aniž by 
byla ohrožena kvalita služeb poskytovaných našim klientům. Nyní je na nás, abychom očekávání 
přeměnili ve skutečnost. Přeji nám všem hodně úspěchů.
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Děkuji.

ředitel segmentu
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Tisková zpráva

Jméno Jméno
XY XX
Tel.: Tel.: 
Mobil: Mobil: 
E-mail: E-mail: 

XY 25 pro 25: Za každý rok na českém trhu podpoří XY letos jednu neziskovou organizaci

Praha, xx. dubna 2016 – Čtvrtstoletí působení v České republice oslaví letos poradenská 

společnost XY pomocí druhým. Během roku rozdělí čas a energii svých zaměstnanců i 

finanční a materiální pomoc mezi 25 vybraných českých neziskových organizací. Kromě 

peněz a přímého zapojení zaměstnanců je EY podpoří také školeními, fundraisingem nebo

tím, co umí nejlépe, tedy poskytnutím vlastních služeb pro bono. Díky projektu EY 25 pro 

25 již v březnu získal pomoc Nadační fond Klíček, další aktivity poběží po celý zbytek 

roku 2016.

Projekt XY 25 pro 25 vychází z CSR strategie společnosti XY založené na závazku ke 

společnosti. Během roku 2016 postupně podpoří 25 projektů neziskových organizací, které 

pomáhají dětem, seniorům, handicapovaným, obětem trestných činů a dalším ohroženým 

skupinám. Zaměří se i na spolky, které chrání životní prostředí a životy zvířat, podporují 

vzdělávání, zdravotnictví nebo dárcovství. 

 

„XY letos slaví významné jubileum, 25 let působení na českém trhu. Nejlepší způsob oslavy 

velkého výročí je vrátit něco komunitě, ve které působíme. Proto jsme se rozhodli symbolicky za 

každý rok na českém trhu podpořit jednu neziskovou organizaci snažící se nějakým způsobem o 

zlepšení české společnosti. Jejich výběr jsme přitom svěřili přímo zaměstnancům. Díky tomu 

pomůžeme nejen našim dlouhodobým partnerům, ale i zcela novým organizacím,“ říká jméno, 

vedoucí partnerka společnosti XY v České republice.

Neziskovým organizacím XY kromě finanční či materiální podpory nabídne přednášky a 

školení, fundraising, fyzickou pomoc i vlastní služby zdarma. Projekt odstartoval na začátku 

března finančním darem 50 000 Kč Nadačnímu fondu K, který zlepšuje podmínky vážně 

nemocných dětí. Obecně prospěšné společnosti Z  pak XY přispěla na nájem prostoru kavárny 

AdAstra zaměstnávající hendikepované v pražské Podskalské ulici částkou 150 tisíc Kč.
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Pro Nadaci Naše dítě, která poskytuje pomoc týraným, zneužívaným a jinak ohroženým dětem, 

tým zaměstnanců EY provedl pro bono audit. Pro dobročinné obchody Domova S, které 

pomáhají seniorům a sociálně znevýhodněným dětem, zase již letos zaměstnanci EY 

zorganizovali sbírku knih. Lokálnímu spolku US pak pomohli vlastníma rukama při úklidu 

Klánovického lesa.
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V průběhu letošního roku EY podpoří řadu dalších neziskových organizací, mimo jiné i Azylový 

dům G pro matky s nezletilými dětmi, pochod A, inciativu M financující boj proti rakovině prostaty

a varlat, centrum výcviku asistenčních psů H, kruh bezpečí pomáhající obětem trestných činů a 

domácího násilí nebo Český národní registr dárců kostní dřeně. Vybraných 25 neziskových 

organizací je výsledkem velkého interního hlasování zaměstnanců XY.

Neziskové projekty, které společnost XY podpoří ke svému 25. výročí 

#xy25pro25

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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- konec -

O XY

XY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, 
daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které 
poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. 
Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího 
prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název XY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst 
& Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. X & Yo Global Limited,
britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější 
informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www. xy.com/CZ.

XY Česká republika na Twitteru: odkaz
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Jméno Jméno
Firma XY Firma YZ
Tel.: Tel.: 
Mobil: Mobil: 
E-mail: E-mail: 

XY Banking Study: Na pobočku nebo online? Češi stále chtějí do banky oběma způsoby

► 40 % Čechů by nedůvěřovalo finanční instituci bez kamenných poboček, ukazuje studie 
poradenské společnosti XY 2016 Global Consumer Banking Survey

► I když si základní informace zjistí online, 65 % Čechů potřebuje mluvit s „živým“ 
bankéřem, když potřebují poradit nebo si chtějí sjednat nový produkt

► Čtyři z deseti českých klientů bank by změnilo poskytovatele finančních služeb, pokud by 
jim nabídl lepší klientskou zkušenost online

► Banky by měly zjednodušit nabízené produkty a sjednotit komunikační kanály

Praha, XX. října 2016 – Technologie čím dál více prostupují do našich životů a významně 

ovlivňují zejména oblast komunikace včetně komunikace bank se svými klienty. Jsou tradiční 

kamenné bankovní pobočky mrtvé a měly by se banky zaměřit výhradně jen na digitální 

kanály od Facebooku až po WhatsApp? Češi tvrdí, že nikoliv. Až 40 % českých bankovních 

klientů by totiž podle studie poradenské společnosti XY nedůvěřovalo finanční instituci, které 

by zcela chyběly pobočky. Přestože je digitální kanály částečně nahrazují, musí banky najít 

způsob, jak se budou v jejich byznys modelu pobočky a online vhodně doplňovat. Trendem u 

klientů českých bank je osobní poradenství a banka dostupná 24/7. 

Zvyšování digitální gramotnosti vede Čechy k ochotě využívat nové technologické služby a 

bankovnictví není žádnou výjimkou. Až čtyři z deseti Čechů by totiž změnily poskytovatele 

bankovních služeb, pokud by jim byl schopný nabídnout lepší online zážitek. „Online firmy ukazují

lidem, jak jednoduše může klientský zážitek vypadat a zážitek je pro dnešní klienty významnějším 

faktorem než například poplatky. Pokud nechtějí o své klienty přijít, musí se tomu banky rychle 

přizpůsobit,“ říká jméno, vedoucí partner oddělení poradenství pro finanční instituce XY 

v České republice a střední Evropě. 

Češi jsou však zatím o něco méně nadšeni z nových online poskytovatelů finančních služeb, než 

lidé ve světě. Netrvají nutně na zapojování technologií do všech aspektů jejich života, a přestože se 

přestávají spoléhat pouze na banky a více se o své peníze starají sami, stále si rádi nechají poradit.  

Pobočky mají budoucnost, ale…

60



To nahrává tradičním bankovním domům se širokou pobočkovou sítí. Až 65 % Čechů totiž sice 

nemá problém začít zjišťovat informace o službách online, ale aby si sjednali nový produkt nebo se 

poradili, potřebují mluvit s „živým“ bankéřem. Navíc jen čtvrtina z nás (28 %) by důvěřovala 

finanční instituci, která nedisponuje kamennými pobočkami.  Naopak až 40 % lidí by se takové 

bance raději vyhnulo.

Na druhé straně ale musí i tradiční banky rozvíjet digitální komunikační kanály od sociálních sítí až 

po video nástroje. Až celá třetina Čechů (35 %) vyžaduje, aby si mohly promluvit s někým v bance 

24 hodin denně sedm dní v týdnu. „I když je to stále méně než globálních 55 % respondentů, 

ukazuje to na jasný trend. Banky musí hledat způsob, jakým budou klientovi k dispozici kdykoliv a 

kdekoliv. A k tomu jsou digitální nástroje ideální,“ vysvětluje dotazovaná osoba. Právě nedostatky 

v této oblasti pak mohou bankám způsobit do budoucna komplikace v rozvoji jejich byznysu. 

Když mluvím s bankou, nechci vždy začínat od začátku

Výsledky průzkumu XY tak ukazují, že banky musí najít rovnováhu mezi osobním bankovnictvím 

na pobočkách a komunikací v online prostředí. Klíčovým slovem je zde flexibilita. Dvě třetiny 

Čechů totiž říkají, že chtějí mít možnost plynule přecházet mezi jednotlivými komunikačními 

kanály a změna kanálu by neměla znamenat nový začátek komunikace. 

„Klienti nechtějí bankéři dokola opakovat, co požadují a proč. Očekávají, že když se například 

přijdou poradit o nové půjčce na pobočku, bude na ně doma v online bankovnictví čekat hotová 

nabídka přímo na míru tomu, co potřebují. A platí to i naopak, když se na cokoliv zeptají přes 

Facebook, jejich bankéř by o tom měl vědět. Osobní poradenství na pobočce, sociální sítě, 

messengery nebo video hovory by neměly stát každý samostatně. Banky musí najít způsob, jak je 

propojit, aby se vhodně doplňovaly, a poskytly tak klientům příjemnou uživatelskou zkušenost,“ 

uzavírá dotazovaná osoba. 

Graf: Je pro mě důležité, abych mohl hladce měnit způsoby interakce s bankou

O XY: XY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti 
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auditu, daní, transakčního 

a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k 

posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný 

potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, 

klienty i pro širší společnost.

Název XY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem X &
Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. X & Y Global Limited,
britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější
informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky xy.com.

O průzkumu

XY 2016 Global Consumer Banking Survey je mezinárodní průzkum společnosti XY mapující
postoje retailových klientů bankovního sektoru. Průzkum shromáždil názory 55 tisíc respondentů ze
32 zemí celého světa a na základě toho zpracoval podrobnou kvantitativní analýzu preferencí
retailových klientů, jejich chování a jejich postojů k nově nastupující konkurenci, která pro tradiční
banky představuje stále větší výzvu. V České republice se průzkumu zúčastnilo 1000 respondentů.

V rámci průzkumu společnost XY sestavila index důležitosti banky (Bank Relevance Index, BRI).
Jedná se o bodovou hodnotu přiřazenou bance podle hodnocení škály současných i budoucích
postojů respondentů, která reflektuje, jakým způsobem klienti využívají její bankovní služby
v současnosti a jak je hodlají využívat v budoucnu.

Twitter:

YouTube kanál:

LinkedIn:

Facebook:

Instagram:

TRISKOVÁ ZPRÁVA
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Jméno Jméno
Firma XY Firma YZ
Tel.: Tel.: 
Mobil: Mobil: 
E-mail: E-mail:

Nástup digitálních technologií nutí firmy k akvizicím s inovačním potenciálem 

► 90 % netechnicky orientovaných společností čelí rostoucí konkurenci ze strany 

firem, které si digitální technologie již osvojily
► 67 % podniků plánuje akvizice s cílem získat moderní technologie a know-how
► 87 % respondentů již zohledňuje digitální transformaci v plánech rozdělování 

kapitálu
► Větší přístup k informacím prostřednictvím sociálních sítí a mobilního internetu 

mění podle 95 % dotazovaných vedoucích pracovníků významně i chování 

zákazníků firem – další klíčový důvod pro změnu

Praha, 18. srpna 2016 – Nejnovější analýza XY Digital Deal Economy Study poradenské 

společnosti XY poukazuje na fakt, že mnohé netechnicky orientované firmy již nezvládají držet 

krok se současným tempem inovací a – s ohledem na vlastní časové i finanční možnosti – 

směřují pozornost k fúzím a akvizicím a uzavírání společných podniků, od nichž si usnadnění 

vstupu do digitální sféry slibují.

Ze studie XY, která vychází z názorů 600 vedoucích pracovníků významných celosvětově 

působících společností, vyplývá, že 90 % netechnicky orientovaných firem čelí konkurenci 

podniků, které již moderní technologie využívají. V reakci na zvýšenou konkurenci a změny 

prostředí vidí východisko ve fúzi či akvizici více než dvě třetiny (67 %) respondentů.

„Vedoucí pracovníci firem si uvědomují, že digitální transformace má dopady na veškeré 

aspekty jejich podnikání, od těch hlavních, nejviditelnějších aktivit až po podpůrné činnosti. 

Zásadní otázka v této souvislosti zní, zda si podniky dokáží nezbytné zázemí v oblasti 

digitálních technologií vybudovat a zajistit samy, nebo si ho musí koupit,“ říká vedoucí partner

transakčního poradenství společnosti XY v ČR a dodává: „Všude kolem sebe pozorujeme, 

jak se v důsledku technologického pokroku jednotlivá odvětví nadále sbližují a urychlují se 

změny v chování spotřebitelů. Podniky jsou tak nuceny hledět dále do budoucnosti a všímat si 

strategických obchodních příležitostí, chtějí-li zůstat konkurenceschopné.“
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„Překotný technologický rozvoj ještě umocňuje nároky, s nimiž se podniky již tak musí v současné 

době potýkat – konkurenční výhodu tak získávají ti, co se dokáží nejrychleji přizpůsobit. Hranice 

mezi jednotlivými odvětvími se prolínají, z čehož těží nastupující firmy s obchodními modely 

založenými na spolupráci, které boří veškerá zažitá pravidla. Chce-li společnost v digitálním světě 

uspět, jen vhodná kapitálová strategie ji nespasí. Musí být podpořena aktivním přístupem 

vedoucích pracovníků, kteří si budou stát za svými rozhodnutími, podpoří inovace a nastaví jasnou 

strategii firmy,“ říká zodpovědná osoba, vedoucí partner podnikového poradenství a Digital 

Champion společnosti XY ve střední a jihovýchodní Evropě. 

Strategická alokace kapitálu jako základní kámen digitální agendy

Přestože většina (85 %) oslovených firem vyčlenila na digitální transformaci určitý počet lidí a 

prostředků, více než polovina (59 %) přiznává, že na to, aby udržely tempo s technologickým 

rozvojem, nemají dostatečné interní zdroje ani schopnosti. Navíc pouze 55 % podniků údajně 

disponuje dostatečně vyspělými procesy umožňujícími výši potřebného kapitálu přesně vyčíslit.

 „Klíč k digitální budoucnosti nespočívá v pouhém rozvoji IT či jednorázových investicích – rozsah 

probíhajících změn je enormní a vyžaduje jasnou kapitálovou strategii. Řada společností se patrně 

bude potýkat s nedostatkem financí a zamýšlené plány týkající se digitálních technologií nezvládne 

realizovat. Na věc je třeba nahlížet komplexně, podniková strategie začleňování moderních 

technologií musí jít s tou kapitálovou ruku v ruce. Odpovídající alokace kapitálu svědčí nejen 

o dlouhodobém odhodlání managementu v digitálním světě uspět, ale zároveň o podpoře inovací 

v rámci firemní kultury,“ vysvětluje dotazovaná osoba. 

Transakční trh vs. digitální technologie 

Zatímco 87 % respondentů tvrdí, že vyloženě berou v potaz přechod na budoucí technologie při 

rozdělování kapitálu pro období nadcházejících dvou až tří let, sofistikované metody umožňující 

kapitálovou náročnost této transformace přesně stanovit využívá pouze 55 % zúčastněných.

Významná část společností usilujících o efektivnější anorganický růst klade důraz na analytické 

nástroje či vyhledává odbornou pomoc; počáteční strategickou analýzu odvětví a tržního vývoje 

provádí před samotnou transakcí zhruba 76 %. Konkrétně, za pomoci analýz velkých objemů dat 
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(big data) plánuje akvizice více než tři čtvrtiny (79 %) účastníků průzkumu a obdobné množství 

(77 %) spoléhá v předinvestiční fázi na poradenské služby třetích stran.

„Inovativní technologie jsou z hlediska úspěšného působení v digitálním světě často rozhodujícím 

faktorem, takže je důležité znát hodnotu duševního vlastnictví „Intelectual Property,“ které 

kupujete,“ upřesňuje dotazovaná osoba. „Technologie pak mohou nacházet uplatnění rovněž při 

podpoře, resp. zkracování průběhu uzavíraných transakcí. Cílené využívání nejnovějších 

analytických nástrojů napomáhá společnostem správně se rozhodovat, ať již jde o akvizice, různá 

spojenectví či společné podniky, případně další investiční výstavbu prostřednictvím organického 

růstu.“

Na cestě k digitální budoucnosti

Závěry, které studie přináší, jsou zřejmé: úspěšný vstup do digitální sféry – doprovázený 

urychlením růstu a tvorbou nových příležitostí – vyžaduje obchodní model založený na účinné 

strategii a správné alokaci kapitálu. Za nejdůležitější prvek označují v této souvislosti tři čtvrtiny 

(76 %) dotázaných provázanost strategické vize s konkrétními potřebami společnosti. Více než 

polovina firem (59 %) se požadavky digitalizace řídí, činí-li významná rozhodnutí ovlivňující chod 

společnosti.

Na druhou stranu celých 44 % respondentů přiznává, že rozdělení odpovědnosti za přijetí 

digitálních technologií není v rámci jejich firmy zcela zřejmé, což může mít za následek finanční 

obtíže a komplikace na úrovni vedení společnosti.

Informace o studii společnosti XY „Digital DE“

Studie DE se zaměřuje na dopady digitálních technologií na podniky a zkoumá možné alternativy 
souvisejících přeměn obchodních modelů a provozních procesů. Výsledky analýzy byly 
shromážděny na základě dotazování více než 600 vedoucích pracovníků netechnicky 
orientovaných, převážně velkých podniků ze Severní, Střední a Jižní Ameriky, asijsko-pacifické 
oblasti a regionu EMEIA (Evropa, Střední východ, Indie a Afrika). Mezi respondenty figurovali 
zástupci společností ze zemědělství, automobilového průmyslu, sektoru spotřebního zboží, 
finančních služeb, biofarmacie a péče o zdraví, médií a zábavního průmyslu, ropného 
a plynárenského průmyslu, energetiky a veřejných služeb. Na 70 % zúčastněných podniků vykazuje
tržby přesahující 5 mld. USD. Průzkum provedla výzkumná agentura YY Remark, která je součástí 
skupiny ZZ, v březnu 2016. (www.xy.com/dde #DDE)
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O XY

XY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu,
d a n í , t r a n s a k č n í h o 
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k
posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný
potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance,
klienty i pro širší společnost.

Název XY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem X & Y
Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. X & Y Global Limited, britská
společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o
naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky xy.com.

XY Česká republika na Twitteru: odkaz
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Jméno Jméno
Firma XY Firma YZ
Tel.: Tel.:
Mobil: Mobil: 
E-mail: E-mail:

Poradcem nanečisto: Student Michal B vyrazí díky aplikaci XY  na vzdělávací pobyt do 
Spojených států

Praha, xx. května 2016 – Vyzkoušet si zábavné pracovní nasazení ve velké mezinárodní 

poradenské společnosti a zároveň soutěžit o studijní pobyt v USA. To umožňuje aplikace 

od XY, kterou si letos vyzkoušelo na tisíc studentů. Třicet nejlepších se také mohlo setkat 

s vedoucími zaměstnanci XY. Celkově ve druhém kole soutěže s Ernestem zvítězil student 

Vysoké školy Michal B. XY jej vysílá na konferenci XY International Intern Leadership 

v americkém Orlandu. 

„Aplikace mi umožnila poznat kariéru v XY od asistenta až po partnera a zjistit, jak některé 

věci ve velké poradenské firmě fungují. Cesta aplikací je zábavná a nenásilná a slibuje 

zajímavé odměny. Vážím si, že se díky aplikaci budu moci seznámit s úspěšnými lidmi z celého 

světa,“ říká ke své výhře Michal B.

Mobilní aplikace nabízí možnost vyzkoušet si nanečisto práci v XY. Uživatel si vytvoří svůj 

profil, se kterým postupuje virtuální kariérou v mezinárodní poradenské firmě. Dozví se tak 

o náplni práce na jednotlivých pozicích i výhodách práce pro XY. Celá hra obvykle trvá dva až 

čtyři týdny a zabere několik minut denně.

Nejlepší hráči mohou během hry získat zajímavé benefity,

například možnost setkat se s vybraným partnerem XY. Hlavní

cenou je účast na mezinárodní vzdělávací konferenci v USA.

Aplikace zároveň slouží i jako náborová aplikace. Studenti

mohou prostřednictvím aplikace zaslat svůj životopis a získat

pracovní nabídku přímo v XY.

Aplikace již za krátkou dobu své existence zaujala i odborné porotce v soutěži o mobilní 

aplikaci roku. Ti ji v letošním ročníku soutěže ocenili 3. místem v kategorii Mobilní inspirace. 

Dostupná je pro chytré mobilní telefony s operačními systémy iOs i Android. Více informací o 

aplikaci naleznete na www.aplikace.cz. 
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Michal B je studentem financí na
Vysoké škole  v Praze. Díky 
vítězství ve druhém kole soutěže 
v aplikaci získal týdenní 
vzdělávací pobyt ve Spojených 
státech amerických. Mezi jeho 
největší koníčky patří sport, 
závodně hrál florbal. Rád běhá 
a hraje na kytaru.
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O XY

XY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu,
d a n í , t r a n s a k č n í h o 
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k
posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný
potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance,
klienty i pro širší společnost.

Název XY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem X & Y
Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. X & Y Global Limited, britská
společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o
naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.xy.com.

Novinky o XY můžete sledovat i na sociální síti Twitter: odkaz
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Jméno Jméno
XY XX
Tel.: Tel.: 
Mobile: Mobile:
E-mail: E-mail:

Výhled do roku 2017: Technologický pokrok a geopolitická nestabilita mění současné trhy.
Fúze a akvizice se v proměnlivých ekonomických a geopolitických podmínkách stávají 
klíčovým nástrojem růstu

► 87 % českých manažerů věří, že globální ekonomická situace i zisky podniků jsou 

stabilní, nebo se dokonce zlepšují. Ještě více věří vývoji domácí ekonomiky.
► I přes nové nejistoty má trh fúzí a akvizic do roku 2017 nakročeno k dalšímu růstu 
► Během následujících dvanácti měsíců plánuje fúzi nebo akvizici 41 % českých 

a 57 % světových firem
► 44 % tuzemských společností plánuje více než 5 transakcí, zaměří se především na 

menší a inovativní společnosti
► Hlavním rizikem pro podnikatelskou činnost je podle 31 % Čechů ekonomická a 

politická nestabilita Evropské unie. Následují výkyvy měnového kurzu, cen komodit 

nebo kapitálových trhů či zpomalení globálního obchodu.
► Žebříček nejvýznamnějších investičních destinací vedou Spojené státy, Čína a 

Německo. Velká Británie se poprvé v sedmileté historii Barometru nedostala do první 

pětky celosvětově nejoblíbenějších investičních destinací

Praha, 21. prosince 2016 – I přes geopolitickou nejistotu má trh fúzí a akvizic v roce 2017 

nakročeno k dalšímu růstu. Podle aktuálního Barometru investiční důvěry (XY Global Capital 

Confidence Barometer) poradenské společnosti XY bude o akvizici nebo jinou transakci 

v následujících 12 měsících usilovat 57 % oslovených firem. To je druhý nejvyšší výsledek 

v sedmileté historii Barometru. Zájem o nákup podniků přetrvává i v České republice, kde 

akvizice plánuje 41 % společností (oproti 40 % v roce 2015). Patnáctého vydání průzkumu se 

zúčastnilo přes 1 700 generálních ředitelů a vrcholových manažerů z 18 odvětví a 45 zemí 

světa, včetně XX zástupců českých firem.Současná společnost musí reagovat na nové výzvy, 

které přináší složité a rychle se měnící podnikatelské prostředí. Českým firmám se v náročných 

ekonomických podmínkách daří najít rovnováhu mezi organickým a neorganickým růstem, díky

které si udržují konkurenční výhodu. Přestože je pro 67 % českých investorů organický růst 

prioritou. V neorganickém se zaměřují zejména na fúze a akvizice. Ty již v reakci na měnící se 

podmínky nejsou pouze alternativou, ale stávají se nutností. Pokud jde o neorganický růst, 

investoři (jak v České republice, tak celosvětově) považují za přínosnější právě fúze a akvizice 
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před společnými podniky či aliancemi.
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Češi jsou optimističtí, důvěra ve stabilitu ekonomiky a zisky je vysoká

Celkem 90 % tuzemských společností věří, že domácí ekonomická situace je stabilní, nebo se 

dokonce zlepšuje (oproti 76 % celosvětově). Stejně jsou na tom podle 90 % českých respondentů i 

zisky (82 % celosvětově). Kromě rostoucí důvěry ve stabilitu trhu fúzí a akvizic se dále výrazně 

zvyšuje také zájem o investiční transakce. Více než 5 transakcí plánuje 44 % českých lídrů. Ve 

srovnání s 9 % v roce 2015 jde o růst 35 procentních bodů.

U českých firem vedou menší a inovativní transakce

Megatransakce sice zůstávají v oblasti fúzí a akvizic strategickou alternativou, české společnosti 

nicméně usilují spíše o menší a „chytřejší“ transakce. Snaží se tak zaplnit existující mezery ve 

svých investičních portfoliích.

„Šéfové podniků prověřují více potenciálních cílů a uzavírají větší počet menších transakcí, díky 

kterým rozšiřují svou působnost za hranice svého tradičního odvětví. Zájem mají především o 

inovativní akvizice, především startupy,“ říká XXX ze společnosti XY. 

Noví hráči a moderní technologie mění status quo, prolínání odvětví pokračuje

Nové subjekty na trhu mění konkurenční pravidla, zavádějí nové modely a vytváří nové formy 

poptávky. Ostatní podniky na tyto změny reagují zejména prolínáním odvětví, které se stává stále 

důležitějším rysem současných fúzí a akvizic. Kromě boje s konkurencí je pro 67 % českých firem 

hlavním důvodem nákupu společností z jiného odvětví snaha získat nové zákazníky.

Na změny podnikatelských modelů má kromě nových hráčů vliv také technologický pokrok. 

Podniky se snaží identifikovat prorůstové příležitosti a adaptovat své strategie tak, aby mohly co 

nejlépe využít přínos technologií a automatizace . V souvislosti s technologickým pokrokem věnuje 

69 % českých společností veškerou pozornost přesunu dovedností a talentů v rámci firmy s cílem 

zvýšit efektivitu a vytvářet nová pracovní místa.

Makroekonomická rizika a nejistoty 

Šéfové podniků se již téměř deset let potýkají s makroekonomickými nejistotami. Jsou tak zvyklí na

nevyrovnaný globální ekonomický růst, velké výkyvy na kapitálových trzích docházík velkým 

výkyvům a mnohdy nepředvídatelné dopady měnové politiky jsou mnohdynepředvídatelné. K 

těmto „stálicím“ mezi riziky ohrožujícími hospodářský růst se v roce 2016 přidala politická 
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nejistota na mezinárodní a často i na domácí scéně. 

Největší riziko růstu vidí 31 % českých firem v ekonomické a politické nestabilitě Evropské unie. 

Mezi další rizika se řadí například zpomalení globálního obchodu čii výkyvy měnového kurzu, cen 

komodit a kapitálových trhů. Téměř třetina dotazovaných společností vidí největší problémy pro 

své hlavní podnikatelské aktivity ve změně chování a očekávání zákazníků (26 %) a v odvětvové 

regulaci (25 %). Negativní vliv má i prolínání odvětví a rostoucí konkurence z jiných sektorů (23 

%).

Přes rostoucí obavy jsou zahraniční transakce strategickou nutností

Barometr ukázal, že oslovené společnosti jdou za investicemi do celého světa. I když se 

geopolitická rizika prohlubují a regulace se zpřísňuje, manažerské týmy mají dostatek zkušeností a 

dat, které jim umožňují snížit rizika a dotáhnout zahraniční fúze a akvizice k úspěšnému závěru. Pro

expanzi do nových geografických oblastí jsou tyto transakce strategickou nutností. Geopolitická 

rizika mohou být překážkou při realizaci strategických cílů, nejsou ale pro firmy nepřekonatelnou 

bariérou.

Zahraniční investice brzdí obava z geopolitického vývoje a vzestup nacionalismu 

Účastníci průzkumu mají rostoucí obavy z nejrůznějších geopolitických a makroekonomických 

problémů, od výkyvů měnových kurzů po slabší obchodní výměnu. Tyto problémy na jedné straně 

zvyšují zájem o fúze a akvizice. V prostředí vyznačujícím se nízkou mírou růstu HDP společnosti 

hledají rychlou cestu k růstu. Na druhé straně jsou tyto problémy komplikací pro mezinárodní 

transakce. Například Velká Británie se poprvé v sedmileté historii Barometru nedostala do první 

pětky nejoblíbenějších investičních destinací.

„Nejmarkantnějším příkladem geopolitických změn, které komplikují mezinárodní investování, je 

Brexit. Předpokládáme, že v dlouhodobém výhledu se Velká Británie zase vrátí mezi nejatraktivnější

investiční destinace. Momentální nejistota je ale pro investory důvodem, aby si tamější akvizice 

rozmysleli,“ říká jméno, vedoucí partner transakčního poradenství XY v České republice.

V Číně by v příštím roce měly mít největší podíl domácí fúze a akvizice, letos už dosáhly částky 

160 miliard amerických dolarů.1 A země by si také měla udržet pozici největšího světového 

1
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zahraničního investora. V letošním roce už realizovala investice ve více než 50 zemích.

 První pětku nejvýznamnějších investičních destinací tvoří Spojené státy, Čína, Německo Kanada a 

Francie. 

Čeští investoři mají podle aktuálního průzkumu zájem především o tuzemsko a okolní region. 

Nejatraktivnější jsou pro ně cíle v České republice, následuje Německo, Čína, Spojené státy a 

Slovensko.

Trh fúzí a akvizic má v roce 2017 i přes problémy našlápnuto k růstu

Podíl oslovených společností plánujících investiční transakci se navzdory ekonomické a 

geopolitické nejistotě drží vysoko (57 %) nad dlouhodobým průměrem Barometru (42 %).

„V současnosti se společnosti, které chtějí uzavřít fúzi nebo akvizici, potýkají s řadou problémů. 

Některé z těchto problémů jsou zcela nové,“ upozorňuje XX. „Stále častěji si například vybírají 

cílový podnik z jiného sektoru. A integrace aktiv nesouvisejících s jejich hlavní podnikatelskou 

činností pak není nijak jednoduchá. Přibývá taky různých typů struktur, které se používají při 

realizaci transakce. Dalším problémem je vzestup nacionalistické politiky, který v globalizovaném 

podnikatelském světě vyžaduje od vedení společností nový přístup k zahraniční investiční strategii.“

Hlavním důvodem, proč tuzemské společnosti plánují investici mimo svůj sektor, jsou změny 

v chování zákazníků (67 %). Investice do stejného sektoru jsou motivovány snahou získat 

technologie nebo nové výrobní kapacity (37 %).

„V nadcházejícím roce 2017 budou české společnosti dále zvyšovat počty potenciálních 

transakčních cílů a snažit se dosáhnout vyšších výnosů navzdory nízké míře ekonomického růstu. 

Očekáváme proto, že se opět zaměří na akvizice, které jim pomohou zvládnout disruptivní trendy, 

jež se staly nedílnou součástí ekonomické reality,“ dodává dotazovaná osoba. 

„Zásadní změny, které se objevují u fúzí a akvizic, bychom neměli podceňovat. Rozšiřuje se 

například nabídka transakčních struktur. Big data a analytické nástroje nám dnes umožňují 

vyhodnotit transakci do mnohem větší šířky i hloubky. Hlavním cílem potransakční integrace už 

není nákladová synergie, ale zvyšování hodnoty, těžiště se přesouvá z funkcí back office na front 

Zdroj: společnost Dealogic a analýza XY
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office, tj. na zákazníka. Integrace rozdílných podniků vyžaduje transakční řešení „šité na míru“, 

nikoli standardní, „konfekční“ řešení,“ říká daná osoba.

„Přestože se v důsledku těchto faktorů permanentně mění podmínky u „jednacího stolu“, investoři 

mají pro příští měsíce plno plánů, a tak očekáváme v první polovině roku 2017 nárůst fúzí a 

akvizic,“ vysvětluje dotazovaná osoba.

„V nadcházejícím roce 2017 budou české společnosti dále zvyšovat počty potenciálních 

transakčních cílů a snažit se dosáhnout vyšších výnosů navzdory nízké míře ekonomického růstu. 

Očekáváme proto, že se opět zaměří na akvizice, které jim pomohou zvládnout disruptivní trendy, 

jež se staly nedílnou součástí ekonomické reality,“ dodává daná osoba. 

O Barometru investiční důvěry
Barometr investiční důvěry (XY Global Capital Confidence Barometer) je průzkum, který pro XY 
pravidelně dvakrát ročně provádí informační agentura Economist Intelligence Unit. Poprvé se 
uskutečnil v listopadu 2009. V aktuálním, v pořadí již patnáctém průzkumu, který proběhl v srpnu a
září letošního roku, odpovídalo více než 1 700 manažerů velkých společností z celého světa. 
Polovinu z nich tvořili generální ředitelé, finanční ředitelé nebo jiní členové nejvyššího vedení. 
Respondenti zastupovali 18 ekonomických odvětví, mimo jiné finanční služby, spotřební zboží a 
maloobchod, technologie, biotechnologie a péči o zdraví, automobilový průmysl a dopravu, ropný a
plynárenský průmysl, energetiku a veřejné služby, báňský a hutní průmysl, průmyslovou výrobu, 
stavebnictví a reality. Cílem Barometru je posoudit důvěru korporací v další vývoj globální 
ekonomiky, zmapovat priority jejich vedení pro následujících dvanáct měsíců a vytipovat modely 
v oblasti řízení kapitálu, které společnostem do budoucna v souvislosti s dalším vývojem globální 
ekonomiky přinesou konkurenční výhodu. xy.com/ccb #XYCCB

O XY

XY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu,
d a n í , t r a n s a k č n í h o 
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k
posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný
potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance,
klienty i pro širší společnost.

Název XY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem X & Y
Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Xt & Y Global Limited, britská
společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o
naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.xy.com..

XY Česká republika na Twitteru: odkaz
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TISKOÁ ZPRÁVA
Jméno Jméno
XY XX
Tel.: Tel.: 
Mobil: Mobil: 
E-mail: E-mail: 

Cena vody v Česku patří k evropskému průměru, vodou přesto výrazně šetříme

► Za metr krychlový zaplatí letos Pražané 79 korun

► Cena vody v Praze je oproti ostatním evropským metropolím průměrná, roste však 

nejrychleji v Evropě

► Spotřeba domácností v Česku klesla na pouhých 87 litrů na den a osobu, nejvíce 

spotřebovávají Pražané (106 litrů)

► Ve většině hlavních měst Evropské unie je cena vodného a stočného dvousložková 

tvořená fixním poplatkem a variabilní složkou. V ČR se ve většině měst cena počítá 

jen podle spotřeby. 

Praha, xx. dubna 2016 – V žebříčku evropských metropolí podle ceny vodného a stočného 

patří Praze podle analýzy poradenské společnosti XY deváté místo. Se svými 79 korunami 

za metr krychlový jen těsně překonává průměr zemí Evropské unie, který je 75 korun. 

Cena však v Praze rychle roste, ročně o 5,5 %. Nejvíce za vodu platí obyvatelé dánské 

Kodaně (148 Kč), nejméně v bulharské Sofii (24,5 Kč). Česká republika patří k zemím 

s nejnižší spotřebou vody v Evropě, na osobu a den ji ve svých domácnostech 

spotřebujeme jen těsně přes 87 litrů. Celková spotřeba se blíží 130 litrům, úrovně západní 

Evropy však stále nedosahuje. Například Britové denně spotřebují přes 340 litrů, ve 

Španělsku to pak je 265 litrů.

Praha je z pohledu ceny vodného a stočného se 79 korunami za metr krychlový nejdražší 

metropolí Visegrádské čtyřky. Obyvatelé Bratislavy za každý krychlový metr v přepočtu dají 60

Kč, v maďarské Budapešti je to dokonce jen 54 Kč. Varšava pak platí s Prahou srovnatelných 

76 korun českých. Ve městech západní Evropy ale i ve Vídni či Berlíně platí lidé za vodu o 

desítky korun víc, průměr je kolem stokoruny. Nejdražší je voda v dánské Kodani, Dánové za ni

platí téměř dvounásobek toho, co obyvatelé Prahy. Naopak v Sofii, hlavním městě Bulharska je 

cena za metr krychlový vody na třetině proti české metropoli. Ukazuje to aktuální analýza cen 

vodného a stočného od poradenské společnosti XY.
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V čem ale Praha a celá Česká republika vyniká, je růst ceny, kterou za vodu platíme. Cena vody na 

českém trhu totiž roste nejrychleji v Evropě, v posledních deseti letech stabilně o téměř 5,5 procenta

ročně. „Růst cen vody byl způsoben srovnatelným růstem cen nákladů vodárenských společností. Ty

se již téměř přiblížily západní Evropě. Zisk distributorů se tak stále pohybuje kolem deseti procent 

z celkové výše vodného a stočného. Jeho vyšší nárůst nedovolí regulace, roční nárůst zisku ve 

vodárenství je totiž omezen na nejvýše sedm procent,“ říká jméno, ředitel podnikového 

poradenství společnosti XY. 

Výrazně vyššího zisku přitom dlouhodobě dosahují soukromí provozovatelé vodovodů. Zatímco 

z vodného a stočného vydělali v průměru 7,11 Kč, u veřejných provozovatelů to bylo bezmála o dvě

koruny méně.

I přes stále poměrně příznivé ceny platí Češi s vodou v Evropě za velké šetřílky. Jako jedni z mála 

se totiž naučili hojně využívat úsporná vodovodní zařízení. Nejvíce proteče kohoutkem Pražanům, 

až 106 litrů na osobu a den. Naopak v regionech spotřeba klesá až na 76 litrů pro Pardubicko nebo 

78 litrů pro Královéhradecký kraj a Vysočinu. Nižší spotřebu vody než v Česku tak mají jen 

pobaltské státy. Paradoxem je, že v těchto zemích je voda ještě levnější než u nás. V xxx, kde za 

vodu platí v průměru xx korun za metr krychlový, dosahuje její denní spotřeba na osobu jen XXx 

litrů. 

- konec -

O XY

XY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu,
d a n í , t r a n s a k č n í h o 
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k
posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný
potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance,
klienty i pro širší společnost.

Název XY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem X & Y
Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. X & Y Global Limited, britská
společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o
naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.xy.com.
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Jméno Jméno
XY XY
Tel.: Tel.: 
Mobil: Mobil: 
E-mail: E-mail: 

jméno, předseda představenstva a majitel společnosti 
Firma XX, a.s., se stal XY Podnikatelem roku 2015 České republiky

Jméno, předseda představenstva a majitel společnosti ZZ získal titul XY podnikatel roku 2014

Praha, 2. března 2016 – Držitelem prestižního ocenění XY Podnikatel roku 2015 České 

republiky se stal jméno, předseda představenstva a majitel společnosti XX. Trofej pro 

vítěze si převzal v úterý 1. března večer v pražském paláci z rukou 

místopředsedy vlády pro ekonomiku a ministra financí České republiky a také vedoucí 

partnerky společnosti XY, která soutěž v České republice letos pořádala již pošestnácté. 

Titul technologický podnikatel roku si odnesl předseda představenstva a majitel 

společnosti ZZ.  Titul začínající podnikatel a držitel televizní ceny pro podnikatelský 

talent roku 2015 byl udělen podnikateli ze společnosti XZ. V letošním roce byl udělen také 

titul XY Společensky prospěšný podnikatel roku, obdržela ho podnikatelka z nadačního 

fondu YZ. Soutěž o nejlepší podnikatelský příběh 2015, kterého vybrali čtenáři 

celostátního deníku a jeho internetové podoby, vyhrál podnikatel z firmy BB.

„xxx,“ sdělil své bezprostřední dojmy vítěz jméno. 

„Věřím, že vítěz bude skvěle reprezentovat Českou republiku na celosvětovém finále v Monte 

Carlu a že jeho příběh osloví mezinárodní porotu stejně jako nás,“ říká jméno, vedoucí 

partnerka XY v České republice, a dodává: „Těší mě, že i letos můžeme veřejnosti představit 

výjimečné podnikatelské osobnosti a vzdát jim hold. Jsou mezi nimi zkušení matadoři, kteří jdou

příkladem, ale i nadšení start-upisté s neotřelými nápady. Všechny úspěšné podnikatele ale 

spojuje odvaha, čestnost, pokora a pracovitost. Nebojí se překonávat překážky a většina z nich 

nehodlá svůj úspěch limitovat hranicemi. Věříme, že právě jejich pozitivní příklad je tou 

nejlepší inspirací a motivací pro ostatní, aby začali podnikat.“
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Profil vítěze:
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Jméno – předseda představenstva a majitel společnosti DD, a.s.

XY Podnikatel roku 2015 České republiky

XY Podnikatel roku Středočeského kraje 2015

„Klíčové je tvrdě pracovat a vědět.“ 

Osudové rozhodnutí nevyhodit z Gramofonových závodů staré stroje na lisování vinylu se osobě 

XY rozhodně vyplatilo. Vinyl vstal z popela a z jeho firmy XY je dnes světová jednička ve výrobě 

vinylových desek. Vinylové desky si u něj nechávají dělat nejslavnější světové kapely, jako EE 

nebo FF, díky nim byla firma i na titulní stránce světového média a v dalších světových médiích. 

Společnost se ale nezaměřuje jen na rozmnožování záznamu zvuku, obrazu či software, ale zejména

na rozsáhlou polygrafickou výrobu, se specializací na kompletní a dražší produkty, se špičkovým 

servisem a distribucí. Mezi zákazníky firmy osoby XY patří mezinárodní giganti ..., ale i řada 

menších firem. Kromě hudebních nosičů firma vyrábí třeba i obaly na prvotřídní skotskou whisky 

nebo na vyhlášené francouzské parfémy. Nejdůležitějšími trhy jsou pro ně dnes USA, Francie a 

Anglie. V květnu 2016 plánují otevřít nový podnik v Kanadě, kupují fabriku na jihu USA a chystají 

se brzy i do Číny. 

Ne vždy se ale dařilo. Po divokém období privatizací přinesli firmě jistotu investoři v čele s 

bývalým prezidentem americké banky a partnerem v mezinárodní firmě, který je pro podnikatele 

XY dodnes byznysovým vzorem. Investice se vyplatila – po 9 letech byl investorům vrácen 14,5 

násobek. Dnes společnost zaměstnává 1 400 lidí a má obrat přes 2,1 miliardy korun. Úspěch tkví 

podle osoby XY v tvrdé práci, umění přizpůsobit se podmínkám na trhu, komplexnosti a flexibilitě 

nabídky, v motivaci zaměstnanců a v inovacích. Sází na solidnost, ale také na kreativitu. 

Nejdéle sloužící manažer v jedné funkci v České republice (přes 30 let) se před třemi lety rozhodl 

stáhnout z každodenního řízení a věnuje se nyní z pozice předsedy představenstva spíše rozvoji 

strategie firmy. Vedení nepředal žádnému ze svých čtyř dětí, ale vychoval si nástupce v osobě GG, 

který ve firmě pracuje dnes již třináct let. Volného času ale osoba XY stále moc nemá. Předal sice 

pomyslné žezlo, ale svou firmu při její další expanzi na světové trhy hned tak opustit nehodlá.
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Finalisty soutěže XY Podnikatel roku se kromě vítěze stali...

Držitelem titulu XY Technologický podnikatel roku 2015 je osoba HH, jeho firma ZZ je 

významným distributorem širokého spektra produktů in vitro diagnostiky a specializovaného 

sortimentu klinických produktů a zároveň mezinárodně působící biotechnologickou společností 

s vlastním výzkumem, vývojem, výrobou a obchodní sítí. Jedním z hlavních milníků pro firmu 

bylo, že se v roce 1998 stala jedničkou na českém trhu v imunoanalýze, a překonala tak i 

mezinárodní gigantické konkurenty. I díky tomu, že se osoba HH nebojí akvizic, se roční obrat jeho 

společnosti posunul během několika posledních let z 584 mil. Kč na téměř miliardu Kč.

Titul XY Začínající podnikatel roku 2015 a držitel ceny televize pro podnikatelský talent 

získali osoba II a osoba JJ ze společnosti YY., kteří první zákazníky našli hlavně prostřednictvím 

sociálních sítí a na farmářských trzích. Teď každý den prodají tisíce tubusů müsli. Na webu YY  si 

můžete namíchat čerstvé müsli s oříšky, sušeným ovocem či čokoládovými hoblinami nebo zvolit 

horké kaše, zdravé mlsání bez vloček, čokoládu, sušenky,  Ypsilonky i pytlíky do kapsy. Oba 

majitelé jsou pyšní na kvalitní suroviny, jejich výrobky neobsahují konzervanty ani barvící látky.   

Oceněni byly i pro originální design svých výrobků. Jejich zdravé dobroty už dnes neznají jen Češi, 

ale i Slováci, Poláci a nově i Kanaďané. V roce 2015 tam prodali franšízu a zároveň dosáhli hranice

sta milionů korun ročních tržeb.  

Společnost XY ve spolupráci s  mezinárodní organizací zaměřenou na podporu sociálních inovátorů

LL také vyhlásily jubilejního desátého držitele titulu XY Společensky prospěšný podnikatel roku 

2015, který získala Osoba KK z nadačního fondu. Cílem tohoto nadačního fondu je zlepšovat 

životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin a napomáhat návratu přirozených a 

obyčejných věcí do jejich života. Soustředí se na budování dětských hospiců a osvětu této 

problematiky, otevírání veřejné diskuze o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňování bariéry 

mezi světem „zdravých“ a světem „nemocných“. Hlavním impulsem pro založení nadace byl 

několikaletý kontakt osoby KK s nevyléčitelně nemocnými dětmi a jejich rodiči ve fakultní 

nemocnici na klinice dětské onkologie. Nyní již řadu let provozuje dětský hospic na Kutnohorsku a 

jejich ubytovnou projde každý rok kolem 900 lidí. V roce 2007 se nadační fond stal členem 

asociace na podporu dětí v nemocnicích a je také autorem české charty práv dětí v nemocnici. 
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Cenu čtenářů předních českých deníků o Nejlepší podnikatelský příběh obdržela osoba MM 

z firmy NN. Když pan MM odešel v roce 1993 ze soběslavské Lady, začal prý podnikat z mladické 

nerozvážnosti. Půjčil si peníze od maminky, pronajal si garáž, založil se společníky firmu NN a 

postupně začal obrábět. Dnes je společnost osoby MM významným zaměstnavatelem v Soběslavi a 

nedávno zainvestovali půl miliardy korun do nových hal. Firma se zabývá přesnou strojírenskou 

výrobou a vyrábí dílce pro různá odvětví – od automobilového a zbrojního průmyslu až po dílce do 

nemocničních postelí.  

Porota se při rozhodování řídila mezinárodně platnými pravidly. Mezi hlavní kritéria hodnocení 

patří strategická orientace, globální dosah a samozřejmě finanční výsledky podniku, které jsou 

jasným ukazatelem zdraví a růstu firmy. Proces hodnocení je komplexní a zohledňuje kromě 

ekonomických dat také osobnost soutěžícího a jeho podnikatelský příběh. Porotci se mimo jiné 

zaměřují i na podnikatelského ducha nominovaného, jeho čestnost a poctivost či 

mimopodnikatelské aktivity ve společnosti nebo regionu.

___________________________________________________________________

Partnery soutěže jsou společnosti OO a PP. Hlavním spoluorganizátorem jsou deník celostátní 

deníky PP a QQ. Hlavním mediálním partnerem je televize RR.

__________________________________________________________________________________
______

Do soutěže XY Podnikatel roku může být nominován podnikatel – fyzická osoba, vlastník nebo 

spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v 

jejím vedení. Daná společnost musí existovat nejméně dva roky a mít alespoň osm stálých 

zaměstnanců. Nominovat nebo poslat tip na podnikatele do soutěže může kdokoliv, tedy třeba také 

jeho kolega, zákazník, zaměstnanec nebo příbuzný.

O titul XY Technologický podnikatel roku může bojovat jakýkoliv účastník soutěže, jehož 

společnost technologie vytváří nebo inovativním způsobem využívá. Odborné porotě předsedá 

Jaroslav Klíma ze společnosti TT, který je držitelem ceny XY Technologický podnikatel roku 2011.

Do kategorie XY Začínající podnikatel roku a držitel televizní ceny pro podnikatelský talent 

může být zařazen kterýkoliv účastník soutěže, který podniká alespoň dva roky, a ne více než pět let. 
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Podmínka počtu zaměstnanců se v tomto případě neuplatňuje.

Ocenění XY Společensky prospěšný podnikatel roku (sociálně prospěšný podnikatel roku) 

uděluje XY v České republice od roku 2006. Přihlásit se mohou podnikatelé podnikající alespoň 

dva roky, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů.

Nejlepší podnikatelský příběh vyhlašuje od roku 2011 hlavní spoluorganizátor soutěže, mediální 

skupina UU. Redakce celostátního deníku vybere z účastníků soutěže XY Podnikatel roku osm 

finalistů. Čtenáři deníků nebo jeho webové verze pak z nich svým hlasováním zvolí nejlepší 

podnikatelský příběh uplynulého roku.

___________________________________________________________________________

Přílohy tiskové zprávy:

1. Složení poroty

2. Profily vítězů a finalistů

3. Regionální vítězové

O soutěži XY Podnikatel roku 

XY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným 
osobnostem. 
Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být 
vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž XY Podnikatel roku je koncipována jako 
mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi 
srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně 
vyhlašuje téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.xy.cz

O XY

XY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, 
daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které 
poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. 
Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího 
prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název XY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem X & Y 
Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. X & Y Global Limited, britská 
společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o 
naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www. xy.com/CZ.
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Příloha č. 1

Složení poroty soutěže XY
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Příloha č. 2

Profily vítězů a finalistů

XY Podnikatel roku 2015 a XY Podnikatel roku Středočeského kraje 2015:

Jméno – firma XX.

„Klíčové je tvrdě pracovat a vědět.“ 

Osudové rozhodnutí nevyhodit z Gramofonových závodů staré stroje na lisování vinylu se 

podnikateli XY rozhodně vyplatilo. Vinyl vstal z popela a z jeho firmy XX je dnes světová jednička 

ve výrobě vinylových desek. Vinylové desky si u něj nechávají dělat nejslavnější světové kapely, 

jako XYZ nebo YYZ, díky nim byla firma i na titulní stránce amerického deníku a v dalších 

světových médiích. XX se ale nezaměřuje jen na rozmnožování záznamu zvuku, obrazu či software,

ale zejména na rozsáhlou polygrafickou výrobu, se specializací na kompletní a dražší produkty, se 

špičkovým servisem a distribucí. Mezi zákazníky firmy XY patří mezinárodní giganti, ale i řada 

menších firem. Kromě hudebních nosičů firma vyrábí třeba i obaly na prvotřídní skotskou whisky 

nebo na vyhlášené francouzské parfémy. Nejdůležitějšími trhy jsou pro ně dnes USA, Francie a 

Anglie. V květnu 2016 plánují otevřít nový podnik v Kanadě, kupují fabriku na jihu USA a chystají 

se brzy i do Číny. 

Ne vždy se ale dařilo. Po divokém období privatizací přinesli firmě jistotu investoři v čele s 

partnerem světově uznávané společnosti, který je pro podnikatele XY dodnes byznysovým vzorem. 

Investice se vyplatila – po 9 letech byl investorům vrácen 14,5násobek. Dnes firma zaměstnává 

1 400 lidí a má obrat přes 2,1 miliardy korun. Úspěch tkví podle podnikatele XY v tvrdé práci, 

umění přizpůsobit se podmínkám na trhu, komplexnosti a flexibilitě nabídky, v motivaci 

zaměstnanců a v inovacích. Sází na solidnost, ale také na kreativitu. 

Nejdéle sloužící manažer v jedné funkci v České republice (přes 30 let) se před třemi lety rozhodl 

stáhnout z každodenního řízení a věnuje se nyní z pozice předsedy představenstva spíše rozvoji 

strategie firmy. Vedení nepředal žádnému ze svých čtyř dětí, ale vychoval si nástupce v (jméno), 

který ve firmě pracuje dnes již třináct let. Volného času ale podnikatel XY stále moc nemá. Předal 

sice pomyslné žezlo, ale svou firmu při její další expanzi na světové trhy hned tak opustit nehodlá.

XY Technologický podnikatel roku 2015 / Finalista soutěže XY Podnikatel roku 2015 ČR / 

XY Podnikatel roku Jihomoravského kraje 2015
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podnikatel XX – firma ZZ

 „Klíčové je držet se zavedených pravidel.“ 

Když začal podnikatel XX na přelomu let 1992/1993 podnikat, byl ještě jednou nohou ve fakultní 

nemocnici v Německu a druhou na univerzitě ve Spojených státech. Kořeny svého podnikání založil

už v emigraci v Německu a v USA, kde na univerzitě i v praxi získal cenné zkušenosti a kontakty 

na přední kapacity ve svém oboru. Jedním z hlavních milníků bylo, že se v roce 1998 jeho firma 

stala jedničkou na českém trhu v imunoanalýze, a překonala tak i mezinárodní gigantické 

konkurenty. Brzy měli obrat 200 mil. Kč i slušnou ziskovost. Dalšími milníky byly kromě 

organického růstu i akvizice tří významných firem, čímž si podnik ZZ významně rozšířil pole 

působnosti. I díky tomu, že se podnikatel XX nebojí akvizic, se roční obrat firmy posunul během 

několika posledních let z 584 mil. Kč na téměř miliardu Kč.

Jeho firma ZZ je dnes významným distributorem širokého spektra produktů in vitro diagnostiky a 

specializovaného sortimentu klinických produktů a zároveň mezinárodně působící 

biotechnologickou společností s vlastním výzkumem, vývojem, výrobou a obchodní sítí. Nabízí 

kompletní sortiment pro oblast in vitro diagnostiky, od imunochemie přes klinickou biochemii, 

hematologii, mikrobiologii, molekulární biologii až po patologii. Kromě vlastní distribuční činnosti,

společnost ZZ v roli výhradního zástupce těsně spolupracuje se společností WW,

Podnikatel ZZ má nyní v plánu budovat český ZZ v dalších zemích – začíná v Německu, Rakousku 

a Velké Británii, ale v plánu má i USA a Čínu . Jeho podnikatelským mottem je: „Nejde o to dělat 

věci správně, ale dělat správné věci.“ Cesta k úspěchu vede podle něj přes lidi a inovace. Kvalitní 

zaměstnanci jsou pro něj zároveň nejkritičtějším faktorem. Snaží se do nich maximálně investovat a

podporovat je. Je hrdý, že je u nich malá fluktuace. Míra autoritativnosti je prý v jeho firmě nižší 

než jinde. Ale vše má své meze – za každého zaměstnance mluví jeho výsledky. A zdá se, že se to 

vyplácí. Ve volném čase se podnikatel ZZ nejraději věnuje svým pěti psům, rybaření a stavění domu

ve Vanuatu v Oceánii.

XY Společensky prospěšný podnikatel roku 2015:

jméno – Nadační fond AA

 „Klíčové je neztratit víru v to, že z dobré setby vzejde dobrá sklizeň.“ 
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Nadační fond AA (původně Nadace AA) založila AA v roce 1991. Jeho cílem je zlepšovat životní 

podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin a napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí 

do jejich života. Soustředí se na budování dětských hospiců a osvětu této problematiky, otevírání 

veřejné diskuze o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňování bariéry mezi světem „zdravých“ 

a světem „nemocných“. 

Hlavním impulsem pro založení nadace byl několikaletý kontakt  s nevyléčitelně nemocnými dětmi 

a jejich rodiči ve fakultní nemocnici klinice dětské onkologie. Od roku 1988 tam sbírala podklady 

pro svou diplomovou práci, následně tam za dětmi docházela jako dobrovolník. Její původní 

představa byla zřídit na venkově otevřený dům, kam by mohly přijíždět nabrat novou sílu. Mnoho 

dětí, s nimiž se podnikatelka AA a její spolupracovníci v nemocnici seznámili, skončilo svoji 

pozemskou pouť. Přitom si uvědomila, jak je důležité věnovat pozornost i těm, u nichž léčení 

v nemocnici nebylo úspěšné. Rozšířila proto svoji původní představu o hospicovou péči a nyní již 

řadu let provozuje dětský hospic na Kutnohorsku.

Pro pohodu nemocných dětí je však možné udělat mnoho už při samotném pobytu v nemocnici. 

Jedním z největších trápení bývá odloučení od rodičů, a nadace se tak snaží přispět k tomu, aby 

s nimi mohli být i jejich rodiče. Její ubytovnou v Motole projde každý rok kolem 900 lidí.

Velkou službu prokazuje dětem v nemocnici také play work. Hospitalizované děti jsou postupně 

připravovány – ve spolupráci se svými rodiči – na chystané zákroky a je jim vysvětlován postup 

léčby. Cílem nadace je napomoci tomu, aby se herní práce rozšířila v českých nemocnicích. 

Nadační fond pořádá také letní ozdravné tábory. Nedílnou součástí činností fondu je provoz nonstop

poradenské a informační linky pro etické a praktické aspekty péče o vážně nemocné a 

hospitalizované děti, která slouží jak rodičům, tak odborné veřejnosti.

V roce 2007 se nadační fond stal členem Evropské asociace na podporu dětí v nemocnicích a je také

autorem české charty práv dětí v nemocnici. V roce 2001 získala podnikatelka AA prestižní 

mezinárodní ocenění „Sociální podnikatel“ od americké organizace Ashoka. 

XY Začínající podnikatel roku 2015 a držitel televizní ceny pro podnikatelský talent:

jméno a jméno – firma YY

„Klíčové je získat zákazníky, kteří jsou ochotní zaplatit za váš produkt, a udělat je spokojenými.“

Podnikatel 1 a podnikatel 2 jsou bývalí spolužáci z vysoké školy, kteří se v roce 2010 rozhodli 
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rozvinout svůj nápad ze seminárky a založili internetový start-up YY. Firmu vybudovali od nuly, po 

malých krocích, z vlastních či rodinných zdrojů. Jako všichni podnikatelé, museli jít do rizika, že 

jejich nápad nebude fungovat, ale štěstí přeje odvážným.

Možnost namíchat si přes internet müsli české zákazníky nadchla a firma každoročně roste o 

desítky procent. První zákazníky našli hlavně prostřednictvím sociálních sítí a na farmářských 

trzích. Teď každý den prodají tisíce tubusů müsli. Na webu YY  si můžete namíchat čerstvé müsli 

s oříšky, sušeným ovocem či čokoládovými hoblinami nebo zvolit horké kaše, zdravé mlsání bez 

vloček, čokoládu, sušenky, Ypsilonky i pytlíky do kapsy. Oba majitelé jsou pyšní na kvalitní 

suroviny i typický design svých výrobků. Od začátku se osobně podílejí takřka na všech dílčích 

procesech vedoucích ke spokojenosti zákazníků. 

Co se týče sortimentu a dalšího rozvoje firmy, důležité je podle podnikatele 1 a podnikatele 2 

naslouchat přáním zákazníků, neustále inovovat, sledovat trendy a posouvat se dopředu. Za 

nejvýznamnější krok v poslední době považují novou linku, kterou si nechali vyrobit na klíč. 

Pořídili si ji po pěti letech činnosti, do té doby probíhala veškerá výroba ručně. Největší nápor 

nastává o Vánocích, kdy si i majitelé firmy stoupají v noci k míchací lince na třetí směnu. Výrazný 

nárůst objednávek přinesou i narozeniny společnosti v květnu, které bývají již tradičně spojené 

s výhodnou nabídkou pro zákazníky.  

Jejich zdravé dobroty už dnes neznají jen Češi, ale i Slováci, Poláci a nově i Kanaďané. V roce 

2015 tam prodali franšízu a zároveň dosáhli hranice sta milionů korun ročních tržeb.  Výnosy 

z podnikání znovu vracejí do rozvoje firmy. Jejich cílem je zefektivnit výrobu a expandovat jak 

produktově, tak do dalších zemí ve střední a východní Evropě. 

Nejlepší podnikatelský příběh 2015 celostátních deníků:

Jméno – firma BB, spol. s r. o.

„Klíčové je být poctivý.“

Když podnikatel BB odešel v roce 1993 ze soběslavské firmy, začal prý podnikat z mladické 

nerozvážnosti. Půjčil si peníze od maminky, pronajal si garáž, založil se společníky firmu  a 

postupně začal obrábět. Začátky byly krušné. Zastavil vše včetně chalupy,  a kdyby mu investice 

nevyšla, o vše by přišel. Naštěstí ale měli zakázky a firma se začala rozrůstat. Nikdo by však tehdy 

nevěřil, že se po letech vrátí do bývalé firmy a jeho společnost se stane novým majitelem areálu. 

Dnes je společnost BB významným zaměstnavatelem v Soběslavi a nedávno zainvestovali půl 
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miliardy korun do nových hal. Firma se zabývá přesnou strojírenskou výrobou a vyrábí dílce pro 

různá odvětví – od automobilového a zbrojního průmyslu až po dílce do nemocničních postelí.  

Cílem BB je, aby se stali do pěti let největší firmou v České republice, co se týče obrábění drobných

dílců. Přestože je nejvíce zaměstnává automobilový průmysl, chtějí mít stále širší spektrum 

zákazníků z různých odvětví, aby nebyli na nikom existenčně závislí.

Podnikatel BB klade velký důraz na to, aby jeho zaměstnanci byli spokojení, práce je bavila a u 

firmy zůstávali. Vybírá si je nejraději sám. Poskytuje například stipendia na školách, nováčky si tak 

může lépe vyzkoušet. Rád dělá svým lidem radost, koupí jim třeba dovolenou. Nyní plánuje – 

podobně jako kdysi Baťa – výstavbu bytů pro zaměstnance. Podle osoby BB jsou to dobře uložené 

peníze a zároveň pomůže lidem.

Má tři děti, jeho nejstarší syn stejně jako on vystudoval ČVUT a dnes pracuje v otcově firmě na 

pozici technického ředitele. Bývalého sportovce v sobě podnikatel BB nezapře. Kromě toho, že má 

velký smysl pro fair play, jeho firma sponzoruje prvoligové florbalistky BB Soběslav, BB České 

Budějovice nebo oddíl atletů z ..., odkud podnikatel BB pochází.

Je známý svým optimismem, smyslem pro humor a skromností. Bydlí na vesnici a nejraději 

odpočívá na své farmě, když suší seno nebo se stará o zvířata. 

Finalisté soutěže XY Podnikatel roku 2015 České republiky:

Finalistka soutěže XY Podnikatel roku 2015 ČR a XY Podnikatel roku hlavního města Prahy 2015

Jméno – společnost CC, a. s.

„Klíčové je dělat business s lidskou tváří a mít k tomu odvahu.“ 

Na pojišťovnictví je podle ní úžasné to, že vám umožňuje poznat lidi, které byste jinak nepotkali. 

Zakladatelka a ředitelka firmy se v oboru pohybuje přes 35 let. Začínala ve státní pojišťovně jako 

likvidátorka. Svou vlastní makléřskou firmu tato dáma, pro niž jsou klíčovými hodnotami 

především nezávislost a slušnost, rozjela nejprve pod názvem C s.r.o. Později, když hledala 

vhodnější označení pro akciovou společnost, vznikl název CC odvozený od dobrého jména. To je 

také pro podnikatelku CC cíl, kterému své podnikání podřizuje. Nechce totiž „pouze“ prodávat, ale 

zároveň pomáhat, najít a nastavit pro klienta takové pojištění, které pro něj bude nejvýhodnější. Je 
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pro ni otázkou osobní cti, aby klient byl vždy spokojen. 

Vlastní firmu rozběhla podnikatelka CC v roce 1993. Na začátku prodala rodinného favorita, 

zastavila dům a z vkladní knížky vybrala 100.000 korun na rozjezd. Hned zkraje se jí, ještě z Hranic

na Moravě, podařilo získat významné klienty, patřil mezi ně například .... Významnou oporou jí při 

tom byli její dva synové. Od počátku oba působí v nejvyšším vedení společnosti CC. 

Společnost CC aktuálně zaměstnává přes 330 lidí a je nejvýznamnější pojišťovací makléřskou 

společností v Česku. Působí nejenom u nás, ale v celém středoevropském regionu. Sjednává širokou

škálu speciálních pojištění, od pojištění pro jaderná rizika přes pojištění zpronevěry či únosu až po 

pojištění končetin sportovců. Podíl zahraničních tržeb nyní představuje 17 procent, podle Jiřiny 

Nepalové by se ale měl během pěti let zvýšit. Pokud vše vyjde, tak jak očekává, pak na 30 procent. 

Ráda by, aby firma rostla nejenom organicky, ale také prostřednictvím akvizic. Rozhlíží se ve všech

zemích a zatím působí především v Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a také 

v Česku.

Finalista soutěže XY Podnikatel roku 2015 ČR a XY Podnikatel roku Libereckého kraje 2015

Luboš Novák – MEGA a.s.

„Klíčové je mít odvahu, umět zdravě riskovat a věřit sám v sebe.“

Před sametovou revolucí Luboš Novák pracoval ve Výzkumném ústavu uranového průmyslu, kde 

začal poprvé pro vodohospodářství vyvíjet membránové procesy. Hned na začátku 90. let si 

uvědomil, že na vedoucí pozici bude moci více ovlivňovat vývoj v této oblasti. Inovace a urychlení 

transformace výsledků výzkumu do praxe se staly jeho celoživotním cílem. Pak už měly události 

rychlý spád. Nejprve vyhrál konkurz na ředitele ve státním podniku a následně byl v roce 1993 

jmenován do funkce generálního ředitele MEGA a.s. Luboš Novák je dnes považován za 

zakladatele elektromembránových procesů v ČR a je také prezidentem České membránové 

společnosti a autorem nebo spoluautorem více než dvaceti patentů a více než stovky výzkumných 

zpráv. 

Začátky byly ale krušné. V kupónové privatizaci jeho firma patřila mezi prvních šestnáct podniků, 

které byly zprivatizovány. Museli čelit snaze o likvidaci společnosti ze strany zahraniční 

konkurence. Byli ale také jedni z mála na světě, kteří v té době dokázali vyrobit iontovýměnné 

membrány – jako základ elektromembránových procesů. To Luboše Nováka povzbudilo do další 
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činnosti. Druhým milníkem pro firmu bylo, že si postavili vlastní technologickou linku, která byla 

schopná soutěžit s tehdejšími japonskými a americkými špičkami v oboru. Svou důležitou roli 

sehrálo vybudování Membránového a inovačního centra (MIC).

MEGA dnes poskytuje kvalitní technologie a komplexní služby v oblastech čištění vod, 

povrchových úprav materiálů a ekologie. Jejich spektrum zákazníků je opravdu široké, od vodních 

elektráren, firem využívajících jejich potravinářské aplikace, výrobců barev pro automobilový 

průmysl, farmacie až po školky nebo parky. Veškerá činnost je realizována s maximálním ohledem 

na životní prostředí. Společnost věnuje velkou pozornost vývojové a inovační činnosti. Snahou 

Luboše Nováka je dokázat, že u nás v ČR jsme schopni konkurovat světovým špičkám. Je hrdý, že 

jsou dnes jediná firma na světě, která dokáže vyrábět všechny druhy membrán pro proces 

elektroforézy, které se používají. Největší bohatství však pro něj představují schopní a loajální 

spolupracovníci.

Za svůj podnikatelský vzor považuje Baťu. Důležité pro podnikání je podle něj mít charakter a 

zdravý selský rozum. Rodina je pro něj základ života, rád tráví volný čas se svými dětmi a pěti 

vnoučaty. 

Finalista soutěže XY Podnikatel roku 2015 a XY Podnikatel roku Zlínského kraje 2015
Jméno – společnost, a.s.

„Klíčové je otevřít tu správnou přihrádku. Zvolit to správné rozhodnutí.“

Podnikatel DD pochází z tradiční italské podnikatelské rodiny. Narodil se v Miláně, ale od roku 

2001 žije ve Zlíně, kde za rodinu řídí strojírenskou společnost DD. (DD je zkratka DDD) Hlavní 

činností DD je vývoj, výroba a prodej obráběcích strojů. Na začátku bylo pro podnikatele DD asi 

nejtěžší překonat jazykovou bariéru, obavy okolí pramenící z jeho nízkého věku (v době nástupu do

firmy mu bylo 25 let) a bariéry mezi minulostí a novou realitou po nákupu tradičního strojírenského

podniku. Přiznává také, že je dnes trpělivější a klidnější, naučil se přizpůsobit svou italskou náturu 

české mentalitě. Naopak velkou výhodu vidí v tom, že má díky své rodině podnikání tzv. v krvi a 

nebojí se riskovat. 

Jeho firma nyní zaměstnává 700 lidí a vyváží do celého světa. Obráběcí stroje jsou dnes strategický 

produkt – neobejde se bez nich výroba letadel, aut, lodí, motorů, kosmické technologie, zasahují i 
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do lékařských oborů. Konkurence je různorodá – od velkých technologických holdingů až po malé 

nízkonákladové společnosti z Asie. Podnikatel sází na individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Zatímco v Jižní Americe a Asii rozhoduje poměr kvality a ceny stroje, v ČR a v Evropě je podle něj 

hodně důležitý také poprodejní servis a schopnost reagovat na požadavky zákazníků. Firma 

nedávno otevřela první showroom v Číně, a tak by rád nyní viděl růst čínského trhu. 

Pro další rozvoj firmy jsou klíčoví schopní zaměstnanci. Důležité je pro něj to, aby byli spokojení a 

chtěli pro jeho firmu pracovat. Společnost DD je významným podporovatelem technického 

vzdělávání v České republice, spolupracuje na konkrétních projektech téměř se všemi českými 

technickými univerzitami.

Za své hlavní hobby považuje podnikatel DD svoji práci, ve volném čase se věnuje nejraději rodině 

a tradičnímu rodinnému koníčku své italské rodiny – obchodu se starožitnostmi.
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Příloha č. 3

Regionální vítězové 

XY Podnikatel roku Kraje Vysočina 2015    
Jméno – firma, a.s.

„Klíčové je být férový, upřímný a pracovitý.“

Podnikání má v rodině osoby FF tradici. Vlastní v Rakousku kovárnu a hned po sametové revoluci 

se začali v ČR rozhlížet po investici. Od roku 1992 je jejich rodinný podnik FF se sídlem v Krems 

an der Donau v Rakousku, vlastníkem 97 % akcií kováren. Výrobky  kováren jsou určeny z 95 % na

export, především do zemí EU, ale i do Brazílie. Orientují se na výrobu zápustkových výkovků 

z oceli tvářených za tepla pro automobilový a stavební průmysl, drážní techniku či zemědělské a 

stavební stroje. 

Podnikatel FF sází na šikovné lidi, inovace a investice do nových technologií. Díky tomu se firmě 

daří držet náskok před konkurencí. Velmi si cení loajality svých lidí a za výhodu považuje i historii 

firmy, která funguje již 50 let. Činnost kováren je poměrně dost závislá na velkých zakázkách 

z automobilového průmyslu, a tak podnikatel FF nerad vzpomíná na období krize, které bylo pro ně

zatím nejtěžším obdobím. Krize jim ale paradoxně i pomohla, investovali do automatizace a nyní se

jim daří vytvářet stejné a vyšší zisky s menším počtem lidí. Plánem pro nejbližší období je získat 

zákazníky, kteří se vrací z nejistých trhů Indie a Číny, a pokračovat především ve velkých 

zakázkách na klíč. Váží si důvěry velkých automobilek, které vědí, že od  kováren mají stoprocentní

servis a kvalitu. 

Kromě firmy se podnikatel FF věnuje řadě dalších podnikatelských aktivit, které považuje za své 

koníčky. V Jihlavě vlastní klub i cateringovou společnost , restauraci, hotel, taxi službu i spediční 

firmu. Podporuje také oblíbený festival místní festival. Zároveň obchoduje s rakouskými víny 

z oblasti, z které pochází jeho rodina. Za své nejsilnější podnikatelské stránky považuje to, že je 

férový člověk, tvrdě pracuje a umí rychle řešit problémové situace.

XY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje 2015
Jméno  – firma a.s.

„Klíčové je být náročný a pracovitý, mít vizi, jít za ní jako ohař, vybudovat si dobrý tým lidí a být 
připravený na nezdary.“
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Do svých 32 let sice podnikatel FF pracoval v závodu v Bolaticích, ale více ho bavilo být 

muzikantem. Pak však přišla sametová revoluce a život se mu obrátil naruby. Již v březnu 1990 se 

stal ředitelem závodu v Bolaticích. A jak dnes s úsměvem říká, z mladické nerozvážnosti se 

následně rozhodl vystoupit z firmy. S firmou se prý ale dohodli velmi čestně. Značka FF tak sice 

vznikla odštěpením závodu v roce 1990, ale výroba lan z technických textilních materiálů má 

v Bolaticích tradici již od roku 1949. Firma FF vyrábí technologicky vyspělé produkty z různých 

oborů technického textilu, od vysokopevných polypropylenových vláken po vlákna pro umělé 

trávníky, od lodních lan po lana horolezecká a záchranná. Exportuje do více než osmdesáti zemí, 

jejich lana tak využívají například vojáci Bundeswehru i hasiči nebo jachtaři na Novém Zélandu.  

Sesterskou firmou FF je FFX, v lezeckém světě známá značka, která vyvíjí a nabízí kompletní 

vybavení pro horolezce, ale i pro práce ve výškách, hasiče a záchranáře. Kladou zde důraz na vývoj 

produktů a zaměstnávají především aktivní horolezce, pro které je práce zároveň koníčkem. 

Jak říká podnikatel FF, firemní slogan firmy You can be sure je vyjádřením podstaty jejich vztahu 

k zákazníkům. Hlavními milníky podnikání byly podle něj splacení závazků z privatizace, založení 

distribuční společnosti v Polsku, vstup private equity fondu do firmy FF i FFX v roce 2008 a 

následně odkup společnosti od fondu společně s podnikatelem II v roce 2015. Velkými výzvami, 

které však bravurně ustáli, byly také více než stomilionová investice do výrobní haly nebo vliv 

oslabení rublu na podnik v Rusku. 

FF má dnes včetně dcer v Polsku a Rusku přes 400 zaměstnanců. FFX téměř 130. Rudolf Gregořica

je nejvíce hrdý na to, že v roce 2001 vstoupili na trh dynamických a statických lan jako nováčci a 

dnes se řadí mezi TOP 4 v Evropě. Do budoucna se chce orientovat především na dynamická, 

papírenská, zaváděcí a jachtingová lana. Ve volném čase se věnuje nejradši rodině a svému 

největšímu koníčku, hudbě, ale rád si odpočine také při sportu a turistice.

XY Podnikatel roku Olomouckého kraje 2015
jméno – firma s.r.o.

„Klíčové je Carpe diem – využij aktuální příležitosti.“

Podnikatel HH pracuje v oblasti zpracování plastů již od roku 1974. Když v roce 1990 začal 

podnikat ve firmě Lisovny plastických hmot, brzy zjistil, že devět šéfů je na jeden podnik moc. Jeho
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společníci se nakonec rozhodli firmu prodat. V roce 2001, kdy dostal nabídku od ETA Hlinsko, 

založil v Milovicích společnost Ing. H. H.  koupil první tři vstřikovací stroje a zahájil s osmi lidmi 

výrobu. Dělali plastové výlisky, ze kterých montoval závod ETA (později E-Technik) malé 

spotřebiče – varné konvice, žehličky, fritézy apod. Obrat byl hned první rok 17,5 milionů. 

Dnes je jeho firma HH předním dodavatelem plastových výrobků a vyrábí vstřikovací formy a díly. 

Má 200 lidí, obrat kolem 320 mil. Kč, 35 vstřikovacích strojů a nástrojárnu ve městě H, kde je 

podnikatel HH nyní starostou. Jeho firma vlastní také 76% podíl ve společnosti .... Firma rostla i 

v době krize. V letech 2011–2012 vycítili příležitost a pustili se do nové oblasti v automobilovém 

průmyslu – optických dílů do světel, které dnes představují 90 % jejich obratu. Firma je nyní 

dodává do světlometů např. pro vozy ... i další automobilky v Evropě, Indii a Číně. 

Největšími výzvami jsou podle podnikatele HH kvalitní lidé, které považuje za krevní oběh firmy, a

vývoj. Firma se snaží být vždy o krok před konkurencí a pečlivě si chrání své know-how. Teď se 

např. firma orientuje na silikonové čočky (byli první, kdo silikonovou čočku v ČR vyrobil) nebo 

unikátní stroj na trojstřik, který nikdo jiný v ČR nemá. Vyvíjejí také automatické sněhové řetězy 

z nejmodernějších progresivních technických plastů pro osobní či nákladní auta i autobusy.

Podnikání je pro podnikatele HH zároveň jeho hobby, zajímají ho nové věci a technika. Každý 

správný chlap má podle podnikatele HH zkusit všechno, pokud to neudělá, mohl by toho prý jednou

litovat.
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Jméno Jméno
XY YZ
Tel.: Tel.: 
Mobil: Mobil: 
E-mail: l E-mail: 

Podnikatelé v Česku věnují výrazně víc času práci než rodině. Doma se dívají na televizi 
nebo si čtou

► Pro polovinu (53 %) podnikatelů má práce absolutní prioritu a věnují ji většinu svého 

času. Drtivá většina (78 %) ale chce víc vyvažovat práci a čas s rodinou

► Rodině před prací dává absolutní přednost pouze 16 %, mají k ní blíže ženy 

podnikatelky 

► Osm z deseti (83 %) českých podnikatelů pracuje přesčas, každý pátý dokonce více než

12 hodin denně. Polovina podnikatelů včetně žen pracuje i o víkendu

► Když už se podnikatel zastaví, tráví 6 z 10 z nich čas se svojí rodinou nebo u televize, 

40 % u knih či internetu

► Mezi mladými nabírá na popularitě meditace, starší relaxují prací na zahrádce

► Tuzemští byznysmeni jsou vášniví cyklisté, třetina z nich plave. Mladí propadli běhu, 

u žen vede plavání a chůze.

Praha, 21. září 2016 – Pro více než polovinu českých podnikatelů a podnikatelek je práce v 

životě absolutní prioritou a věnují ji většinu svého času. I když by většina podnikatelů chtěla 

být s rodinou více, nejsou schopni si na ni najít čas. Osm z deseti pracuje přesčas, polovina 

podnikatelů a podnikatelek navíc alespoň příležitostně pracuje i o víkendu. Když oddychují, 

věnují se sportu, zejména kolu, sledování televize, internetu, nebo práci na zahradě. Tyto a další 

závěry odhalil exkluzivní průzkum poradenské společnosti XY o zdraví a životním stylu 

českých podnikatelů. 

Zajímavým zjištěním je rozdělení priorit podnikatelů mezi pracovní a rodinný život. Přestože 

78 % českých majitelů firem tvrdí, že se snaží rozprostřít svůj čas mezi práci a soukromí, 53 % 

procent z nich jedním dechem dodává, že je pro ně práce absolutní prioritou a věnují jí většinu 

svého času. Pouze necelá pětina (16 %) byznysmenů odpověděla ve prospěch absolutního 

upřednostňování soukromí a rodiny.

„Problémem podnikatelů není to, že by s rodinou být nechtěli, právě naopak. Odpovědnost za 

fungování firmy a pracovní nasazení ale většině neumožňuje se svými blízkými trávit tolik času, 
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jak by si představovali. A i přestože velká část podnikatelů a podnikatelek označuje za prioritu 

firmu, své osobní volno se snaží investovat právě do rodiny,“ komentuje situaci XX, XY 

v České republice.
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Graf: Jaké jsou priority českých podnikatelů?

Zdroj: Průzkum XY

Přestože čeští podnikatelé tráví v práci velké množství času, stále si ještě váží volna, které jim 

poskytuje víkend. Většina respondentů průzkumu uvedla, že se víkend v práci snaží trávit zcela 

výjimečně či nárazově, když je potřeba. Čtvrtina podnikatelů na druhou stranu za měsíc víc víkendů

odpracuje, než jich má volných. 

Kolo, plavání a běhání nejpopulárnější „podnikatelské“ sporty

Podobně nezbývá podnikatelům mnoho času ani na aktivní pohyb a sport. Výjimkou jsou mladí do 

30 let, kde téměř polovina z nich věnuje sportu zhruba hodinu denně a až celých 88 % alespoň 2 

hodiny týdně. U podnikatelů ve středním věku pak zájem o sport upadá a drtivá většina z nich 

sportuje nejvýše dvě hodiny každý týden.

„Vedou především individuální sporty, které kopírují popularitu mezi Čechy obecně. S velkým 

náskokem vede jízda na kole, běhá nebo plave. Naopak mladí kopírují moderní trendy a šest 

z deseti z nich pravidelně běhá,“ vysvětluje XX.

Volno s rodinou, na internetu nebo u televize

A co dělají podnikatelé, když nepracují a nesportují? Většina z nich se snaží své vzácné volno trávit 

v blízkosti své rodiny či partnera. Nejoblíbenější formou odpočinku mezi starší i mladší generací 

respondentů (60 %) je sledování televize, stejně tak všechny věkové kategorie spojuje chuť trávit 

čas se svými nejbližšími, ať už se jedná o rodinu či partnery. 

Zcela samostatnou kategorií je práce na zahradě. Zatímco zahrádkaření holduje více jak polovina 

podnikatelů ve věku přes 40 let, mezi mladší generací dotazovaných o něj jeví zájem necelá pětina 

lidí. Naopak každý desátý mladý podnikatel dává přednost úplnému odstřihnutí od informačního 

šumu a věnuje se meditaci. 

Nepřekvapí, že mladší generace tráví mnohem více času na internetu než u tradičních médií.  Silné 

oblibě se však mezi všemi těší četba knih. Překvapivě ji ale jako odpočinkovou aktivitu uvádějí 

mnohem více právě podnikatelé pod 30 let. „Tablety a elektronické čtečky knih poskytují mnohem 

širší prostor pro získávání informací a znalostí četbou, než když jste nuceni s sebou nosit tradiční 

tištěné publikace. Na druhé straně ale z našich zkušeností mladí rádi sáhnou i po tištěné knížce,“ 
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vysvětluje výsledek osoba, pozice, firma.

Kromě obvyklých způsobů trávení volného času se v průzkumu XY objevily i netradiční 

odpočinkové aktivity, jako řízení bagru, restaurace starých vozidel či stavba modelů. 

Nominujte svého XY Podnikatele roku

Společnost XY hledá v České republice již sedmnáctého XY Podnikatele roku, který bude Českou 

republiku reprezentovat na světovém finále v Monte Carlu. Porotu soutěže zajímají nejen 

hospodářské výsledky, ale především výjimečný podnikatelský příběh. Soutěží se v kategoriích XY 

Podnikatel roku České republiky, XY Technologický podnikatel roku, XY Začínající podnikatel 

roku a XY Společensky prospěšný podnikatel roku. Novinkou sedmnáctého ročníku soutěže XY 

Podnikatel roku je Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění. Oceňováni budou i 

nejlepší podnikatelé v krajích. Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv, nejlépe 

prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.podnikatelroku.cz. Na stejných 

webových stránkách je k dispozici rovněž přihláška pro podnikatele. Uzávěrka přihlášek i nominací 

je 21. října 2016.

Klub XY Podnikatel roku

Klub XY Podnikatele roku České republiky je již tradiční diskuzní platformou pro setkávání 

předních podnikatelů z České republiky. Účastníci soutěže XY Podnikatel roku České republiky 

mají možnost se několikrát ročně setkat, navázat kontakty, vyměnit si navzájem cenné zkušenosti a 

společně prodiskutovat aktuální témata, která bezprostředně ovlivňují naše podnikatelské prostředí.

- konec -

O průzkumu 

Průzkumu poradenské společnosti XY se v České republice účastnilo 429 podnikatelů z řad 
účastníků soutěže EY Podnikatel roku. Průzkum proběhl v srpnu 2016 a mapoval zdraví a zvyklosti 
životního stylu českých podnikatelek a podnikatelů. 

O soutěži XY Podnikatel roku 

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným 
osobnostem. 
Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být 
vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako 
mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi 
srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně 
vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na 
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www.xyo.cz. 

O XY

XY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu,
d a n í , t r a n s a k č n í h o 
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k
posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný
potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance,
klienty i pro širší společnost.

XY Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje.
Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.xy.com. 
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Jméno Jméno
Firma XY Firma YZ
Tel.: Tel.: 
Mobil: Mobil: 
E-mail: E-mail: 

Nedostatek odpočinku, špatné stravování, krátké dovolené. Zdraví českých podnikatelů je
v ohrožení, přesto se většina z nich cítí fit

► Více než polovina českých byznysmenů nemá během roku volno delší než tři týdny. 

Čtvrtina dokonce maximálně dva týdny. Více dnů dovolené si však berou ženy, 58 % 

alespoň čtyři týdny

► Podnikatelé spí v průměru 7 hodin denně, třetina vstává před šestou ranní 

► Mají špatné stravovací návyky, polovina (48 %) jí jen třikrát denně. Ženy podnikatelky

jí pětkrát denně (29 %) 

► Jen čtvrtina (26 %) si najde čas na aktivní pohyb alespoň 1 hodinu denně, polovina z 

nich si navíc nenajde ani hodinu denně na odpočinek. 

► 8 z 10 podnikatelů se však přesto všechno cítí zdravě. Nejčastěji je trápí bolesti zad (30

%), nadváha (27 %) a vysoký krevní tlak (23 %), jen každý dvacátý má deprese

Praha, 21. září 2016 – Stravuje se třikrát denně, málo spí a nemá čas na aktivní pohyb. 

Odpočinkem tráví jen hodinu denně a na dovolené je maximálně tři týdny v roce. Nejčastěji trpí

na bolesti zad, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Tak zní stručný popis životního stylu 

typického českého podnikatele nebo podnikatelky. Přesto všechno je dobrou zprávou, že se osm

z deseti českých podnikatelů cítí zdravě a je se svým životem spokojeno. Tyto a další závěry o 

zdraví a životním stylu českých podnikatelů přináší exkluzivní průzkum poradenské společnosti

XY, který byl dnes prezentován na setkání Klubu XY Podnikatele roku v pražském prostoru 

XX. 

„Čeští podnikatelé neumí odpočívat a práce je pro ně prioritou. Nedělá jim problém trávit v ní 

12 hodin denně a někdy i víkendy, což má vliv na jejich špatné zdravotní návyky. I přesto 

všechno ale zdravotní obtíže nepociťují, nebo je alespoň nepřiznávají. Čeští podnikatelé jsou 

holt dříči,“ hodnotí výsledky průzkumu osoba, pozice, XY v České republice

Brzké vstávání - recept na úspěch?

Jednu věc má drtivá většina podnikatelů společnou - jejich den začíná brzy. Pouze čtvrtina 

z nich vstává později než v sedm hodin ráno. Jsou však i případy, kdy se podnikatelé nebo 

podnikatelky pravidelně probouzí před pátou ranní, nebo naopak po deváté hodině. Drtivá 
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většina ale začíná svůj den mezi pátou a sedmou hodinou. 
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Budíček je zajímavý údaj, ale je jen jednou částí celkové mozaiky o životním stylu české 

podnikatelské elity. Zajímavé informace přináší i zjištění, kolik toho čeští byznysmeni celkem 

naspí. Většina se vejde do společenského průměru: 7–8 hodin denně. Ti zbylí denně prospí zhruba 

šest hodin. „Výsledky ukazují, že trendem mezi českými podnikateli a podnikatelkami a možná i 

malým návodem na úspěch je chodit spát před půlnocí s brzkým ranním budíčkem,“ komentuje XX.

„Vysoký výkon, nízká spotřeba“

Trávit v práci kolem 50 hodin týdně není nic neobvyklého, pro pětinu podnikatelů se odpracované 

hodiny zastaví až nad hodnotou 70. Není tedy překvapením, že například na sport příliš času a 

energie nezbývá. Stejně tak si málokterý podnikatel najde čas odpočívat. Čtyři z pěti dotazovaných 

podnikatelů stráví odpočinkem méně než dvě hodiny denně.

S čím si majitelé firem skutečně hlavu nelámou, je stravování. Vegetariánství, veganství, raw strava,

dělená strava či abstinence? Drtivá většina respondentů nedodržuje ani jeden z těchto stravovacích 

režimů. „K jídlu se navíc nedostanou častěji než třikrát, při troše štěstí čtyřikrát denně. Obecně 

zaužívané doporučení jíst málo a často přitom říká, že ke stolu bychom ideálně měli usednout 

alespoň pětkrát denně,“ dodává XX.

Kombinace těchto faktorů je možná příčinou nejčastěji zmiňovaného dopadu špatné životosprávy 

mezi podnikateli. Nadváhu jako zdravotní problém uvedlo až čtvrtina respondentů. První příčce 

však dominuje bolest zad. Jaké další zdravotní potíže podnikatelé uváděli? 

Ve prospěch jejich zdraví nehovoří ani fakt, že na zdravotní prohlídky k lékařům chodí většinou 

pouze v případech, kdy je začne trápit akutní problém. 

Nic z toho však českého podnikatele nemůže zastavit. Přese všechny negativní aspekty 

podnikatelského života, 64 % dotazovaných uvedlo, že se cítí zdravě či bez vážnějších zdravotních 

potíží. Pouze další necelá čtvrtina (21 %) přiznala alespoň únavu.

Nominujte svého XY Podnikatele roku

Společnost XY hledá v České republice již sedmnáctého XY Podnikatele roku, který bude Českou 

republiku reprezentovat na světovém finále v Monte Carlu. Porotu soutěže zajímají nejen 

hospodářské výsledky, ale především výjimečný podnikatelský příběh. Soutěží se v kategoriích XY 

Podnikatel roku České republiky, XY Technologický podnikatel roku, XY Začínající podnikatel 

roku a XY Společensky prospěšný podnikatel roku. Novinkou sedmnáctého ročníku soutěže XY 
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Podnikatel roku je Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění. Oceňováni budou i 

nejlepší podnikatelé v krajích. Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv, nejlépe 

prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.podnikatelroku.cz. Na stejných 

webových stránkách je k dispozici rovněž přihláška pro podnikatele. Uzávěrka přihlášek i nominací 

je 21. října 2016.

Klub XY Podnikatel roku

Klub XY Podnikatele roku České republiky je již tradiční diskuzní platformou pro setkávání 

předních podnikatelů z České republiky. Účastníci soutěže XY Podnikatel roku České republiky mají

možnost se několikrát ročně setkat, navázat kontakty, vyměnit si navzájem cenné zkušenosti a 

společně prodiskutovat aktuální témata, která bezprostředně ovlivňují naše podnikatelské prostředí.

- konec –

O soutěži XY Podnikatel roku 

XY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným 
osobnostem. 
Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být 
vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž XY Podnikatel roku je koncipována jako 
mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi 
srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně 
vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na 
www.xy.com. 

O XY

XY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu,
d a n í , t r a n s a k č n í h o 
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k
posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný
potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance,
klienty i pro širší společnost.

Název XY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem X & Y
Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. X & Y Global Limited, britská
společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o
naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.xy.com. 
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Příloha 2

Upanišady védy zasvěcené Rámovi

Muktiká upanišada

První Adhjája

Šrí Ráma, pán Hari, neustále spočívá v meditaci na svou skutečnou podobu (svarúpa dhjána),

jsa neměnný svědek tisíců proměn v rozlišování (buddhi). Když seděl pod zářnými kopulemi paláce

města Ajódhja – mezi chotí Sítou a bratry Bharatou, Lakšmanem, Šatrughnou a dalšími, v noci i ve

dne veleben zástupem muniů vedených Sanakou, jakož i mudrci Vasišthou, Šukrou a dalšími

oddanými Višnua – tehdy se na něj Hanumán, uctiv nejprve všechny přítomné, obrátil s touto

prosbou: 

„Rámo, ty jsi paramátmá o přirozenosti sat čit ánanda. Před tebou uléhám na zem znovu a

opět. Rád bych poznal, jaký jsi ve skutečnosti, abych z tvé milosti dosáhl vykoupení. Nejskvělejší

Rághuovče, pouč mě prosím, jak se mám vymanit z pout světa.“

(Šrí Ráma řekl): „Dobře jsi promluvil, mocný bojovníku. Odpovím ti pravdivě, pozorně

poslouchej. Uchyl se ke studiu védánty, v ní jsem dobře popsán.“

(Hanumán se tázal): „Nejlepší rághuovče, co je védánta? Kde je? Prosím pouč mne.“ (Šrí Ráma

odpověděl): „Popíšu ti védántu, Hanumáne. Jako Višnu jsem svým výdechem stvořil mnohé védy.

Jako se olej nachází v semeni sezamu, tak se védánta nachází ve védách.“

(Hanumán:) „Rámo, kolik je véd a kolik je jejich částí (šákha)? Jaké se k nim vážou upanišady,

rághuovče? To mi řekni, prosím.“

(Ráma:) „Dle dělení na Rgvédu atd. jsou védy čtyři. Jejich částí i upanišad je mnoho. Rgvéda

má 21 částí, synu Vájua, Jadžurvéda jich má 109, Sámavéda 1000 a Atharvavéda má 50 částí,

nejlepší z opic. Ke každému odvětví je přiřazena jedna upanišada. Ten, kdo studuje byť jeden

hymnus Rgvédy, může dosáhnout samádhi vzácné i pro muniho“. 

(Hanumán): „Rámo, někteří velcí mudrcové tvrdí, že (v okamžiku smrti) se lze zachránit

vyřknutím tvého jména nebo zasvěcením do táraka mantry ve městě Káší. Jedni směřují k

vykoupení sámkhja jógou, další bhakti jógou a jsou ještě jiní, také skvělí mudrci, kteří směřují

ke spáse přemítáním o velkých výrocích upanišad. I samotné vykoupení rozdělují do čtyř druhů:

sálókja atd…“ 

(Šrí Ráma řekl): „Je jediné opravdové vysvobození, ope. I člověk, který vede špatný život,

dosáhne vykoupení zvané sálókja, když (v okamžiku smrti) vysloví mé jméno, ale nedosáhne jiných

světů. Každý, kdo umře v Brahmanále, obdrží mou táraka mantru, načež je vykoupen a už se

znovu nenarodí. Ať zemře v Káší kdekoliv, vždy ho Mahéšvara v okamžiku smrti zasvětí

zašeptáním táraka mantry do pravého ucha. Tím ho zbaví hříchů a on dosáhne vykoupení zvané

svarúpa. Toto je zváno vykoupení sálókja-svarúpa. Dvouzrozenec, který je ctnostného chování a

který se bez rozptýlení pozornosti stále soustřeďuje na mne, nejvyššího átmana, dosahuje
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vykoupení zvané samípja. Toto mudrci nazývají vykoupení sálókja-svarúpa-samípja.

Dvouzrozenec, který s požehnáním svého gurua nastoupí cestu (tvrdé) askeze, dosahuje stálým

soustředěním na mou skutečnost, jež je neměnná, vykoupení zvané sájudžja. Je to jako když se

housenka promění v  motýla. Toto je sájudžja vykoupení, jehož výsledkem je bráhmanská blaženost

a štěstí. Takto jsou všechny druhy vykoupení k dosažení skrze oddanost mne. 

Osvobození lze dosáhnout studiem Mándúkja upanišady; ona je s to vysvobodit všechny

uchazeče. Pokud skrze ni nenabudeš pravé poznání, studuj deset upanišad; brzy dosáhneš moudrosti

a poté mého sídla. Synu nevědomosti (adžňány), když tvé poznání není ani tak pevné, studuj

poctivě třicet dva upanišad. Dosáhneš vysvobození. 

Pokud opravdu toužíš po vidéhamukti, studuj 108 upanišad.

Studium těchto 108 upanišad odstraní tři (hlavní) překážky, daruje člověku pravé poznání,

daruje mu klid (vůči světu) a zničí tři vásány. 

Studiem těchto 108 upanišad a vyslechnutím předepsaných šánti z úst gurua znalého védského

kánonu, se dvouzrozenec stává džívanmuktou – osvobozeným zaživa. Je jím do doby, než dojde k

rozpuštění karmanu zvaného prárabdha. Po jeho zničení dosahuje mé slávy, o tom není pochyb.

Synu Vájua, těchto 108 upanišad, které jsou výtažkem všech (ostatních) upanišad a které jsou s to

zničit všechny hříchy pouhým studiem, ti dávám já jako žákovi. Jsou tajuplnou jediností a

vysvobozují všechny bytosti, znající i neznající. Touhy se můžou naplnit poklady nebo královstvím,

ale těchto 108 upanišad nemůže být nikdy dáno bezvěrci, nevděčné ani nečestné osobě, ani mně

neoddanému, nebo někomu, kdo ztrácí cestu v záplavě knih. Jedině po dobrém uvážení, Maruto, lze

těchto 108 upanišad svěřit žákovi, který oddaně slouží svému guruovi, nebo mile nakloněnému

synovi, mně oddanému, z dobré rodiny, jenž je ctnostné povahy a dobrého chápání. 

Každý, kdo upanišady studuje nebo jim naslouchá, přichází ke mně. O tom není pochyb. Takto

o tom mluví verš Rgvédy: »Vidjá přišla k bráhmanovi (a řekla mu): ochraňuj mě jako svůj poklad.

Nesvěřuj mě nikomu, kdo vede špatný život, závistivcům ani darebákům. Tak budu mocná!«

(Proto) může být toto átmaništha vidjá vztahující se na Višnua svěřeno pouze blízké a učené osobě,

která je ostražitá, chápavá a která žije v celibátu a slouží guruovi.“

Poté se Hanumán otázal zářivého šrí Rámy na vztah šánti k jednotlivým upanišadám dle dělení

na Rgvédu a ostatní védy. 

Šrí Ráma mu odpověděl: „K Rgvédě patří 10 upanišad. Jsou to: Aitaréja, Kaušítaki, Nádabindu,

Átmabódha, Nirvána, Mundaka, Akšamáliká, Tripurá, Saubhádžňa a Bahvrča. Na začátku všech

stojí mantra začínající veršem „Má řeč je založena v mysli…“ – vánmé manasi – atd. 

Druhá Adhjája

A dále se Máruti tázal šrí Rámačandry: ”Co je osvobození zaživa (džívánmukti)? Co je

osvobození z těla (vidéhamukti)? Co lze považovat za autoritu? Co je dokonalost a co je cílem

snažení?” 

(Šrí Ráma odpověděl): ”Vymezená mysl (čitta) svým řádem působí na bytost. Je plna strastí a

bolesti, má pocit, že je konatelem činů a směřuje k otroctví. Ten, kdo ovládá mysl (čitta), je zaživa

vysvobozeným (džívánmukti). A když jsou skrze ukončení karmy prárabdha zničeny kočáry, tehdy
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se stává vysvobozeným z těla (vidéhamukti) – je to podobno prostoru v okrouhlé nádobě po jejím

rozbití. Autoritou vysvobození jak zaživa, tak z těla, je 108 upanišad, jež popisují též způsoby jejich

dosažení. Cílem je dosažení věčné blaženosti skrze odstranění bolesti. Bolest vzniká mylným

přivlastňováním si činů atd. Tohoto odstranění má být dosaženo lidským úsilím. Jako se potomstvo

získává obětí Putrakáméšti, bohatství obchodováním nebo nebe skrze oběť Džjótištóma, tak je

vykoupení zaživa dosaženo skrze samádhi. To má být dosaženo studiem védánty a (vlastním)

úsilím, zaměřeným k vzdání se karmických sklonů (vásan).

Moudrý ví, že skutečné poznání (džňánu) nezíská z karmických sklonů (vásan) získaných ze

světa, knih a těla. Vásany se dělí na dvojí, čisté a nečisté. Pakliže sleduješ čisté vásany, postupně

dosáhneš mého sídla. Staré nečisté vásany tě vedou do nebezpečí a můžou být přemoženy pouze

tvým úsilím. Tato řeka vásan, jež teče po čisté i nečisté stezce směrem k objektům (světa), má být

tvým úsilím převedena na čistou stezku. Nečisté má byt přeměněno na čisté. To, co je odvráceno od

nečistého, se stává čistým a naopak. Toto hravé dítě, mysl (čitta), musí být ovládáno lidským

úsilím. Ó zabíječi nepřátel, až když po dlouhém a vytrvalém cvičení člověk rozpustí oba druhy

vásan, konečně sbírá ovoce (svého) snažení. I v případě pochybností jdi cestou dobrých vásan,

neučiníš chybně. Synu Vájua, na sledování dobrých vásan není nic špatného.

Vzdávání se vásan, správné rozlišování (vidžňána) a rozpouštění představ mysli (manas), jsou-li

společně prováděny po dlouhou dobu, přinášejí, ó veliký a chápající, významné výsledky (ovoce).

Pokud tyto tři nejsou cvičeny rovnoměrně stále a bez ustání, (nejvyšší) sídlo není dosaženo i stovky

let. Ani dlouhé cvičení (pouze) jednoho z těchto tří nepřináší kýžené ovoce, jako mantra, když

nezní správně. Prováděním těchto tří po dlouhou dobu jsou pevné srdeční uzly rozvázány, o tom

není pochyb, jako přetnutá nit v lotosu vedví. Samsárické vásany vznikli během stovek životů a

nevyhasnou jenom tak, pouze cvičením jógy po dlouhý čas. Proto vynakládej veliké úsilí a

poctivým rozlišováním se vyhýbej touze po potěšení, žáku. Uchyluj se k těmto třem prostředkům.

Mudrci vědí, že mysl plna vásan vede k spoutání, zatímco volná mysl bez vásan je takřka

svobodná. Veliký ope, uskutečni stav mysli bez vásan. Vásana zahyne prostřednictvím rozvažování

a žití pravdy. Po rozpuštění vásan dosahuje manas klidu, jako lampa bez oleje. Ten, jehož mysl je

zbavena zla, prosta všech vásan a zaměřena na mně jakožto čiré vědomí (činmátra), není odlišný

ode mne v přirozenosti jsoucnosti, vědomí a blaženosti (sat čit ánanda). Zda je v samádhi nebo zda

vykonává činnosti (karma), kdo dosáhl nejvyšší mysli (čitta) se srdcem prostým tužeb, je vskutku

osvobozeným. Ovoce skutků, nabyté poznání, vzpomínky na prožitá samádhi, nic z toho ho

nespoutává. Bez úplného vzdání se vásan a mauny nelze dospět k nejvyššímu sídlu. Oči a jiné

orgány, (samy) prosty vásan, samovolně směřují ke svým příslušným předmětům (vnímání). A

stejně tak bez námahy, jako oči vidí předmět, moudrý člověk vstupuje do záležitostí (světa), bez

jakýchkoliv tužeb. Máruti, co přichází skrze poznání objektů, co samo o sobě je objekt, a co vede

mysl k vznikání a zanikání, to mudrci nazývají vásanou. Tato mysl (čitta), rozkolísaná

ztotožňováním se s objekty, je příčinou zrození, stárnutí a umírání.
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Komentář k Muktiká upanišadě

Muktiká upanišada patří mezi višnuistické upanišady Atharvavédy. Podle seznamu upanišad

v ní uvedeného bylo sestaveno vydání upanišad v Adyáru v Indii o počtu 108. Přiřazování upanišad

k jednotlivým védám se u různých autorit liší. Dnes se všeobecně způsob uvedený v Muktiká

upanišadě nepoužívá. Upanišady jsou častěji rozčleněny tak, že netematické, velké upanišady

zůstávají přiřazeny k jednotlivým védám podle Muktiká upanišady a upanišady s konkrétním

zaměřením jsou přičleněny k Atharvavédě podle toho, co obsahují (např. jógové, šivaistické,

višnuistické apod.)

Ráma, vtělení Višnua, který zabil démona Rávanu, dosáhl poznání po poučení zřecem

Vasišthou, jak o tom pojednává monumentální dílo Jóga Vasištha o védántě. Pak se stává sám

poučovatelem svého bratra Lakšmana v Rámagítě a v této upanišadě poučuje vojevůdce opičí

armády – Hanumána, pojmenovaného podle toho, že má silné čelisti (hanú). Tato upanišada je však

již dosti odlišnou od klasických upanišad a stylem a řečí se spíše podobá dílům velké védánty jako

je Jóga Vasištha. 

Počet upanišad je tu výslovně uvedený s ohledem na počet védských škol, které podržovaly ve

své tradici určitou část védy. Vlastnily jeden obětní text (bráhmana), jeden text pro poustevníky

(áranjaka) a jednu upanišadu. Pak existovalo celkem 1180 škol, 1180 obětních textů, 1180 textů

pro poustevníky a 1180 upanišad, protože je tu jmenováno pro Rgvédu 21 škol, pro Jadžurvédu

109, pro Sámavédu 1000 a Atharvavédu 50 škol, což je dohromady 1180 škol. Dodnes se však

zachovalo okolo 20 – 30 bráhman, 10 – 20 áranjak a okolo 350 – 400 upanišad, z nichž většina

není dosud volně dostupná ani v sanskrtu. Velké štěstí je, že 108 upanišad jmenovaných v Muktiká

upanišadě se zachovalo ve své úplnosti, a některé z nich dokonce ve dvou verzích, tzv. krátké a

dlouhé, kdy druhá verze obsahuje první a je mnohem delší.

Čtyři druhy vysvobození z tohoto světa odpovídají čtyřem vykoupením; patrně odpovídají také

čtyřem vnorům v buddhistických písmech.

Sálókja znamená takové odpoutání se od tohoto světa, že duše (džíva) po smrti překonává i

nebe jakožto odplatu za vykonané činy (Svarga) a vystupuje do nebe věčnosti (maharlóka), odkud

bytosti sestupují zpět na svět jen výjimečně za určitým posláním. Proto i Buddha Sákjamuna

setrvával v Indrově nebi předtím, než sestoupil na zem a po smrti se stal zajedno s nejvyšším

stavem, z něhož není návratu. Brahmanála (lotosová lodyha) je jméno ulice ve městě Váranasí, ale

také znamená místo brahmana mezi obočím v Kurukšétram2. Zašeptání mantry do pravého ucha je

jeden ze způsobů zasvěcení, kdy je na žáka z gurua přenesena síla (šakti) jeho milosti. Mluvení do

ucha mrtvého, jenž slyší a naslouchá poučení kněze, je známo i z Tibetské knihy mrtvých. Zde je

šeptačem Šiva a táraka mantra je obsažena v Tárasára upanišadě, nebo také v Ráma-uttara-

tápaníja upanišadě druhé kapitole. 

Sárúpja je setrvávání v blízkosti uctívaného božství v jeho světě. Jedná se o svět džanarlóka,

2 Viz Ráma-uttara-tápaníja upanišada a Tárasára upanišada dále v knize. Také Džábala upanišada.
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kde jsou shromážděni všichni mudrci. To je druhý vnor vykoupení.

Sámípja – přiblížení se brahmanu pomocí odhalení vnitřního

puruši (vlastního vnitřního věčného světla přítomného v každém

člověku) a setrvávání ve vševědomí překračujícím veškeré představy

o vlastním bytí je třetím vnorem, který odpovídá světu tapaha, kdy

se člověk pro pravdu zříká všeho. Zůstává ode všeho odpoutanou

bytostí a není už ani součástí jakéhokoliv společenství, jak tomu bylo

v případě předešlých vnorů.

Sájúdžja je čtvrtým vnorem a spočívá v rozpuštění se

v brahmanu ve světě skutečnosti – satjalóka, kdy pak bytosti na

konci zániku všech světů vstupují do brahmana jako kapka do

oceánu. Tato upanišada je vzácná již tím, že je v ní o jednotlivých

způsobech vysvobození pojednáno.

Je tu pak doporučováno postupné studium upanišad a po studiu

108 upanišad by neměl být nikdo nevykoupen. Vlastnosti žáka dané

pro uctívání, studium Véd a duchovních nauk jsou uvedeny v celé

řadě písem. Velmi důležitá je poznámka, že toto vědění není určeno

pro ty, kdož se noří do oceánu knih, aniž by něco věděli nebo znali o

věci samé. Jsou podobni broukům, kteří přelézají ze stébla na stéblo,

ale ztratili čich pro sladký nektar. Člověk má studovat mnoho

duchovní literatury, ale takové, která je poučující, obsahuje návod

k čistému životu, poznání, lásce, míru v nitru a ucelený systém

cvičení, jak postupovat stezkou k vykoupení. Toho nelze dosáhnout

studiem literatury, která slibuje mnoho za málo, nemá hloubku

poučení, a která není schopna předložit žákovi přesná pravidla

duchovního života. Nelze toto dosáhnout studiem typu: chvíli toto,

chvíli tamto, kdy z mnoha oborů lidské činnosti získá člověk
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povšechné znalosti, ale dohromady ničemu nerozumí a nic řádně

neumí, ani obemíláním celých stohů pouček nazpaměť. Poklady

skutečné duchovní literatury jsou pouze mostem k uskutečnění sebe

sama v druhých a druhých v Bohu. K zasvěcení se nehodí hltoun,

chlípník, nestyda, hříšník, nevědomec, pokrytec, rozkošník a pijan,

lenoch a nevěřící člověk. Žák hodný zasvěcení má být dobrého

původu, čisté mysli, přemáhající vášně, lenost, nevědomost a hněv,

má být inteligentní, ovládající smysly, soucitný s bídou všech bytostí,

konající dobro, čistý a věřící. Uctívající nemá prahnout po odměně

ani vykonávat oběti s chtíčem jako kočka, buvol atd. (viz Kulárnava

tantra XIII, Matsja-súkta tantra, Mahárudrájámala tantra,

Gautamíja tantra, Gandharva tantra, Varáhi tantra, Annadákalpa a

jiné.)

Nejnižší kastě, šúdrům je pak zakázáno sdělovat Lakšmí mantry,

óm i džagatí. Pro ně jsou určeny Gópála mantry, mantry bohyň

Durgá, Súrji, Ganéši atd. ( v i z Varáha tantra). V černém věku

(kalijuga) však zůstává jen zvířecí typ lidí (pašu), který se může

osvobodit pouze zpíváním božích jmen, manter. Šúdrové pronášejí

mantry pouze ústy, a proto nemají poučovat tři vyšší kasty (viz

Šaktánanda-taranginí, Bhúvanéšvarí tantra), protože ti, kteří přijmou

poučení od dobytka, jsou sami dobytkem. Když šúdra přijme vidjá

nebo mantru (to jsou dva názvy pro ženskou a mužskou formuli) od

jiného šúdry, pak zůstává po 1000000 pokolení jeho rodu v pekle

(viz Vásudéva-rahasja, Džňána ánanda-taranginí).

Átmaništha vidjá znamená upevněná v átmanu neboli je to věda

všech věd. 

Šánti jsou zpěvy, jimiž upanišady začínají, a je to tak jedna
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z pomůcek pro přirazení upanišad k příslušným védám. V textu jsme

šánti povětšinou překládali pro jednoduchost jako „mantra“ . Šánti

v upanišadě uvedené jsou čtvery, podle toho, k jaké védě se váží.

Úvodní modlitby ve standardní transkripci  sanskrtu jsou přiloženy

v dodatku na konci knihy.

Tři druhy karmanu jsou tři druhy otisků v nitru člověka

(samskára), které pudí k činnosti povahové sklony člověka (vásany).

ucích zrozeních. Jmenuje se také vartamána.

Samčita a áganí karma je rozpuštěna poznáním, prárabdha

zůstává jako poslední, po jejím rozpuštění nastává vykoupení z těla

(vidéhamukti), jak o tom pojednává Ráma. Povahové sklony (vásany)

vyvolané karmanem uvádějí celou lidskou bytost do koloběhu tužeb

a odporů, a tak se člověk točí v kole přerozování. Sídlo, v němž tato

s e m e n a karmanů přežívají v zárodečném stavu, se jmenuje

karmásája (sídlo karmanu) a to v příčinném těle (kárana šaríram),

které je prvním vyzářením se duše (džívátmana) do prostoru světa.

Vásany jsou třech druhů podle toho, jaký tvoří vír v poli prány a

k jakému módu bytí (guna) se tak přiřazují:

 Šanti-vrtti je mírný vír povahy světla (guna sattva).
 Ghóra-vrtii je rychlý vír povahy vášně (guna radžas).
 Múrdha-vrtti je vír lenosti a zemdlenosti povahy temnoty

(guna tamas).

Tyto tři víry se projevují člověku, když se pojí se třemi uzly

nevědomosti na sušumná nádí vedoucí paralelně s páteří. Uzlům

nevědomosti se říká avidjágranthi. První uzel je u dolního ústí

sušumná nádí od lotosu múládhára do lotosu manipůra v pupku.

Jmenuje se Brahmagranthi (Brahmův uzel), je to pevnost démonů
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(kamalákša-purí) a nalézá se v hrubém těle. Je povahy vášně a

bezmyšlenkovité horečnaté činnosti bez smyslu (guna radžas). Pak je

jmenovaný uzel v srdci, hrdagranthi neboli višnugranthi (Višnuův

uzel), který je dveřmi do anáhata lotosu ve středu prsou, je to město

démona Táraky (táraka-purí), nalézá se v jemném těle a má sám o

sobě tři poduzly, a to nevědomost (avidjá), žádost (káma) a omezené

konání (karmu). Poslední uzel je Rudragranthi neboli Šivagranthi

(Rudrův uzel, Šivův uzel), který se nalézá před vstupem do ádžňá

čakry mezi obočím, je to město Vidjumálí-purí a jeho zničení je

vstupem do sjednocení s brahmanem. Leží v příčinném těle a otevírá

se jen spojením Měsíce a Slunce, Sómy a Súrji, což je vysokým

tajemstvím všech nauk. (Agni purána, Tattva-bódha 17, Jóga-šikhá

upanišada, Kulárnava tantra VI, Jóga-kundalí upanišada). 

Pohyb vásan v těchto uzlech je způsobený pohybem prány,

pulzováním jemného bytí, a pohyb prány působí i pohyb činné mysli

– čitta. Je-li ovládnuta mysl, jsou ovládnuty i vásany a prána a

naopak, ovládnutím prány jsou ovládnuty i ostatní dvě. I ovládnutím

vásan jsou ovládnuty také ostatní dvě složky. Také dílo Ghórada

samhitá a jiné praví, že je tu vzájemná trojice, a to semeno, prána a

mysl, které spolu souvisí, a je-li zastavena činnost jednoho, je

zastavena i činnost obou ostatních. Semeno pomocí tántriká čakra

(rituálů se ženami, které nemají s běžnou promiskuitou a orgiemi nic

společného), prána pomocí cvičení jógy a mysl pomocí ponořování

se do vědomí.

Naproti tomu násilné ovládání se je pouze povrchním stavem

mysli, a proto se jogínské sebeovládání nedá přirovnat k pojetí

sebevlády, kdy je člověk otrokem určitých schémat vnějších
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mocností, nikoliv upevněn uvnitř sebe sama. Proto se z mnoha lidí,

kteří byli zaštítěni nějakou mocí – policií, vojskem, nějakou stranou,

která má moc atd., po odchodu ze služby stávají nespokojenci a

jejich sebevláda je tatam. Jogín je však člověk, který se může chovat

úplně normálně, takže to není na něm ani poznat, ale za žádných

okolností nezrazuje svou víru a duchovní Poznání a prožité utrpení

bere jako rychlejší vybíjení svých špatných skutků a milost Boží.

Jogínská zádrž dechu (kumbhaka) se provádí po nádechu a polknutí.

Kumbhaka je okamžikem zástavy dechu, mysli a semene a může, je-

li spojena se správným soustředěním, přinést duchovní poznání a

vykoupení. Povstává tu dvojí samádhi.

1. Sampradžňáta je ponoření do átman a se stopami vědomí

individuality,
2. Asampradžňáta je beze stop individuality, kdy je prožíváno čiré

brahman a blaženost z rozpouštění se v něm.

Jako všechny řeky touží po moři

a jeho dosažením se rozplývají v oceánu,

tak i znalec brahmana touží po Jeho míru

a jeho dosažením se rozpouští v blaženosti.

Nyní bude pojednáno trochu podrobněji o druzích karmanů.

Individuální duše (džíva) si ze tří modů vnějšího bytí (gun)

utkává jemnou sílu (karmavarghaná), jíž je duch poután ke světu

jako neviditelnou pavučinou, kterou tak myriády duší utkávají

ponořením do máji brahmana. Tato síla je jedním ze šesti vibračních

stavů šakti (vesmírné síly), a to pátým, zvaným súkšma (jemným). Za

ním je už pouze stav vibrace prvotní přírody (ádi súkšmah), z níž je
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utvořena duše (džíva) sama. Osou individuální duše (džívy) je zlatý

puruša (bytost) jakožto aspekt átmana. Átman → puruša → džíva se

zaplétá do osidel karmanových pout a podléhá jim, což vyvolává tři

stavy mysli (zvířecí, hrdinskou a božskou) a podmínění třemi

omezeními, tj. 1) ánava – jsem individuální bytost, 2) karma – jsem

spoután svými činy a 3) májíja – jsem uvězněn ve stvořeném. 

Džíva je obklopen bháva karmanem, který tu byl před narozením

a bude tu i po něm po odchodu z tohoto světa. Druhý druh, dravja

karman (substanciální), je síla přikazující růst a správně fungovat

hmotnému tělu. Tento karman zaniká s tělem, které džíva odložil. 

Karman ovládá tělo, předměty smyslů i jejich orgány (viz

Svájambhuva ágama, Pašu-vičára-patala – v. 13). Džíva nazíraný

zvnějšku jako dlící uprostřed všeho se nazývá anu – bod.

Džíva je stále udržován v těle rytmem vdechu (ham) a výdechu

(sa), proto se mu říká také Hamsa, labuť (ham+sa). Dokud nevyčerpá

s v o u karmu, podléhá přerozování (viz Mrgendrágama V, 10;

Džňánárnava tantra XXI, 10).

Bhávakarman – poutající džívu, se dělí na osm druhů.

Bez spojení dosaženého poznání se životem a činy povstává

rozporuplná bytost, působící zlo sobě nebo svému okolí, bez víry a

vykoupení. Takoví jsou hlavně vládci a ženy černého věku.

Ušlechtilost spočívá v jednotě poznání a jednání, a to nejen v zevním

životě, kde je vlastností šlechtice, ale hlavně v duchovním životě.

Jednotu poznání a jednání si nesmíme plést s jednotou slov a činů,

nebo myšlenek a činů. Ty mohou být i zlé, vést ve svém spojení k

útlaku, omezování svobod apod., zatímco pravé poznání vede jen ke

svobodě ducha a vykoupení.
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Překlad N. M.
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Ráma-Uttara-Tápaníja upanišada

Ráma-uttara-tápanyupanišad

I.

Brhaspati se otázal Jádžňavalkji: „Řekni mi o tom, co se vyrovná samotnému poli Kuruovců

(Kurukšétram), jako obětnímu místu bohů a místu spočinutí všech bytostí v brahmanu.” A on

odpověděl: „Vskutku, Avimuktam je (pravé) pole Kuruovců, obětní místo bohů a brahmanovo sídlo

všech bytostí. Proto kdekoliv se poustevník nachází, ať takto medituje: „Tady, vskutku, je (pravé)

Kurukšétram, obětní místo bohů a brahmanovo sídlo všech bytostí.“ Protože když zde životní dech

(prána) opustí člověka, Rudra mu předá vysvobozující (táraka) mantru, čímž získá podíl na

nesmrtelnosti, podíl na vysvobození. Proto má uctívat Avimuktam, nemá Avimuktam opouštět!” 

„Tak to je, ó Jádžňavalkjo“.

II.

Poté se Jádžnavalkji zeptal Bharadvádža: „Co je tím zachraňujícím (táraka) a před čím

zachraňuje?“ 

Jádžňavalkja odpověděl: „Zachraňující je dlouhá (dírgha, -á-) jdoucí po anala (-r-) a

následována bodem (bindu, -m-), pak znovu a pak: máya namaḥ, candráya namaḥ, bhadráya namaḥ.

(„uctivá poklona Rámovi, měsíci, zářivě milostiplnému“).

Slabika óm by měla být uctívána jako zvuk sestávající se z brahmana, tj. bytí, vědomí a

blaženost (sat čit ánanda). V té nejvyšší slabice se nacházejí všechny tvory.

Zvuk „a“ je jeho první částí, zvuk „u“ druhou, zvuk „m“ třetí, polohláska čtvrtou, nosové

doznění (zvuku „m“ - Anušvár) pátou a doznívání šestou částí. Protože zachraňuje, je tento óm zván

zachraňovatelem; toto byste měli znát jako zachraňujícího (táraka) brahmana, toto uctívat,

zapamatujte si to dobře. On (zvuk óm) zachraňuje před početím, narozením, starobou, smrtí,

samsárou a před velikým strachem, tudíž se mu říká zachraňovatel.

Bráhman, který neustále studuje tohoto zachraňovatele, je ochráněn před hříchy, je ochráněn

před smrtí, je ochráněn před zabitím bráhmana, před zabitím embrya, hrdiny, vším zabíjením, je

ochráněn před samsárou, je ochráněn ode všeho. Tak bráhman dosáhne Avimuktam, stane se

velikým a vstoupí do nesmrtelnosti.

III.

Vzniknuvší ze zvuku „a“,

Lakšmana je vším (višva);

vyvstalý ze zvuku „u“,

Šatrughna je žárem (táidžasa);

vzniknuvší ze zvuku „m“,

Bharata je přirozeností (prádžňa);

s polohláskou koresponduje Ráma,
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ztělesněná bráhmanská blaženost.

Sedíc v blízkosti Rámy, 

tvoříc, udržujíc a rozpouštějíc všechny bytosti,

dárkyně blaženosti světu,

tu bychom měli znát,

ušlechtilou Sítu,

tu, zvanou múla-prakrti;

to ona je oživovatelka bytí (pranava),

proto je zvána prakrti těmi, kdož znají brahma. 

Óm! Tento zvuk je vše, a toto je jeho objasnění: minulost,

přítomnost, budoucnost – to vše je zvuk AUM. I to, co je za předělem

třech časů, je též zvuk óm.

Neboť vše toto je brahman a brahman je átman a tento átman má

(nebo se projevuje skrze) čtvero stavů.

a. Nacházeje se ve stavu bdění, poznávaje vnější, skládající se ze

sedmi částí, devatenáctiústý, zakoušející hrubé, všepoznávající

(všestravující – vaišvánara) – to je jeho prvá čtvrtina. 

b. Nacházeje se ve stavu snu, poznávaje vnitřní, skládající se ze

sedmi částí, devatenáctiústý, zakoušející jemné, žár (taidžása) to

je druhá část. 

c. Když usne, nemaje žádného přání, nevida žádného snu, je

v hlubokém spánku. Nacházeje se ve stavu hlubokého spánku, jsa

jediným, je zcela utvořen poznáváním, sestávající z blaženosti,

zakoušející blaženost, skrze vědomí se vyjadřující, Přirozenost
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(pradžňá), to je jeho třetí část. To je všeobsáhlý Pán, to je

všeznalý, vnitřní rádce, promlouvatel, to je lůno všech, začátek i

konec tvorů.

d. Nepoznán vnitřně, nepoznán zevně, nepoznán z obou stran,

nepoznán poznáním, překračující poznání a nepoznání,

nespatřitelný, nevyslovitelný, nehmatatelný, nerozlišitelný,

nemyslitelný, neukazatelný, poznává jediného átmana. Stvořením

projeveného světa uspokojený, přinášející štěstí, nedvojný – to

tvoří čtvrtou část. Tento átman by měl být cílem všeho snažení.

Vždy zářící, osvobozen od nevědomosti a jejich důsledků je

tento átman, k ničemu nepřipoutaný, dualitou nerozdělený, mající

podobu blaženosti, základ všeho, čirá existence, prost nevědění,

temnoty a poblouznění.  „Já jsem on“, takto by měl jogín meditovat.

Slovo „Já“ označuje óm, ono bytí, nejvyššího brahmana,

Rámačandru. „Já jsem čiré vědomí, jsem óm, to ono, Rámabhadra,

nejvyšší záře“, ve slově „Já“ by se měl vnořit do átmana a ve svém

bytí by se měl spojit s brahmanem.

Ten, kdo vždy v upřímnosti srdce

stvrzuje „Já jsem Ráma“,

ten víc nepatří do koloběhu bytí,

on je Rámou samotným.

Toto je učení upanišady. Ten, kdo toto zná, se stává

osvobozeným.“ Takto promluvil Jádžňavalkja.

IV. 

Tu se otázal Atri: „Jádžňavalkjo, onoho nekonečného,
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neprojeveného átmana, jak jej můžu poznat?” Jádžňavalkja

odpověděl: „Nezničitelný, nekonečný, neprojevený, s blažeností jako

jedinou příchutí, tento bytostný, neprojevený átman je k nalezení

v Avimuktam.“ „Ale kde mám hledat toto Avimuktam?“ „Mělo by se

hledat mezi varaná a násí.” „A co je toto varaná a toto násí?”

Jádžňavalkja odpověděl: „Protože odráží (várajati) všechny chyby

spáchané orgány těla, jmenuje se to varaná. A jelikož ničí (násajati)

hříchy vzniklé ve všech tělech, nazývá se násí.” Atri se zeptal: „A

kde se nachází toto Avimuktam?” Jádžňavalkja odpověděl: „Nachází

se tam, kde se spojují obočí a nos, neboť toto je spojovací místo mezi

nebeskými světy a nejvyšším světem. Proto toto uctívají znalci

brahmana jako místo spojení, čas svítání. Neboť v Avimuktam, jak

vědí, mají átmana držet v úctě. Kdo toto zná, ten ví, že jeho poznání

je Avimuktam (nezapomenutelné).”

A dále Jádžňavalkja pokračoval v poučení dobrovolně:

„Ten, jenž má býka na svém praporu,

odříkával Rámovu mantru v Káší 

uctivě, s oběťmi a modlitbami,

po tisíce let praotců lidí.

Pak ctihodný Ráma, potěšen, 

k Šamkarovi promluvil takto:

„Cokoliv si přeješ, ó nejvyšší z bohů 

si zvol, daruji ti to.“

Bůh (Šiva) Rámovi sestávajícímu z bytí, vědomí a blaženosti (sat čit

ánanda), odpověděl takto:

„Každému, kdo zemře v jezeře Manikarní,
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v mém chrámu nebo na břehu Gangy,

daruj vysvobození.

Nemám, oč jiného bych žádal.“ 

Nato vznešený Ráma řekl:

„Kdokoliv, ó veliteli bohů, 

zemře kdekoliv na tvém území,

ať je to žížala či brouk,

bude osvobozen v mžiku.

V kamenných obrazech (sochách)

budu já sám povždy přebývat,

abych přispěl k vysvobození všech,

kteří zemřou v Avimuktam, tvém území.

Kdo mě zde (v Avimuktam) uctí

prostřednictvím této mantry, toho zbavím

hříchů, neměj obavy,

byť by to byl i vrah bráhmana.

Koho ty nebo Brahmá

zasvětíte do mé šestislabičné mantry,

toho osvobodím už zaživa a

 osvobozen, on splyne se mnou.

Když někdo zašeptá mou mantru

do pravého ucha umírajícímu člověku,

ať byl předtím kýmkoliv,

on bude osvobozen, ó Šivo!“

Ten, kdo zří Avimuktam takto popsané ctihodným Rámačandrou,

ten zničí hříchy získané v minulých zrozeních.“
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V.

Pak se Bharadvádža otázal Jádžňavalkji: „Jakými mantrami

máme zářícího Rámu uctívat, aby byl potěšen a zjevil se nám? Toto

nám řekni, ó vznešený pane.“

Jádžňavalkja odpověděl: „Jednou se stalo, že zářící Ráma poučil

Brahmu, a ten ho potom velebil hymnem. Slyšte:

(Brahmá:) 

Hle, mocný Višnu všeudržující,

Nárájana smutek neznající,

ze světla se skládající

blaho prožívající, toho

velebím jako nejvyššího Boha.

1. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň svrchovaným brahmanem; uctívám ho na

zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
2. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti, a zároveň nedělitelným átmanem; uctívám ho na

zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
3. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň nehynoucí blažeností brahmana; uctívám

ho na zemi, v ovzduší ,i na nebi, všechny poklony Rámovi!
4. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň Vysvobozujícím brahmanem; uctívám ho

na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
5. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň Brahmou, Višnuem, Mahéšvarou a také

vědomím všech bohů; uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi,
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všechny poklony Rámovi!
6. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženostia zároveň je védami s jejich částmi a výkladovými

knihami, starými legendami a mystickými příběhy; uctívám ho

na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
7. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je vnitřním vědomím bytostí; uctívám ho na

zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
8. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je vnitřním vědomím hmotných elementů;

uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!
9. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je Bohy, démony a lidmi; uctívám ho na

zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
10. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je dvěma avatáry: rybou a želvou; uctívám

ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
11. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je vědomím čtveré vnitřní příčiny; uctívám

ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
12. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je nositelem života (pránou); uctívám ho na

zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
13. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženostia zároveň je Jámou (bohem smrti); uctívám ho na

zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
14. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je ukončovatel; uctívám ho na zemi, v

ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
15. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované
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blaženosti a zároveň je smrtí; uctívám ho na zemi, v ovzduší i na

nebi, všechny poklony Rámovi!
16. Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je nesmrtelností; uctívám ho na zemi, v

ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
17. Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je pěti velkými hmotnými elementy;

uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!
18. Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je vědomím pohyblivých i nepohyblivých

bytí; uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!
19. Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je pěti ohni; uctívám ho na zemi, v ovzduší

i na nebi, všechny poklony Rámovi!
20. Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je sedmerem velkých světů; uctívám ho na

zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
21. Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je věděním; uctívám ho na zemi, v ovzduší

i na nebi, všechny poklony Rámovi!
22. Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je vládkyní řeči a moudrosti, Brahmovou

chotí Sarasvatí; uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi,

všechny poklony Rámovi!
23. Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je štěstím a bohatstvím, Višnuovou chotí

Lakšmí; uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny

poklony Rámovi!
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24. Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženostia zároveň je bělostnou bohyní, Šivovou chotí Gáurí;

uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!
25. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je Džanakí; uctívám ho na zemi, v ovzduší i

na nebi, všechny poklony Rámovi!
26. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je Trojicí světů; uctívám ho na zemi, v

ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
27. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je Sluncem; uctívám ho na zemi, v ovzduší

i na nebi, všechny poklony Rámovi!
28. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je Měsícem; uctívám ho na zemi, v ovzduší

i na nebi, všechny poklony Rámovi!
29. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je souhvězdími na nebi; uctívám ho na

zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
30. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je devíti hlavními stálicemi; uctívám ho na

zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
31. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženostia zároveň je Osm strážců světových stran; uctívám ho

na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
32. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je osmi Vasuy; uctívám ho na zemi, v

ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
33. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je jedenácti Rudry; uctívám ho na zemi, v
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ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
34. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je dvanácti Áditji; uctívám ho na zemi, v

ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
35. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je Minulostí, přítomností a budoucností;

uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!
36. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženostia zároveň je úplným obsahem Brahmova vejce;

uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!
37. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je zlatým zárodkem, Hiránjagarbha;

uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!
38. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je přírodou (prakrti); uctívám ho na zemi, v

ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
39. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je vzhůru směřujícím zvukem óm; uctívám

ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
40. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je čtvrtou, poloviční hláskou (óm); uctívám

ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
41. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je svrchovanou bytostí (paramapurušou);

uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!
42. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované
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blaženosti a zároveň je velikým vládnoucím božstvem

(Mahéšvara); uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny

poklony Rámovi!
43. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je velikým bohem (mahádéva); uctívám ho

na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony Rámovi!
44. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je mantrou: óm namó bhagavaté

vásudévája; uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny

poklony Rámovi!
45. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň je velikým Višnuem (mahávišnuem);

uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!
46. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženostia zároveň je svrchovaným átmanem (paramátmanem);

uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!
47. Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

b laž enos t i a z á roveň j e rozlišovacím vědomím jevů

(vidžňánátmánem); uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi,

všechny poklony Rámovi!

Óm! Zářný ctihodný Ráma je nedvojným vědomím svrchované

blaženosti a zároveň čirým vědomím sestávajícím se z  bytí a

blaženosti; uctívám ho na zemi, v ovzduší i na nebi, všechny poklony

Rámovi!

Pokud znalec brahmana za všech okolností a podmínek odříkává

těchto čtyřicet sedm manter, potěší boha. Tudíž když velebí boha za
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všech okolností prostřednictvím těchto čtyřiceti sedmi formulí, bůh

se mu zjeví a on obdrží nesmrtelnost, obdrží nesmrtelnost.

„Modlím se, ať bohové nepocítí nelibost nad následujícím

zjednodušením procesů, skrze které nehmotné hýbe hmotným. Byť

účelové, ono není vedeno nepokorným duchem. Ať se bohové uvolí

promítnout skrze mysl do našeho vnímání, a skrze ně do našeho

světa. Nechť nás naplní jistotou pramenící z pravého vědění. Nechť

toto vědění je z našeho pohledu nezmatečné, z jejich pohledu

nezavádějící. Sváhá.“

Idá umocňuje sílu vyšších sfér v nižších, umocňuje duši člověka

v prožívání světa. Tvoří tah duše po prožívání zemského. Je touhou

božství po zpodobení se v opakovatelném, po jistotě vymezení.

Pingala naproti tomu povznáší bytost k prožívání vyšších bytí a

vyšších světů, tvoří tah duše po prožívání božského. Je touhou

božství poznat se jako neopakovatelný, poznáním a konáním

nevymezená božská bytost. 

Tyto pránické toky jsou částmi jemného těla člověka. Jejich

proudění nepřestává určovat lidskou bytost ani po odložení těla

složeného z potravy. Bytost jimi přestává být určována (a tím hnána

projevenými světy dle své vyspělosti a karmanových sklonů), až

když se oba proudy vlijí do sušumny, se kterou se prolínají ve třech

místech. Skrze nejvnitřnější dráhu sušumny, dle příčného řezu září

světlo átmana. Bytost dospívá v okamžiku, jenž s časem už nemá nic

společného, k realizaci átmana, nejzazšího, jediného skutečného bytí,

rozpouští se v něm, stvořené světy a bytosti se jí již netýkají,

sušumná jako posvátná Ganga ji přivádí k zdroji všeho, k brahmanu.

Splynutím s brahmanem pro ni vesmír končí, jakožto vskutku nikdy
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neexistoval.

Idá nádí vychází z chodidla levé nohy, prochází levou nohou, je

spojena s levým varletem, obtáčí nádí sušumnu, prochází lotosem

múládhára těsně pod koncem páteře, pokračuje pravým bokem, jde

do lotosu anáhata ve středu prsou a procházejíc levým ramenem, ústí

v pravé nosní dírce (Uttáragítá, Prapaňčasára tantra I kap., Šiva

samhitá II.) 

Pingala nádí vychází z chodidla pravé nohy, prochází pravou

nohou, spojuje se s pravým varletem, prochází lotosem múládhára

těsně pod koncem páteře do levého boku, jde do lotosu anáhata ve

středu prsou, prochází pravým ramenem a ve středu hlavy, stejně

jako idá nádí vchází, ale z pravé strany skrze střed obočí, skrze nitro

lebky do levé nosní dírky (tamtéž).

Proudí-li zevní dech do plic levou nosní dírkou, zůstává pravá

nosní dírka volná a prázdná. Touto pravou dírkou vstupuje do těla

měsíční, ochlazující prána, ve středu hlavy se otáčí a bodem mezi

obočím prochází levotočivě tělem.

Když proudí dech pravou nosní dírkou do plic, je levá nosní

dírka volná. Tou v tu dobu prochází sluneční prána a mezi obočím se

stačí do pravotočivé spirály oživující tělo. (Tattvická astrologie, str.

19)

Idá a pingalá se protínají se sušumnou na třech místech. Je to

v lotosu múládhára na spodním konci páteře, v lotosu anáhata ve

středu prsou a, což je pro výklad upanišady stěžejní, v lotosu ádžňá

mezi obočím.

Varánásí je město v Indii, ležící asi sto až dvě stě kilometrů po

proudu řeky Gangy od města Prajágy. Toto Varánásí je obtékáno

z horní strany řekou Ásí a z dolní strany řekou Varaná. Obě řeky se

dále vlévají do posvátné řeky Gangy.
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K naší upanišadě: pro pochopení Jádžňavalkjova výkladu je

důležité, že v mikrokosmu člověka byly nádí pingalá a idá v části

jejich drah od příslušné nosní dírky až po dolní část lotosu ádžňá

v symbolickém jazyce nazvány dle těchto dvou řek. Část proudu

nádí idá od pravé nosní dírky do středu lotosu ádžňá se nazývá

Varaná.  Část proudu nádí pingalá od levé nosní dírky do středu

lotosu ádžňá se zove Ásí. Zde, mezi nimi leží Jádžňavalkjovo

skutečné Varánásí – „nezi Varaná a (N)ásí“ – v dolní části lotosu

ádžňá mezi obočím, kde se oba proudy střetávají a zároveň křižují se

sušumnou.  Při koncentraci na toto místo vedoucí k ustálení vědomí

zde („poté, co ho dosáhl, neměl by jej nikdy opouštět“ Jádžň.) se idá

a pingalá do sušumny vlévají, jako skutečné řeky Varaná a Násí se

vlévají do posvátné Gangy. V tomto místě „Šiva zasvětí umírajícího

do vysvobozující mantry“, dle upanišady. Toto je vnitřní význam

a obsah Jádžňavalkjova poučení mudrcům a taktéž skutečný

obsahtoho, na co se ptají.

Jádžňavalkja tedy za skutečné místo Kurukšétra, pole poslední

bitvy mezi dobrem a zlem, na otázku mu položenou Brhaspatim

označuje Avimuktam, lotos ádžňá, jenž má jogín hledat mezi idou a

pingalou (varaná a násí), a mezi nimi, když zde vplynou do sušumny,

je místo Avimuktam (nezapomenutelné), které bytost, poté co ho

vědomím dosáhne, nemá nikdy opouštět (Ráma-uttara-tápaníja

upanišada, Tárasára upanišada, Džábála upanišada). Tehdy je

Šivou bytosti vyjeven nejvyšší vysvobozující – táraka brahman.

Tímto tárakou je óm, jenž z bytosti smývá iluzi hříchů, přerozuje ji

do světelné věčnosti, kam ji vynese proud sušumny jakožto do

pravého domova. Je to naplnění smyslu člověka stvořeného Bohem,

bez návaznosti na cesty jeho iluzorního individuálního osudu, na

jeho přesvědčení či skutky, nebo dosažené poznání. V brahmanu se
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toto vše rozpouští. 

K tomu jsou tyto verše:

Z Vaikunthy rozlévá se Višnu,

řeka modrého světla dolů, do stvoření; 

ze Šivova srdce řeka vyvěrá,

jeho tepem plyne její posvátný proud. 

V jejím tichu ztichlo bytí, slyšiš? Ona teče za čas a prostor

stezkami starobylými; jimiž kráčí bozi, mudrci

a svatí, když nechtějí rušit svět svými kroky.

Stezka z nitra spojující světy, hle,

sláva Višnuovi, jenž bodem nepatrným,

zářícím, vlévá se z nitra do našich srdcí!

A bod malinký se světelnou branou stal,

on v nás vší světy požehnal.

Kdo své sny, plány a cíle

obětuje v ohni svého srdce,

ten branou jako ucho jehly projde,

a bohové jej uvidí, on s nimi nesmrtelnosti okusí.
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Tárasára upanišada

Óm! Tamto je nekonečné a Toto je nekonečné. Nekonečné vzniká z nekonečného. Když

nekonečnost přijde o nekonečnost, zůstane nekonečnost sama.

Óm! Mír, mír, mír.

První kapitola

Hari óm. Brhaspati řekl Jádžňavalkjovi: “To, jež je zváno Kurukšétra, je obětním místem bohů a

duchovním sídlem všech bytostí. Tak se ptám, kam má bytost jít, aby se stala schopnou poznat

Kurukšétra, obětní místo bohů a duchovní sídlo všech bytostí“? 

(Nato Jádžňavalkja odpověděl): „Avimuktam je Kurukšétra, obětní místo bohů a místo poznání

brahmana. Tam Rudra zasvětí člověka do vysvobozujícího brahmana (táraka-brahman), když ho

život (prána) opustí. Skrze toto se bytost stane nesmrtelnou a bude vykoupena. Proto by se bytost

povždy měla nacházet uprostřed Avimuktam a nikdy by Avimuktam neměla opouštět, ctěný pane.“

Takto odpověděl Jádžňavalkja.

Pak se Jádžňavalkji otázal Bharadvádža: “Co je tím vysvobozujícím (táraka)? Co je tím, co

pomůže bytosti překročit světskou existenci?” 

Nato Jádžňavalkja odpověděl: „Mantra om namo nārāyaṇāya je tím, co vysvobozuje. Má to být

poznáno skrze odhalení bytí jakožto čirého vědomí (čidátmá). Óm je jedna slabika a její

přirozeností je átman. Namaha jsou dvě slabiky a jejich přirozeností je prakrti. Nárájanája je pět

slabik a jejich přirozeností je parabrahman. Kdo toto pozná, stane se nesmrtelným. 

Skrze „óm“ je poznán Brahmá; skrze „na“ je poznán Višnu; skrze „ma“ je poznán Rudra; skrze

„ná“ je poznán Íšvara (vládnoucí bůh); skrze „rá“ je poznána Virádž (bohyně tvořící vesmír); skrze

„ja“ je poznán puruša (vesmírná bytost); skrze „ná“ je poznán bhagaván (svrchovaný bůh); a skrze

„ja“ je odhalen paramátman (bytost rozpustivší vše). Tato osmislabičná mantra vztahující se k

Nárájanovi je svrchovaným a nejvyšším purušou (bytostí). A to je Rgvéda, první šlépěj.

Druhá kapitola

Aum je brahman, nezničitelný a svrchovaný. Měl by být uctíván jako sestávající z osmi znění.

Skrze osmero znění, se stává osmerým. 

„A“ je první podoba, „U“ je druhá, „M“ je třetí, bindu (bod nad M) je čtvrtá, náda (jemné

znění) je pátá, kalá (tiché doznívání) je šestá, kalatíta (ticho rozhostivší se po doznění) je sedmá a

ta, jež překračuje vše, je osmá. Tato (osmá) se zve vysvobozující (táraka), protože ona umožňuje

bytostem překročit existenci. Věz, že pouze toto je táraka brahman a že pouze toto by mělo být

uctíváno. K tomu se vztahují verše:

Ze zvuku „A” se narodil Brahmá jako Džambaván. Ze zvuku „U” se narodil Hari jako Upéndra.

Ze zvuku „M“ se narodil Šiva jako Hanumán. Bindu je Íšvara a je zván Šatrughna, pán kruhového

disku. Náda nechť je známo jako Bharata, rozeznívající lasturu. Z kalá vzešel samotný Lakšman,
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nositel země. Kalatíta je známa jako bohyně Síta. To, co je mimo toto

vše, to je paramátman, to je šrí Ráma, to je nejvyšší bytost.

Toto je vysvětlení znění aum, jež je minulostí, přítomnosti, i

budoucností. Ono je oproštěné ode všech tattev (struktur bytí), od

varen (tříd bytostí), od božstev, od metrických systémů, řeči, času,

síly i tvoření. Kdo toto pozná, stane se nesmrtelným. To je

Jadžurvéda, druhá šlépěj.

Třetí kapitola

Pak se Bharadvádža otázal Jádžňavalkji: “Jakými mantrami je

paramátman potěšen a odhalí se člověku? O tom promluv, prosím.”

Jádžňavalkja odpověděl:

(1) „Óm. Tobě, který jsi šrí paramátmanem, Nárájanou a vládcem

projeveným se skrze (zvuk) „A“, a zároveň jsi Džambavánem a

zemí, ovzduším a nebesy, tobě vzdávám úctu!

(2) Óm. Tobě, který jsi šrí paramátmanem, Nárájanou a vládcem

projeveným se skrze (zvuk) “U” a zároveň jsi Harim (čili)

Upéndrou, zemí, ovzduším a nebesy, tobě vzdávám úctu!
(3) Óm. Tobě, jenž jsi šrí paramátmanem, Nárájanou a vládcem

projeveným se skrze (zvuk) “M” a jsi Šivou (čili) Hanumánem,

zemí, ovzduším a nebesy, tobě vzdávám úctu!
(4) Óm. Ty, jenž jsi šrí paramátmanem, Nárájanou a vládcem

projeveným se skrze bindu jako Šatrughna a jsi zemí, ovzduším

a nebesy, tobě vzdávám úctu!
( 5 ) Óm. Ty, jenž jsi šrí paramátmanem, Nárájanou a vládcem

projeveným se skrzne náda jako Bharata, a také jsi zemí,
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ovzduším a nebesy, tobě vzdávám úctu!
( 6 ) Óm. Ty, jenž jsi šrí paramátmanem, Nárájanou a vládcem

projeveným se skrze kalá jako Lakšman, a také jsi zemí,

ovzduším a nebesy, tobě vzdávám úctu!
( 7 ) Óm. Ty, jenž jsi šrí paramátmanem, Nárájanou a vládcem

projeveným se skrze kalatítu jako Síta povahy vědomí, a také jsi

zemí, ovzduším a nebesy, tobě vzdávám úctu!
(8 ) Óm. Ty jsi šrí paramátmanem, Nárájanou a vládcem tohoto

všeho, jsi svrchovanou, jsi purušóttamou (nejvyšší bytostí), jsi

věčný, nezničitelný, ze záře sestávající, ode všeho osvobozený,

skutečný, nejvýše blažený, samojediný a vševyplňující – toto

bytí, tento brahman, i Já Jsem!
Já jsem Ráma, zemí, ovzduším a nebesy, vzdávám úctu!“

Kdo ovládl tuto osmidílnou mantru, ten je pročištěn ohněm

(Agnim), je pročištěn větrem (Vájuem), je pročištěn sluncem, je

pročištěn Šivou a je poznán všemi bohy. On dosahuje výsledků,

jakoby stotisíckrát předčítal legendy a starodávná vyprávění (itihásy,

purány) a Rudrovy velebící hymny. Kdo se neustále rozpomíná na

Nárájanovu osmislabičnou mantru, získává výsledky jako by

stotisíckrát recitoval gájátrí, nebo milionkrát přednesl pranavu (óm).

On očišťuje svou své předky od desátého pokolení před ním do

desátého pokolení po něm. On dosahuje majestátu Nárájany,

dosahuje ho, když toto ví.

Jako oko vidí objekty nacházející se v prostoru, moudrý vždy

vidí svrchované obydlí Višnua. Bráhmani, duchovně probuzeni,

mnohojakými způsoby osvětlují a opěvují toto svrchované Višnuovo

obydlí. Taková je upanišada. To je Sámavéda, třetí šlépěj.

133



Višnu upanišadTárasára upanišada

Hari óm tat sat!

Óm! Tamto je nekonečné a Toto je nekonečné. Nekonečné vzniká

z nekonečného. Když nekonečnost přijde o nekonečnost, zůstane

nekonečnost sama.

Óm! Mír, mír, mír.

Zde končí Tárasára upanišada patřící k černé Jadžurvédě.
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Ráma Púrva-Tápaníja upanišada

I. Úvodní část
Verše 1 – 6: etymologie jména Ráma.

1. Veliký Višnu, plný ducha,

vyrostl v rodině Dašarathy

v rodu rághuovců. On, všedávající (ráti),

vládne (rádžaté) nad královstvím země (mahí).

2. Proto je zván Ráma
moudrými tohoto světa;
a též proto, že jeho duchovní síly
démonům (rákšasům) přinesli zkázu (maranam);

3. a též kvůli kráse (abhiráma) je Rámovo 
jméno šířeno celým světem. Jako Ráhu
ničí měsíc (manasja), tak On, jsa smrtelný (martja),
démony (rákšasa) ničí;

4. též proto, že ukázal králům (ma)
hodným vládnutí (rá) na vlastním příkladu,
jak kráčet stezkou povinností;
a jak kráčet stezkou poznání těm, kteří ho hledali,

5. jak kráčet stezkou odříkání těm, kteří nad ním meditovali,
jak kráčet stezkou oddanosti těm, kteří ho milovali.
A pro toto všechno je Ráma správné jméno
pro brahmana přebývajícího na Zemi.

6. Taktéž jógíni v něm nacházejí potěšení (ramante), 
jenž je věčnou blažeností a duchem;
pro toto vše se stalo, že sám brahman
si vybral jméno Ráma pro sestoupení (do světa).

Verše 7 – 10: Ráma jako inkarnace brahmana.
7. Brahman, veskrze duchovní, bez druhého,

bez částí, bez těla,
je přesto nazírán v mnoha podobách,
aby se skrze ně mohl stát uctívaným. 

8. Božstvům, která přijímají tvar
jsou připisována pohlaví, končetiny a zbraně,
dvě, čtyři, šest, deset, dvanáct,
šestnáct, osmnáct, ba i tisíc rukou.

9. Jsou jim přiřknuty insignie,
lastury a jiné,
někteří jim připisují i barvy,
zbraně, duchovní síly a vojenskou moc.

10. Podobně tak Rámovu tělu,
(vyhlášenému za) samotného brahmana,
bývá přiřknuta armáda 
a další čtyři atributy vládnutí.
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Verše 11 – 13: předběžné ohlášení královské mantry.
11. Zahrnujíce brahmana a vše stvořené,

nazvána po Rámovi,
(tato) formule by měla být opakována,
Pokud toužíte, aby (vám) Bůh byl milostivě nakloněn. 

12. Tato formule se týká všeho,
kvůli čemuž se konají oběti.
Poněvadž toho, kdo nad ní rozjímá (man), 
formule zachraňuje (trá), říká se jí mantra.

13. Diagram (jantra), který teď následuje,
ztělesňuje dva bohy (brahmana a Rámu).
Neuctívejte bez jantry,
pakliže chcete, aby bylo božstvo milostivě nakloněno!

Verše 14 – 23: Mantra „Rám Rámáya Namaḥ“
14. Sám sebou existující, veskrze zářící, 

v nekonečných podobách on svítí skrze sama sebe.

Jako duše (džíva) on prožívá vesmír,
který on (sám) tvoří, udržuje a ničí.

15. Sám se stal příčinou všeho, hnací duchovní silou
a radžasem, tamasem a sattvou.
Jako veliký zralý strom 
ve fíkovém semenu již obsažený,

16. tak základ slova Ráma (R)
již celý oživený svět v sobě obsahuje.
Na „R“ jsou založeny tři formy (guny)
a tři síly z něj povstávají.

17. Uctívejte Sítu a Rámu jako pocházející z této (hlásky R).
Z nich povstává stvoření, udržování a konec
dvakrát sedmi světů, a v nich
Ráma (sám) sebe rodí jako člověka skrze máju.

18. Zdravíme ho, átmana, dech světů!
Velebíme jeho jednojsoucnost s původními gunami!

19. Slovo „namas“ zde znamená duši (džívu),
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slovo „Ráma“ značí átmana;
A dativ (určený koncovkou) „áya“
poukazuje na totožnost těchto dvou. 

20. Mantra je velebitelkou, 
Ráma je velebeným;
tito dva, takto spojeni, přinesou
odměnu všem, kteří mantru užijí.

21. Stejně jako člověk, když je volán jménem,
se otočí k tomu, kdo na něj volá, 
tak i Ráma, rostoucí ze základu (hlásky R),
otočí se k tomu, kdo mantru užívá. 

22. Semeno a sílu by měl jeden nosit
na pravé a levé části hrudi;
mezi nimi se nachází kmen,
který všechna přání vyplňuje.

Verše 23 – 29: Vyobrazení Rámy sedícího se Sítou a

Lakšmanem.
23. Postup zde je stejný 

jako u jiných manter.
Jsa věčný i tady na Zemi,
Ráma je jako oheň skrytý za září.

24. Avšak, zchladiv své paprsky,
jako Višva přes světy Agniho a Sómy,
on sálá pomocí Síty,
jako měsíc pomocí měsíčního záření.

25. Zjevený skrze ni (Sítu) jako přírodu,
se slepenými vlasy a v žlutém rouchu,
s naušnicemi i náhrdelníkem z perel
sedí, třímaje luk.

26. Ozdoben osmi silami,
radostný, jistý si vítězstvím,
na stehně mu (sedí) matka světa,
božská prakrti.
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27. Káušaljin syn (Ráma) je šťastný,
když je v objetí jejich paží,
zlatavě zbarvené, přioděné, pozorné,
s girlandou z lotosových květů.

28. Po jeho pravici stojí Lakšman,
v ruce luk třímající,
jeho mladší bratr, zlatě zbarvený,
oni tři trojúhelník tvoří.

29. Podobně je tomu s mantrou:
Její konec, jméno a dativ
tvoří také trojúhelník.

Verše 29 – 34: bohové opěvují Rámu.
Bohové se k němu přiblížili,

30. když seděl pod stromem plnícím všechna přání,
aby ho uctili jako pána světa:
„Ať je pozdravený Ráma, přijímající tvary dle své vůle!
Chvála jemu, vládnoucímu magickými silami!

31. Chvála ti, zpodobenému zvukem Óm,
ztajená podobo véd;
tobě, nositeli krásy,
samotnému átmanu!

32. Ozdoben Sítou (přírodou),
zabíječi rákšasů krásnoúdý,
milostivý hrdina Rághuova rodu,
tys zabil desetihlavého démona!

33. Ó Rághuovský hrdino, nositeli prosperity
s velikým lukem, nejvyšší princi!
Ó ty, jenž jsi zničil desetihlavou obludu,
daruj nám obé, ochranu i úspěch.

34. Zajisti nám nebeské království,
sraz je všechny, včetně Khary!“
Bohové, takto ho velebící,
prodlévali u něj, plni radosti.
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Verše 35 – 47: Mudrci opěvují Rámu.
35. Pak ho mudrci velebili tímto zpěvem: 

„Démonický Rávana unesl Rámovu ženu, 
v lese (vana) dlící,
čímž si přivodil zkázu.

36. Proto se jmenuje Rávana;
a také kvůli síle jeho řevu (ráva).
Kvůli němu pak Ráma,
společně s Lakšmanem

37. putovali celou zemí,
aby našli svoji (unesenou) královnu.
zabil démona Kabandhu 
a na jeho popud šel za Šabarí.

38. Ona a opičí syn boha větru Hanumán, 
uctivše ho, zavolali opičího krále Sugrívu, 
aby mu (Rámovi) společně vyprávěli 
jejich příběh od začátku do konce.

39. Sugríva, nevěře v Rámovu moc,
ukázal na velké tělo (mrtvého) Dundubhy,
jakožto test na prokázání síly.
Mrštil jím (Dundubhou) Ráma daleko!

40. Poraziv u toho sedm stromů Sála,
prošel vítězně zkouškou Ráma, Rághuův potomek!
Rozradostněný král opic poté 
s Rámou šel do města Bálinova (svého bratra).

41. Sugríva zavolal na bratra Bálina,
načež velikou rychlostí
vyřítil se ten ze svého zámku;
rozpoutal se souboj.

42. Rághuovec (Ráma) skolil Bálina 
a dosadil Sugrívu na prázdný trůn.
Později, shromáždiv opice,
Sugríva řekl: „Vy, znalci oblastí země,
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43. vyrazte ještě dnes, najděte
Maithilí (Sítu)3 a přiveďte ji zpět!“
Pak Hanumán, přeskočiv přes moře,
dorazil do města Lanká.

44. Našel tam Sítu. Zabiv démony
a zapáliv jejich město,
vrátil se a vyložil Rámovi 
všechno, co se událo.

45. Pak Ráma, hořící hněvem,
svolal zástupy opic
a spolu s nimi a jejich zbraněmi
vyrazil do města Lanky.

46. Doraziv tam,
bojoval s pánem tohoto města;
zabil jeho i Kumbhakarnu v boji, 
stejně tak i přemožitele Indry.

47. Dosadiv Vibhíšanu
za nového krále Lanky
a usadiv si Džanakovu dceru (Sítu) na klín,
vrátil se (Ráma) se všemi domů.
Verše 48 – 57: Vyobrazení Rámy sedícího na trůně po vykonání

hrdinských skutků.
48. Zde, na místě pro lva, sedí

výhonek rodu Rághu (Ráma), dvouramenný,
třímající luk, blažený v srdci,
ozdoben všemi ozdobami,

49. s mudrou poučení v pravé ruce,
mudrou síly v levé ruce,
s potěšením rozdává instrukce
plně duchovní, nejvyšší Bůh;

50. Po jeho levici a pravici
má Šatrughnu a Bharatu,

3
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pozorného Hanumána před sebou;
tito tři tvoří trojúhelník.

51. Za Bharatou stojí Sugríva,
za Šatrughnem Vibhíšana.
S parazolem v ruce
stojí vzadu Lakšmana,

52. který, spolu s držiteli palmových listů
formuje další trojúhelník, čímž vzniká šestiúhelník. 
Ráma jako první ochranou je chráněn 
vlastními dlouhými pažemi.

53. Jako druzí ho chrání Vásudéva a ostatní,
jimiž je obklopen od severozápadu atd.
Jako třetí vrstva ochrany ho chrání 
syn Vájua, Sugríva a Bharata,

54. Vibhíšana, Lakšmana,
Angada, Arimardana
a Džámbaván, (jimiž) je obklopen.
Dhršti a Džajantaka,

55. Vidžaja a Suráštra,
Akópa, Ráštravardhana,
Dharmapála a Sumantra
jej obklopují jako čtvrtý ochranný kruh.

56. Jako pátý jej obklopují Indra a Agni,
Dharma, Rakšas a Varuna,
Vítr, Měsíc, Pán, Stvořitel, Nekonečný,
kterými je obohacen.

57. Z vnější strany je vyzbrojen zbraněmi
božstev, Níli a jeho lidí,
a mudrci jako Vámadéva
a Vasištha sedí kolem něho.

58. To jako instrukce stačí.
II. Konstrukce jantry

Verše 58 – 74: Vzhled jantry.
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Teď následuje popis jantry (diagramu):
nakresli dva trojúhelníky jako kapsy 
vevnitř šestiúhelníku (hexagonu),
doprostřed vepiš dvakrát óm.

59. Mezi ně napiš základ „rám“,
Pod něj v akuzativu napiš to,
co si přeješ. Jméno toho, kdo si přeje,
mělo by být napsáno nad tím v genitivu.

60. Na strany napiš dvakrát „dej!“
Do základu napiš „ramá“,
to všechno dvěma zvuky óm
obklop, s čistým srdcem a myslí.

61. Napiš do šesti rohů
dlouhou slabiku semene, (začínající) formulemi srdce;
napiš „ramá“ a „májá“ do stran,
ananga (napiš) do vrcholů trojúhelníků.

62. Mezi vrcholy napiš „hněv“,
na jeho stranách zručně vepiš „zvuk“.
Tři kruhy s osmi okvětními lístky
lotosového květu nakresli dole.

63. Napiš samohlásky (na) vlákna,
osm souhlásek (na) okvětní lístky.
Na ně napiš slabiky věncové mantry (sloky 74 – 80),
mající vlny v počtu šesti.

64. Na konec jenom pět slabik.
Pak znovu osmiplátkový lotos
s osmi slabikami Nárájany
a „ráma“ na vlákna.

65. To vše obklop
dvanáctiplátkovým lotosovým květem,
do něhož vepiš dvanáctislabičnou mantru:
„om namo bhagavate vāsudevāya“.

66. Na vlákno ve tvaru kruhu
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napiš písmena od „a“ do „kša“.
Pak následuje šestnáctiplátkový lotos,
na jehož vlákna napiš „bojácný“.

67. Na plátky napiš dvanáctislabičnou mantru
s „hum“, „phat“ a „na“, „maha“.
Mezi ně napiš mantry
Vájuova syna a dalších.

68. „hrm“, „srm“, „bhrm“, „vrm“, „lrm“, „šrm“ a „džrm“,
napiš tyto přesně a kolem nich namaluj,
s třiceti dvěma špicemi,
veliké kolo s rezonancí a bodem. 

69. Vepiš opatrně na jeho křídla
slabiky královské mantry (sloky 14 – 23).
Na osm Vasuů a jedenáct Rudrů
bys měl při tom meditovat,

70. také na dvanáct Áditjů a Dhátara.
Dále vepiš zvolání vaušat; kolem něho
s blesky a trojzubcem
čtverec při třech liniích,

71. s dveřmi, ozdobený 
zvířetníkovými obrazy a hady.
Když takto uzavřeš magický kruh,
na jeho pólech a mezi nimi

72. napiš dvě mantry 
k Nrsimhovi a Varáhovi.
Prvním se myslí kšraum
s bodem, rezonancí a silou;

73. mantra známá jako Narasimhova,
používána pro zničení zlého.
Zárodek súkara-mantry
s „h“, „u“, bodem a rezonancí – to je slabika „hum“.

Verše 74 – 81: Znění Málámantry (verš 63) prostřednictvím

posvátné abecedy.
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74. Teď bude poposána věncová mantra Rámy
věncová mantra Rámy :
Táro (om) a natiḥ (namo) nidráyáḥ (bha-)
Smrtir (-ga-) a medas (-va-), kámiká (-t-)

75. Spojena s Rudra (-e), vahnir (Ra-),
medhá (-gh-) ozdobena s amara (-u-),
dírghá (-na-), krúra (-m), hládiní (-da-),
pak přichází dérghä (-n) s mánada (-á-)

76. kšudhá (-ya), krodhiní (ra-), amoghá (-kš-),
višvam (-o-) nato, s medhá (-gh-), pak
kombinované dírghá (-na-), jváliní (-v-)
se súkšmá (-i-), mrtyurúpiní (-ša-)

77. pak hládiní (-d-) s pratišthá (-á-),
tvaj (-ya), kšvelaḥ (ma-), príti (-dh-), amará (-u-),
jyotis (-ra-), tíkšná (-p-), pak agniḥ (-ra-),
švetá (-sa-) s anušvár (-m-),

78. paknásleduje pátá kámiká (-na-), pak lántaḥ (-va-),
pak tántánta (-da-), dhánta (-n-),
pak následuje  ananta (-á-) a pak váyu (-y-),
dírghá (-á-), viša (-m-) se súkšma (-i-).

79. Pak kámiká (-ta-), kámiká (-t-), Rudra (-e-),
pak následuje sthirá (-ja-) sa (-s-) e (-e),
tápiní (va-), bhúr (-l-), pak s dírgha (-á-),
anilo (-ya-) `nalo (R-) `nanta (-á-),

80. pak Kála (-m-) s Nárájana (-á-),
prána (-ya), ambhaḥ (v-), s Vidjá (-i-),
pak pítá (-š-) s rati (-na-) a lánta (-v-),
Pak yoni (-e), na konec natiḥ (namaḥ).

Verše 81 – 84: popis procesu uctívání jantry.
81. Toto, z gun sestávající, guny překračující,

je čtyřicetsedm slabičná mantra.
V popsaném pořadí
připrav pro korunovaci Rámu

144



Višnu upanišadRáma púrva tápaníja upanišada

82. tuto všezahrnující jantru
oslavovanou zřeci (ršiema)!
Ona daruje velebícímu 
vykoupení, silné zdraví a dlouhý život,

83. daruje syna bezdětnému.  
Jedním slovem, skrze tuto jantru
dharma i ostatní tři cíle života
jsou v mžiku plně dosaženy.

84. Jako mystérium hlubokého významu
i pro bohy těžce srozumitelná
je jantra popsaná.
Nedávejte ji běžnému člověku! 

III. Epilog
Verše 85 – 91: Napomínání ohledně velebení Rámy.

85. Jakékoliv elementy mají na tebe vliv, ty pročisti; 
uctívej bránu v poloze padmásana nebo jiné
s veselou myslí, uctívej náležitě trůn, 
pod, nade, na stranách a ve středu lotosového květu.

86. Na jemné, hebké podložce, vzdávaje
úctu učiteli sedícímu na křesle z perel,
medituj na něj (křeslo) jako nesené šakti,
želvou, hadem, zemí, lotosovým květem.

87. Uctívej tyto: Vighna, Durgá, Kšétrapála, Vání,
spolu s jejich základními mantrami, 
pak při nohách trůnu medituj na dharmu a další 
od jihovýchodu. A také na jejich negace na pólech.

88. Ve středu trůnu medituj na slunce, měsíc a oheň
jedno na druhém, uctívej je skrze a, u a m.
Také na radžas, satvu a tamas jako tři kruhy
jeden za druhým (medituj), uctívej je bídža mantrami.

89. Ve světových stranách a mezistranách uctívej átmana, 
vnitřního i svrchovaného átmana. V nitru uctívej átmana 

poznání, po stranách závoj iluze (májá), vědění (vidjá), 
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čas (kalá) i svrchovanou podobu bytí (paratattvam).
90. Takto uctívej neposkvrněného i s jeho silou,

takto invokuj boha Rámu.
Uctívej ho skrze údy, podoby, Hanumánovo vojsko,
skrze Dhrštiho vojsko, světové ochránce a zbraně,

91. Vasišthovu skupinu mudrců, skrze Nílovo vojsko,
se santálovým dřevem si získej Rámu jako prvního.
Uctívej pomocí nejlepších mnohojakých darů
a nabídni mu jemné zpívání (mantry) se vší náležitostí.

Verše 92 – 94: přísliby pro ty, jež správně velebí Rámu.
92. Velebím Rámu jako udržovatele světa,

jako držitele žezla, lotosu, lastury a disku, jako bytí, 
vědomí a blaženost, jako toho, kdo překročil světské žití.
Ten, kdo na něj takto medituje, spěje k osvobození.

93. Všepronikající Rághuův syn, který zmizel,
s lasturou, diskem, žezlem a lotosovým květem,
se všemi bratry a následovníky
a jeho městem, obsahující celý svět.

94. Ten, kdo jej velebí, si vychutná splnění svých přání 
a (stejně) jako on vystoupá do nejvyššího sídla.
Ten, kdo tuto svatou mantru radostně a s vírou odříká,
ten neposkvrněný dospěje k vysvobození.

Komentář k jednotlivým řadám veršů:

Verše 1 až 6: velký Višnu = mahávišnu. Je zde avatárem –

vtělením Rámy, jenž se vtělil do rodu Rághuova, sluneční

dynastie založené Manuem Vivasvantem a zde nazvané po

jednom z předků Dašarathy – Rághuovci.

Dašaratha byl Rámův otec. Když se stal Ráma králem,

stal se všedárcem  (rá-ti) a vládl (rá-džaté) nad celou zemí
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(ma-hí). Zde rozčleněné sanskrtské slabiky nejsou dvěma

slovy, ale jedním, a to tak, aby bylo názorně odlišeno

počáteční rá, nebo ma, z nichž je složeno jméno Ráma. Tak

mělo podle básn íka Válmík iho, au tora upanišady

inspirovaného Brahmou vzniknout ze zde uvedených slov

spojením počátečních slabik Ráma, což samo o sobě znamená

„půvabný, krásný.“ Proto jsou tu jmenováni i rákšasové, proti

nimž táhl do boje, o čemž pojednává šestá část Rámájany –

Judha khandam. Nejmocnější z rákšasů, desetihlavý Rávana,

byl nesmrtelný díky pokání, za které jej Brahmá odměnil

tělesnou nesmrtelností, v důsledku čehož se zmocnil vlády

nad bohy. Rávana si vyžádal od Brahmy dar nesmrtelnosti

proti zabití různými třídami bytostí, ovšem ve své

namyšlenosti zapomněl na smrtelné lidi, protože – jak praví

Rámájana – v té době smrtelní lidé nebyli považvány za

důležité. Višnu v podobě Rámy se proto zrodil na zemi jako

člověk, aby zabil Rávanu a obnovil klid ve třech světech, aniž

by porušil slib, který Brahmá Rávanovi dal. 

Ráhu je démon, který od doby stloukání oceánu mléka

požírá měsíc, čímž měsíc ubývá, ale protože je bez těla a má

jenom hlavu, nemůže jej spolknout a měsíc zase vyjde ven.

Všechny verše až do šestého jsou etymologickým

rozborem Rámova jména.

Verše 7 až 10: Ráma je podobou nejvyššího brahmana a

jakožto jeho božská podoba má stejně jako ostatní bohové

předepsaný meditační obraz.

Verše 11 až 13: zde je vyložena etymologie slova
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”mantra”, od manana a trána (chránit se před samsárou).

Verše 14 až 23: rozbor mantry ”rām rāmāya namaḥ”.

Ráma je zde átman, na kterém je založen celý svět. Na první

slabice ra vyrůstají tři guny  (tamas, radžas a sattva) a dále

pak tři síly (síla vůle – iččhá, síla poznání – džňána a síla

činnosti – krijá). Dle Nárájany, uznávaného komentátora

upanišad, v slabice „Rám (= R+a+a+m) na „R“ jsou založeni

Brahmá (a), Višnu (a), a Šiva (m).  

Síta a Ráma tu představují tantrickou dvojici – šaktitattva

a šivatattva. Jejich spojením v brahmanu vznikne trojúhelník

kámakalá o třech bodech (bindu), které představují celý svět

a kosmickou soulož (viz Málinívidžaja tantra). 

Z tohoto kámakalá povstalo 14 v této knize již uvedených

světů a to tyto: Satjam, Tapaha, Džanar, Mahar, Svarga,

Bhuvar, Bhúr a dále podsvětí, která se nazývají: Abhása,

Paratála, Nitala, Gabhastimat, Mahátála, Rasatala, nebo se

nazývají takto: Atala, Vitala, Sutala, Talátala, Mahátala,

Rasatala a Patála (viz např. Mrgéndrágama XIII, Váju

purána 50. 9, Bhagavata purána, Višnu purána). 

V běhu tří časů se Ráma pro záchranu světa projevuje

jako vtělená bytost a to skrze kouzelnou sílu máji. Slovo

Ráma pak označuje átmana samotného, koncovka třetího

pád u – ája u tohoto slova označuje poznání, namaha

znamená vtělenou duši (džívu). Semeno (bídža) mantry

označuje první slabiku, kterou proneseme tak, že pravou ruku

položíme na prsa a řekneme: rám. Síla (šakti) je poslední

slabikou mantry, v tomto případě -maha, kterou naneseme na
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levý prs stejným způsobem.

Verše 24 až 29: v těchto verších je popsána kámakalá ve

spojení Měsíce Rámy a ohně Síty spolu s Lakšmanem. Tím

vzniká trojúhelník zlaté podoby, kde jsou nakresleny tři

figury Rámy, Síty na jeho klíně a po jeho pravici Lakšmana,

což je hrubá (sthúla) podoba trojúhelníku kámakalá, který se

zrodil z nejvyššího brahmana. Tento trojúhelník tvoří 50

písmen sanskrtské abecedy a trojice Brahmá, Višnu a Šiva.

Jeho vrcholky jsou nejvyššími podobami bindu, náda a bídža

(bod, vibrace a semeno, neboli slunce, měsíc a oheň). Z nich

vyrůstá celokosmická bytost – puruša, z něhož jsou

rozčleněny všechny světy. Puruša přebývá u člověka skryt

v lotosech múládhára a sahasrára a jeho střed je svrchovaný

b o d (parambindu), což je bod, který je spojením všech

stvořených bytostí (paramátman), v něm všechny vibrace

přecházejí do nejvyššího zvuku (paravák), jakožto do matky

stvoření.

T a t o kámakalá je nejhlubším tajemstvím všech

tant r i ckých p í sem (ágama-kalpadruna, Brhašríkrama,

Džámala tantra) a jejím poznáním je dosaženo vykoupení.

Verše 30 až 34: bohové uctívají Rámu jako slabiku óm,

která se zrodila z kámakalá a která představuje projevení

světa, tři guny, tři stavy vědomí a tři zvuky zrozeného

z nejvyššího zvuku, a to: pašjantí, madhjamá a váikharí,

který je už vyslovitelný, rozlišený na mnoho různých slov

tvořících svět.

Verše 35 až 47: Zde je ve stručnosti převyprávěn epos
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Rámájana.

Verše 48 až 57: Zde je popsáno sestrojení vnitřku

Rámajantry. Ráma tu sedí uprostřed, napravo od jeho trůnu

stojí Šatrughna a Bharata a mezi nimi – ještě více stranou od

trůnu, takže s nimi vytváří trojúhelník – Hanumán. Stejným

způsobem stojí nalevo od trůnu Vibhíšana a Sugríva a

trojúhelník s nimi tvoří Lakšmana.

Sugríva a Bharata stojí v popředí trůnu, Vibhíšana a

Lakšmana stojí u zadních nohou trůnu. Rozlišit postavení

ostatních figur je velmi těžké, protože není k dispozici obraz

jantry. Předchozí dva trojúhelníky spolu s Rámovým trůnem

vytvoří šestiúhelník. Tyto jsou pak obklopeni dalšími

postavami, které jsou rozestavěny kolem Rámy spolu se

zástupy zřeců a bohů.

Verše 58 až 73: nakreslíme čtverec, jenž představuje

Rámův trůn. Napravo a nalevo od něho se přikreslí po

jednom trojúhelníku, jehož vnitřek je prázdný. Do levého

trojúhelníku (doprostřed) napíšeme óm, to napíšeme taky do

středu pravého trojúhelníku, doprostřed trůnu napíšeme

Rámovu bídžamantru – ram. Pod toto ram napíšeme ve

čtvrtém pádu sanskrtu jméno toho, kdo si přeje. Před a za

ram se napíše v sanskrtu „daruj“, a to vše se uzavře dvěma

óm, první stojí před levým „daruj“ a druhá před pravým

„daruj“, a to ve středu trůnu jantry. Do šesti rohů jantry se

napíše šest manter k šesti údům těla, což se naývá angajása.

 Hrám hrdajája namaḥ (hrám, pozdrav srdci).

150



Višnu upanišadRáma púrva tápaníja upanišada

 Hrím širasé sváhá (hrím, hlavě sváhá).
 Hrúm šikhájai vaušat (hrúm, drdolu vlasů vašat). 
 Hraim kavačája Hum (hraim, ochrannému pancíři hum). 
 Hraum nétratrajája vaušat (hraum, třem očím vaušat). 
 Hrm astrája phat (hrm, pozdrav a střelná mantra proti

démonům).

Po straně (trůnu) napíšeme slova rámá a májá, což

představuje dvě Rámovy šakti. Slovo ánanta se napíše na

vrcholy trojúhelníku, kródha (hněv) se napíše mezi vrcholy

přiléhající k trůnu, na jeho stranách se napíše náda (doznění

mantry). Okolo se nakreslí tři soustředěné kruhy, takže celý

tento šestiúhelník je v nich skryt, na vnější kruh se namaluje

osm lístků lotosu. Samohlásky se napíšou na prašníky, osm

souhlásek na lístky (jaké mantry není jasné). A na ně se

napíše málámantra po slabikách a tato mantra zní:

„O m n a m o b h a g a v a t e r a g h u n aṃdanāya

rakśoghnaviṣadāya, m a d h u r a p r a s a m n a - v a d a nāya

amitatejase-valāya, rāmāya, viṣṇave namaḥ”

„Pozdrav svatému výhonku rodu Rághu, oslavovanému

jako zabíječ rákšasů, v milostiplné náladě, se sličnou tváří a

nezměřitelnou silou, Vala, Ráma, Višnu, tobě budiž chvála.

Óm!“
Tato mantra hasí šest vln tohoto života_a to: hlad, žízeň,

utrpení, nemoc, stáří a smrt. Na posledním lístku je pět slabik.

A potom zase napíšeme na osmiplátkový lotos osmislabičnou

nárajána mantru (om namo nārāyaṇāya) a na prašníky slovo

ráma. Na následující lotos (okolo tohoto osmiplátkového)
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napíšeme mantru o dvanácti slabikách – „om namo bhagavate

vāsudevāya“ – Do kruhu napíšeme na prašníky lotosu

samohlásky sanskrtské abecedy, a to: 

„a, ā, i, ī, u, ū, r, ĺ, ai, o, au, oṃ, ḥ“ 

a slabiky: „Ka, kha, ga, gha, na, ca, cha, ja, jha, ña, ṭa, ṭha, ḍa, ḍha,

ṇa, ta, tha, da, dha, na, pa, pha, ba, bha, ma, ya, ra, la, va, ṣa, śa, sa,

kśa“.

Pak následuje šestnáctiplátkový lotos a na vláknech

prašníku nese slovo psara. Na plátky tohoto lotosu napíšeme

dvanáctislabičnou mantru, která musí obsahovat hum, phat,

namaha. Mezi to napíšeme mantru k Hanumánovi a ostatním:

1. Hṛṃ – semenná mantra Hanumána. 
2. Sṛṃ – mantra Sugrívy a hrdinů Suráštry a Sumanty.
3. Bhṛṃ – mantra náležející Bharatovi.
4. Jṛṃ – mantra k Džambávánovi a Džajantovi.
5. Vṛṃ – k Vibhíšanovi a k Vidžajovi.
6. Lṛṃ – k Lakšmanovi.
7. Śṛṃ – k Šatrumardanovi.
8. Aṃ – k Angadovi a k Akópovi.
9. Dhṛṃ – k Dhrštimu a k Dharmapálovi.
10. ṛṃ – k Ráštravardhanovi.
To je šestnáct semenných manter (bídžamanter) patřících

šestnácti hrdinům Rámájany.

Dále nakreslíme 32 loukotí, velký kruh s náda a bindu

(půlměsícem a bodem, což je nejvyšší podoba pranavy óm).

Na jeho strany napíšeme slabiky královské mantry: „Rám

rámáya namaḥ“. U toho meditujeme nad osmi přírodními

božstvy (Vásuové) a jedenácti Rudry – což jsou děti Šivy a
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podle Váju purány jsou to tito: Adáikapad, Ahirbudhdža,

Hara, Nirrta, Íšvara, Bhúvana, Angáraka, Ardhakátu, Mritju,

Sarpa a Kapálin.

Nyní vyjmenujeme jména osmi Vásuů, což jsou bohové

přírodních elementů: Ápa (duch vod), Dhrúva (inteligence

polárky), Sóma (bůh Měsíce), Dhara (bůh Země), Anila (bůh

vzduchu), Anala (bůh ohně – tento se též nazývá Agni),

Pratjuša (duch záře), Prabhása (duch světla). Jejich vládcem

je Agni (bůh ohně), první mezi Vásuy.

Pak napíšeme na loukotě jména dvanácti Áditjů, synů

bohyně Aditi, jež se jmenují takto: Dhátr, Mitra, Arjamán,

Rudra, Varuna, Súrja, Bhaga, Vivasvant, Púšan, Savitar,

Tvaštar a Višnu.

Tato jména doplníme zvoláním vašat. Kolem tohoto

uděláme hromoklíny a ochranné trojzubce, směřující svými

hroty ven z jantry. Nakonec uzavřeme jantru trojnásobným

čtvercem, takže potom jsou to čtverce tři, které jsou ozdobeny

čtyřmi dveřmi, které směrují do čtyř světových stran, jsou zde

znamení zvěrokruhu se čtyřmi ochrannými hady, kteří stráží

světové strany. Na jihovýchodě stojí s oštěpem nága (napůl

had a napůl člověk) Abhóga, na jihu stojí nága Padgama

s kyjem, na jihozápadě stojí nága Šanapála s kopím, na

západě stojí nága Varuna se smyčkou, na severozápadě je

nága Kulika s praporcem, na severu stojí král nágů Vásuka

s dýkou.

To uzavřeme do magického kruhu, na jehož póly a mezi

ně napíšeme (dole) dvě mantry – Narasimhy a Varáhy, což je
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semenná mantra kšraum a bindu, náda a šakti. Tato semenná

mantra zničí špatné vlivy. Semenná mantra Varáhy (Višnuova

vtělení v podobě kance) je mantra hum.

Verše 74 až 81: zde je mantra z jantry – Om namo

bhagavate raghunamdanája atd. rozdělena na jednotlivé

slabiky, na jejichž význam se má meditovat, protože mantra

bez znalosti významu jednotlivých slabik je neúčinná. 

V textu je uveden rozbor čtyřicetisedmislabičné mantry

podle posvátné abecedy, bez něhož je cvičení a hloubání nad

touto mantrou bezúspěšné, přičemž jednotlivé slabiky v sobě

skrývají božské vlastnosti vtěleného Rámy. Znění

jednotlivých slabik je uvedeno pro přehlednost v závorkách

v samotném textu upanišady, nemá ho smysl přepisovat zde

do komentáře. Opět celá mantra zní: 

O m n a m o b h a g a v a t e r a g h u n aṃdanāya

rakśoghnaviṣadāya, m a d h u r a p r a s a m n a - v a d a nāya

amitatejase-valāya, rāmāya, viṣṇave namaḥ.

Je třeba říci, že jelikož tato mantra začíná s óm a končí s

namaha, dává tak bohatství a radost (viz Vínašikhá tantra pro

poučení o začátcích a zakončeních manter). Bez této první a

poslední slabiky by ostatní části mantry neměly žádnou sílu.

Při pronášení tohoto je třeba zachovávat správnou výslovnost.

Verše 82 až 84: Koncentrace na tuto jantru a její uctívání

přináší jogínovi vše, čeho si může přát. Není radno o této

mantře poučovat nevěřícího, ačkoliv je moudrý, ani

hloupého, ačkoliv je věřící. Jantra má být vyhotovena buďto

z křišťálu nebo ušlechtilého kovu jako zlato, stříbro nebo
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měď (o podrobnějších instrukcích ke konstruování janter viz

Jantračintámani tantra).

Verše 85 až 91: ti, kdož provedli pomocí pránájámy a

jiných cvičení sebeočistu, mají uctívat dveřníky a dveře

jantry. Při tomto ať sedí v padmásáně nebo jiné příbuzné

jógové poloze a uctí trůn jantry jak dole, tak i nahoře, též po

stranách a ve středu lotosového květu. Podoba Rámy má být

umístěna na malém trůnu z perel spolu s kobercem, který je

umístěn před trůnem, a přitom má být meditováno na sedátko

nesené šakti, na Višnuovy atributy (želvu, hada a lotosovou

květinu země). Potom ať se uctívá pomocí manter:

„Oṃ viṃ vighnāya namaḥ. Oṃ duṃ durgāyai namaḥ. Oṃ

kṣaṃ kṣetrapālāya namaḥ. Oṃ vānyai namaḥ.” 

Na jihovýchodě uctíváme řád (dharma), na jihozápadě

poznání (džňána), na severozápadě pevnost (vairágja), na

severovýchodě svrchované božstvo (aíšvarja) a jejich

protiklady – na východě uctíváme neřád (adharma), na jihu

nevědomost (adžňána), na západě nepevnost a na severu

bezvládí (viz Sámkhja-káriká).

Ve středu sedátka meditujeme nad sluncem, měsícem a

ohněm v podobě slabiky aum, a také nad gunami klidu

(sattva), činnosti (radžas) a otupělosti (tamas), kde první

odpovídá hlásce a, druhá u a třetí m. 

Následuje další uctívání spojené se semennými mantrami.

Na světových stranách a na mezistranách přichází potom

uctívání těchto podob: átmana (v srdci), vnitřního átmana
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(antarátmana mezi obočím), všepronikajícího átmana

(paramátman) a átmana n a ch áz e j í c í s e v poznání

(džňánátman). Po stranách uctíváme závoj, iluzi vesmíru

(májá), v ě d ě n í (vidjá), dílčí vesmír a svrchovaného

brahmana (paratattvam).

Rámu v jantře uctíváme santálovým dřevem, jeho

zbraněmi a přivoláváním zástupu bohů a světců do jantry,

čímž se tato stává oživenou.

Verše 92 až 94: Výsledkem tohoto uctívání je sjednocení

se se svrchovaným aem prostřednictvím uctívání Rámy. Toto

j e j i ž upanišada s typickými tantrickými cvičeními a

předpisy. Je přechodem mezi upanišadami védánty

a mystériemi tanter a samhít. Vyššího tajného vědění, než o

jakém se píše v tantrických textech a písmech, lze jen těžko

dosáhnout.

Védské upanišady zasvěcené Nrsimhovi
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Avjakta upanišada

Avyaktopanišad

První khanda

(Úvodní modlitba)

Nechť Nrsimha, který je vědomím vlastního bytí,

Ničitel krále démonů, který je nevědomostí o vlastním bytí,

mě ochrání před všemi mými nepřáteli

a učiní ze mě brahmamátra.

Óm, nechť se moje údy stanou silnými, atd.

Mír! Hari! Óm!

I. 1

Na začátku nebylo nic, ani nebe, ani atmosféra, ani zem. Bylo jenom To, mající podobu světla,

bez počátku a bez konce, ani velké ani malé, beztvaré (i když) mající tvar, nerozlišené (i když)

složené z vědomí, (i když) složené z blaženosti.

I. 2 

Toto bytí, jedno bez druhého, se rozdělilo na dvě části. Jedna část byla žlutá, druhá část byla

červená. Červená část se stala aspektem puruši, žlutá část se stala aspektem máji. Jejich tvořivá síla

(šakti) se znásobila. Vyvinula se. Vzniklo z ní zlaté vejce. Z tohoto vejce se narodil Pradžápati.

I. 3 

(Pradžápati) toužil vědět: „Jaký je můj původ? Jaký má být objekt mé aktivity?“

Neviditelný hlas k němu promluvil: „Ó Pradžápati, byl jsi zrozen z Nestvořeného a objekt tvojí

aktivity má být Stvořené.“

Pradžápati řekl: „Co je tím Nestvořeným, z kterého jsem se narodil? A co je tím Stvořeným,

které má být objektem mé aktivity?“

A hlas odpověděl: „Jeho velikost, lesk a krása je nerozlišitelná. Protože se nedá rozlišit, je

nestvořený. Jestli ho chceš poznat, musíš poznat mě.“

Potom Pradžápati řekl: „Kdo jsi? Co je ten nebeský hlas, kterým jsi? Ukaž se!“

Hlas odpověděl: „Snaž se mě poznat skrze odříkání.“

Na to se Pradžápati po tisíc roků oddával nepřerušenému odříkání.

Druhá khanda
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II. 1

Potom (po tisíci rocích asketického života) se mu zjevilo toto

métrum anuštubh, největší, královská mantra, jíž jsou všechny

ostatní mantry údy, métrum, ve kterém je brahman pevně založen,

métrum, ve kterém jsou pevně založeni všichni bozi. Jaký užitek

můžou védy přinášet tomu, kdo toto nezná?

II. 2

Když se seznámil s tímto métrem, zatoužil Pradžápati poznat toho,

který je červený (puruša). Bez přestávky zpíval toto métrum tak, jak

mu bylo zjeveno nebeským hlasem (ugraṃ vīraṃ mahāviṣṇuṃ

jvalantaṃ sarvatomukhaṃ Nrsiṃhaṃ bhīṣaṇaṃ bhadraṃ mrtyu

mrtyuṃ namāmyahaṃ). Zpíval ho tisíc let, slovo za slovem,

pokládajíc svatou slabiku óm na začátek a na konec každého slova. A

tisíc roků ho zpíval stejným způsobem, slabiku po slabice, pokládajíc

svatou slabiku óm na začátek a na konec každé slabiky.

Potom spatřil bytost složenou ze světla (t j . puruša) v objetí

bohyně Šrí. Bytost seděla na nebeském ptákovi (Garuda), měla hlavu

zahalenou hadem Šéšou jako rozevřenou kapucí, měla tvář lva a tělo

člověka a tři oči (představující Měsíc, Slunce a Agniho).

II. 3

Pradžápati klesl k zemi volaje: „Sláva! Sláva!“

A potom ho velebil tímto métrem:

„Ugraṃ“, řekl. Protože on, Nrsimha, je vskutku hrozný,

hrůzostrašný, když se ukazuje v podobě lva, nejmocnějšího ze zvířat.
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– „Víram“, řekl. Protože Nrsimha je vskutku mocný. –

„Mahávišnum“, řekl. Protože Nrsimha je vskutku velký mezi

velkými, jako jediný proniká dvěma světy (nebem a zemí). –

„Džvalantam“, řekl. Protože Nrsimha vskutku hoří jasným

plamenem, takový, jaký je. – „Sarvatómukham“, řekl. Protože

Nrsimha má tváře obrácené na všechny strany, je vskutku

všudypřítomný. – „Nrsimham“, řekl. Toto vyřkl podle Jádžusu. –

„Bhíšanam“, řekl. Protože vskutku ze strachu z Nrsimhy vychází

Měsíc, ze strachu z něho fouká vítr, ze strachu z Nrsimhy hoří oheň,

ze strachu před ním Pardžanja (bůh deště) prší. – „Bhadram“, řekl.

Protože Nrsimha je vskutku prosperující, je obdařený vší prosperitou

(protože se nachází v objetí bohyně šrí). – „Mrtjumrtjuṃ“, řekl.

Protože Nrsimha je vskutku smrtí smrti, nesmrtelností (příčinou

neumírání) bytostí živících se masem. – „Namámi“, řekl kleče na

zemi. Vyřkl to podle Jádžusu. – „Aham“, vyřkl. Vyřkl to podle

Jádžusu.

Třetí khanda

III. 1

Nejvyšší pán řekl: „Pradžápati, potěšil jsi mě. Pověz, co si

přeješ.“

Pradžápati řekl: „Požehnaný pane, nejprve jsem slyšel, že jsem

se narodil z nestvořeného a že objektem mé aktivity má být stvořené.

Potom jsem se dozvěděl, že ty jsi to, co je nestvořené. Pověz mi nyní,

co je stvořené.“

„Celý svět sestávající z pohyblivých i nepohyblivých bytí je tím,
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co je stvořené. Fakt, že jsou stvořeni, dokazuje jejich stvořenost.“

III. 2

Pradžápati řekl: „Nejsem schopný stvořit svět. Pověz mi o

způsobu jakým bych ho mohl stvořit.“

Na to puruša (Višnu) odpověděl: Ó Pradžápati, prozradím ti

nejvyšší prostředek, jak tvořit. Jeho poznáním poznáš všechno, budeš

schopný všechno vykonat, budeš schopný všeho dosáhnout. Medituj

o sobě samém jako o obětině vlévané do mě jako do ohně a zároveň

recituj toto métrum anuštubh (ugraṃ vīraṃ mahāviṣṇuṃ atd.).

Toto je oběť skrze meditaci.

III. 3

Toto je velká upanišada, tajemství bohů. Smysl tohoto

neobsahuje Sámavéda, ani Rgvéda, ani Jadžurvéda. Ten, kdo toto

pozná, dosáhne splnění všech svých přání, získá všechny světy a

přijde ke Mně. Nikdy se nevrátí nazpět (do tohoto světa) ten, kdo

toto ví.“

Čtvrtá khanda

IV. 1

Pradžápati uvažoval, že jeho vlastní bytí by bylo nejlepší obětí

(obětí lepší než všechny ostatní) a poskytl v mysli tuto oběť.

Meditujíc o sobě jako o obětině, za soustavného recitování

mantrarádži (ugraṃ vīraṃ mahāviṣṇuṃ atd.) provázeného svatou

slabikou óm, omezené vědomí se vlévá do ničím neomezeného a
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nerušeného vševědomí (átman) jako obětina do ohně.

Takto Pradžápati konal tuto oběť a výsledkem bylo, že

Pradžápati všechno věděl, Pradžápati byl všechno schopný vykonat,

Pradžápati dosáhl všeho.

IV. 2

Ten, kdo to takto pozná, vykoná tuto oběť skrze meditaci, stává

se vševědoucím, všemocným, všekonatelem, všechny světy jsou jeho

odměnou a dospívá k nejvyššímu brahmanu.

Pátá khanda

V. 1

A potom Pradžápati, žádajíc si stvořené světy, stvořil tři světy

z třiceti slabik mantrarádži. A zůstaly ještě dvě slabiky, protože

anuštubh je složen z třiceti dvou slabik. Těmito dvěma slabikami

podpořil světy, pevně je uchytil na obou dvou stranách.

Prostřednictvím třiceti dvou slabik vytvořil třicet dva bohů a

spojením třiceti dvou slabik dohromady vytvořil Indru. Proto je Indra

větší než ostatní bohové. Ten, kdo to takto pozná, se stane větším než

ti, kteří jsou mu rovni.

V. 2

Pomocí jedenácti slov tohoto métra vytvořil jedenáct Rudrů.

Pomocí jedenácti slov tohoto métra vytvořil jedenáct Áditjů. 

Spojením jedenácti slov dohromady se zrodil Višnu (dvanáctý

161



Višnu upanišadAvjakta upanišada

Áditja). Proto je Višnu větší než ostatní Áditjové. Ten, kdo to takto

pozná, se stane větším než ti, kteří jsou mu rovni.

Pomocí osmi skupin po čtyřech slabikách (4 × 8 = 32) vytvořil

osm Vasuů.

V. 3

Prostřednictvím prvních dvanácti slabik této královské mantry

vytvořil bráhmana. Zbylých dvacet slabik rozdělil na poloviny po

deseti, z první poloviny vytvořil kšatrije (bojovníky – druhá kasta) a

z druhé poloviny váišje (obchodníky – třetí kasta). Proto je bráhman

lepší než kšatrija a váišja. Ten, kdo to takto pozná, se stane

nejlepším.

Potom v tichosti vytvořil šúdru (sluhy – čtvrtá kasta). Proto je

šúdra nevzdělaný (bez znalosti védy).

V. 4 

V tomto světě nebylo dne a noci, nebyl rozdělený. Pomocí dvou

polovin tohoto métra Pradžápati stvořil den a noc.

V. 5

Potom byl den. Vskutku pro toho, kdo to takto pozná, je vždy

den. Porazí tmu ten, kdo toto ví. 

Pomocí první řádky královské mantry stvořil (Pradžápati)

Rgvédu. Pomocí druhé řádky stvořil Jadžurvédu. Pomocí třetí řádky

stvořil Sámavédu. Pomocí čtvrté řádky stvořil Atharvavédu.

Protože tato královská mantra je složena z osmislabičných

řádků, je to džagatí. Protože je složena z jedenácti slov, je to trštubh.
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Protože je složena ze čtyř řádků, je to gájatrí. Protože je složena

z třiceti dvou slabik, je to anuštubh. Proto je tato mantrarádža všemi

védskými métry. Ten, kdo ví, že tato mantrarádža je všemi védskými

métry, že celý svět byl stvořen z anuštubh a je pevně založen

v anuštubh, ten je pevně založen ve všech světech, ten, kdo toto ví.

Šestá khanda

VI. 1

A potom, když ještě nebyly vytvořené žijící (živoucí) bytosti,

Pradžápati přemýšlel: „Jak mám nyní vytvořit bytosti?“ Začal zpívat

mantrarádžu (ugraṃ vīraṃ mahāviṣṇuṃ atd.). Nato z prvního řádku

vystoupil bůh hrozného zjevu (Šiva), samojsoucí, tmavé barvy,

zepředu červený, držící trojzubec, mající současně ženskou a

mužskou podobu. Rozděliv ho na dvě části, Pradžápati vložil

ženskou složku do žen a mužskou složku do mužů. Těmito dvěma

svými složkami Šiva pronikl vesmír. Takto byly stvořené žijící

(živoucí) bytosti.

Ten, kdo vskutku pozná tento akt Pradžápatiho, ten sjednocený

se Šivou, zpívaje královskou mantru, maje vlasy svázané do uzlu,

najde mír ve vnitřním světle, které je jeho vlastním bytí, v něm najde

mír.

VI. 2

Indra vskutku byl nejmladší a poslední z bohů. Pradžápati mu

řekl: „Jdi a buď vládcem ostatních bohů.“ Tak Indra šel. Ale bohové

mu řekli: „Jsi nejmladší a poslední z nás. Proč bys měl nad námi

vládnout?“ A on, navrátiv se k Pradžápatimu, mu řekl: „Bohové mi
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řekli: „Jsi nejmladší a poslední z nás. Proč bys měl nad námi

vládnout?“ Nato Pradžápati Indru třikrát polil (nebo mu dal napít)

nápojem nesmrtelnosti (sóma) a dodal mu ochrany. Na pravé straně

ho ochránil pomocí Višnuova disku (Sudaršana), na levé straně

pomocí Višnuovy lastury (Paňčadžanja), při tom soustavně recitoval

mantrarádžu, métrum anuštubh (ugraṃ vīraṃ mahāviṣṇuṃ atd.).

Tím Indru posvětil a Indra byl dobře chráněný na obou stranách.

Potom Pradžápati vyryl na zlatý talíř, který se lesknul jako slunce,

toto anuštubh métrum, a připevnil ho jako amulet okolo Indrova

krku. Potom bylo těžké se na Indru co jen podívat.

O n (Pradžápati) mu tímto způsobem dal tuto mantrarádžu.

Potom bohové vstoupili pod Indrovu nadvládu a on se stal jediným

vládcem bohů. Ten, kdo to takto pozná, se stane jediným vládcem.

Potom si pomyslel: „Jak můžu vytvořit zem z vody?“. S tím šel

za Pradžápatim. Pradžápati mu dal krásný trůn ve tvaru lastury, který

byl podepřený Indranágou a králem hadů.

Indra vyhrál zem a stal se jediným vládcem obou světů.  Ten,

kdo to takto pozná, se stane jediným vládcem obou světů. Ten, kdo to

takto pozná, dobude zem.

VI. 3

Ten, kdo si myslí, že není pevně založený, že je nestálý a

méněcenný vůči svým nepřátelům, by se měl spolehnout na něho

(Indru), který sedí na trůně. Ten je pevně založený, ten je stálý, ten je

silnější než jeho nepřátelé, kdo to ví, ten, kdo to takto pozná.

Sedmá khanda
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VII. 1

Ten, kdo recituje tuto královskou mantru (ugraṃ vīraṃ

mahāviṣṇuṃ atd.), tím recituje všechny védy, obětuje všechny oběti,

koupe se na všech obětních místech, tomu jsou odpuštěny velké i

malé hříchy, dosahuje výtečnosti a znalosti svatých učení, očišťuje

své příbuzné – lidi ve své linii – od prvního předka z brahmana až po

posledního následovníka na konci světa. Žádný zlý duch ho

neovládne a žádné nemoci ho nesvážou, duchové a pišáčové se

přemístí do vyšších světů už jen tím, že se ho dotknou, nebo ho uvidí

či zaslechnou. Jediným pomyšlením dokončí všechna svoje započatá

díla. Všichni lidé ho budou považovat za svého otce, králové budou

vykonávat jeho rozkazy. Nebude se muset klanět před nikým vyššího

postavení kromě svého duchovního učitele. A nikdo ho nebude moci

sesadit z postavení, kterého dosáhl. On je už v tomto životě

osvobozený. A když přijde smrt, on odejde na místo, které je mimo

temnotu, mimo iluzi a nevědomost.

Tam, kde se zářící Višnu zjevuje v podobě Nrsimhy, tam ho

mudrci, meditující nad touto jeho skutečnou podobou, vskutku

obdivují. A na konci vejdou do jeho bytí a nevracejí se už zpět.

VII. 2

Ta t o mantrarádža, takto doktrína, by se neměla prozradit

nevěřícímu, ani žárlivcovi, ani muži, který není učený ve védách, ani

muži, který není oddaný Višnuovi, ani lháři, ani muži, který se

neoddává asketizmu, ani muži, který neovládl svoje vášně, ani muži,

který není klidný, který nežije ve vnitřním míru, ani muži, který

nebyl zasvěcený, ani muži, který neoplývá dobrými vlastnostmi, ani
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muži, který je krutý, ani muži, který není čistý.

Takové je učení upanišady.

~ Hiranjakašipuova rodina ~

Vjásuův osvícený syn Suta pokračoval: „Paríkšite, Věčný

poutník Nárada řekl tvému předku, císaři Judhišthirovi, toto: 

„Hiranjakašipu nesmírně zuřil, když se dověděl, že Višnu se

v podobě Varáhy zjevil ve stvoření a zabil jeho bratra, jenž mu byl

dražší než vlastní prána. Považoval tento Višnuův čin za do nebe

volající nespravedlnost. Byl nepříčetný hněvem, chvěl se, s tesáky

blýskajícími se v koutcích jeho úst spílal směrem k nebi. Pozvedl

svůj strašlivý trojzubec a hromovým hlasem svolával své

nejmocnější Dánavy: „Dvímurdha! Tjakša! Sambara! Šatabhú!

Hajagríva! Namúči! Páka! Ilávalá! Vipráčit! Pulóma! Šákuní!“ Zvuk

těchto jmen pronikal nebem i zemí a rozechvíval je, jakoby sama

tato jména byla okultními, děs evokujícími mantrami. Hiranjakašipu

volal: „Hrdinové mých vojsk, mí nejudatnější bojovníci, slyšte mě a

poslouchejte! Bohové, ti zbabělí a vychloubační ješitové, naši

bratranci, způsobili smrt mého milovaného bratra! Višnu býval

nestranným, nezúčastňoval se válek ani záležitostí světa, ale ti ubozí

pasáci krav se mu vlichotili pochlebováním, modlením a neustálým

přitakáváním na vše.“ Znechuceně se ušklíbl, což znělo jako šlehnutí

blesku. „Zřecové (ršiové) horlivě učí, že Višnu je pánem všeho a

spravedlivě řídí celé stvoření, ale teď se ukázalo, a to více než jasně,

že se chová jako malé rozmazlené dítě, které pomáhá každému, kdo

si lichotkami získá jeho náklonnost. Klidně opustil svou výsostní
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nestrannou zářivou podobu, aby se postavil na stranu bohů, přičemž

se neštítil přijmout ani tu nejnižší podobu – vždyť se zjevil jako

divoké prase! A když zabíjel Hiranjakšua, mého jediného bratra,

nezastavil se ani před použitím svých magických sil!

Hiranjakašipu se odmlčel, třesouce se neovladatelným hněvem.

Po jeho majestátní a divoké tváři tekly horké slzy. Zaklonil hlavu a

mocným hlasem volal: „Přísahám, že můj žal nebude utišen, dokud

hlavu mého bratra neponořím do Višnuovy krve, řinoucí se mu

z krku. A krk mu trojzubcem probodnu já sám! Když Višnu, ten

nehodný Pán a prolhaný mistr klamů zemře, bohové zemřou též, jako

strom, když má vykopány kořeny. 

Ale nejprve musíme nabýt sil, poněvadž Hari není obyčejný

protivník. Sneste se na Zem, bojovníci moji! Její prosperita závisí od

bráhmanů a kšatrijů, jež na ní vládnou. Bhúmi (Země) vzkvétá kvůli

jejich odříkání (tapasja), jejich obětem (jadžňa), kvůli dodržování

svatých přísah (vrata), opakování manter a studiu véd. Všechno toto

je základnou Višnouvy moci, obzvláště rituály, které bráhmani

konají. Vždyť dharma je vlastní Višnuovou podobou a Hari je

ztělesněná oběť – protože On sám, stejně jako ona (oběť), je

přístavem, k němuž se utíkají bohové, gandharvové, zřecové i

předkové velkých rodů.

Přikazuji vám, asurové moji, sneste se na Zem a všude, kde

narazíte na bráhmany nebo kšatrije, jak provádějí oběti, zabijte je!

Pobijte je všechny: pozabíjejte jejich posvátné krávy, spalte jejich

vesnice a města, vypleňte jejich ášramy! Snězte maso jejich těl a

vypijte jejich krev! I pozemské rostliny rostou směrem vzhůru, jako

by se snažily dostat k Višnouvi a uctívat jej. Všechno to zničte!
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Spalte všechnu zeleň, nechť matka Země zčerná! Hned!!“

Legie démonů se přihnaly na Zem jako hrozivý příboj krvavého

chaosu. Pálily města a vesnice a pastevecké osady; pustošily lesy a

pole, sady i ášramy zřeců, paláce a celá města srovnávaly se zemí.

Vypalovaly i lesy, do nichž ještě nevkročila noha člověka, i s jejich

starodávnými stromy, které tam stály v hluboké meditaci (dhjána) od

počátku světa. 

Další legie démonů zaútočily na dévalóku, svět Indrových bohů,

strašlivými okultními ohni. Na města zářných bohů se snesla taková

hrůza, že Indra a všechen jeho lid v panice prchali na zničenou Zem,

modlíce se, aby tam našli bezpečný úkryt.

Mezitím nový démonský císař Hiranjakašipu, poté co vypustil

svá surová vojska do světů mstít se za jeho bratra, za něj smutně

vykonal poslední obřady. Zaměřil své úsilí na utěšení svých synovců,

jimiž byli Šakuní, Šambara, Bhútasantápana, Vrka, Kálanábha,

Mahánábha, Harismaršu a Utkáča. Uklidňoval také vdovu

Rušabhánu, kterou po sobě jeho bratr zanechal, a konejšil i jejich

společnou matku Diti. Jako mnoho démonských králů před ním i po

něm, Hiranjakašipu o smrti svého bratra říkal toto: „Matko a sestry,

synovci moji. Smrt ve velikém boji není hanbou, právě naopak,

přináší věčnou čest a slávu! Od počátku světa se říká, že smrt

bojovníka padlého v čestném boji není důvod oplakávat. Hiranjakša

si vydobyl nesmrtelnost.

Tento krátký život je jako přestupná stanice, na které se mnohé

duše setkávají, aby pak spěchaly každá svou vlastní cestou. Pouze

átman je věčný, neměnný, vše prostupující a vševědoucí. 

Když vítr rozčeří hladinu jezera, odrazy stromů na ní se

168



Višnu upanišadAvjakta upanišada

pohybují. I pohyb samotné Země, její vývoj a veškeré změny jsou

takovýmto pohybujícím se obrazem. Tak jako vítr čeří hladinu, guny

prakrti čeří mysl, až se sám neposkvrněný Puruša jeví být totožným

s myslí – jakoby se pohyboval zároveň s ní4. Tak se dokonce i

Paramátman, jenž je čirý a zcela nehmotný (súkšma), jeví být

totožný s tělem. To je iluze.

A protože trpíme touto iluzí, cítíme náklonnost k lidem a věcem

nám drahým, jakož i odpor k lidem a věcem nám nepříjemným.

Navíc se k tomu přidává spoutání karmou a všechno zmatení

samsáry – cykly zrození a smrtí a vše, co s sebou přinášejí: věčné

radosti a strasti, nevědomost zneschopňující rozlišit mezi duší a

tělem, posedlost materiálními věcmi. To vše ústí v úplnou

neschopnost správného nazírání věcí a v marnost všech snah dopátrat

se skutečné Pravdy.“

Hiranjakašipu se odmlčel. Zdál být se klidným. Možná proto, že

již zahájil tažení za pomstu svého bratra, nebo kvůli tomu, že se

snažil působit konejšivě na své příbuzné. Ovšem mnohé z toho, co

říkal, byly nejhlubší pravdy.

Tento jedinečný démon pokračoval jemným, ale jasným hlasem:

„Povím vám o události, která se odehrála za dávných časů. Bůh smrti

Jama jednou poskytl poučení pozůstalým, truchlícím nad smrtí jim

blízkého člověka. Stalo se to v království Ušinára za vlády krále

Sújadžni. 

Sújadžňa byl jednoho dne zabit v boji vojáky nepřátelské

armády, čímž jeho vládnutí došlo nenadálého konce. Jeho manželky

přišly po bitvě na bojiště a obstoupily jeho rozsekané tělo. Hleděly

4 Jako se koruny stromů (jakoby) pohybují s hladinou jezera.
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na jeho roztříštěné brnění poseté drahokamy, i na jeho srdce

probodnuté kopím nepřítele. Jeho tvář i tělo byly pokryty špínou a

prachem. Girlandy kolem jeho krku a všechny předměty, jež mu

předtím zdobily tělo, byly buď zpřelámané, nebo úplně ztrhané a

rozházené nahodile kolem. Vlasy měl rozcuchané a slepené hustými

chomáči rudé krve. V posledním záchvěvu předsmrtné agónie si

překousl spodní ret, ba i oči měl vydloubnuté z důlků. Jeho ruce, na

jejichž prstech se leskly prsteny a jež i po smrti pevně svíraly

v dlaních meč, byly odťaty ve výšce ramen a pohozené poblíž.

Vida svého pána v takovém stavu, jeho manželkám se podlomila

kolena. Kvílíce nad jeho předčasnou a tak hrůznou smrtí_padly na

zem, bily se v prsa a trhaly si vlasy. „Jsme zničené!“, volaly. „Je po

nás, toto je náš konec!“, křičely pořád dokola. Smáčely jeho tělo

slzami, až celé zežloutlo kvůli šafránu, jímž měly pomazána prsa.

Plakaly: „Pane našich životů, nelítostný Brahmá tě vyrval z našeho

středu. Ještě včera jsi šířil radost a harmonii v celém království, dnes

celá Ušinára pláče. Byl jsi k nám tak laskavý, ó Sújadžňo, tak

milující a něžný. Ach, jak bez tebe budeme žít? Manželi, příteli a

milenče, prosíme tě, dovol nám odejít za tebou, ať jsi kdekoliv.

Dovol nám přijít za tebou co nejdříve!“

Zoufale se dotýkaly jeho mrtvého těla, objímaly ho, pevně ho

držely a bez ustání hlasitě bědovaly. Jejich žal byl tak velký, že

neumožnily ani kněžím a sluhům odnést královu mrtvolu a připravit

ji na zádušní obřady.

Postupně nastal večer. Nad bojištěm, posetým mrtvolami,

zapadlo Slunce. Krátce nato vyšel měsíc, jenž scénu zalil svým

chladným mléčným světlem. Hořekování nešťastných žen ovšem
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neustalo, spíše naopak; zdálo se, že pláčou ještě úpěnlivěji než

předtím. Nastala půlnoc. K hořekujícím ženám se v přestrojení za

malého chlapce přiblížil Jama. 

Bůh smrti řekl: „Ženy, jsem překvapen vaší hlubokou

nevědomostí. Jste všechny starší než já a jistě jste dobře obeznámeny

s nevyhnutelnými strastmi života, a přesto zde předvádíte takovýto

komický a zbytečný výstup. Vždyť již brzo i vy odejdete do

záhrobních světů, jež se nacházejí za tímto pozemským a z nichž jste

do tohoto světa před léty vstoupily. Proč tak srdceryvně oplakáváte

smrt tohoto muže? Vždyť odešel jenom o chvilku dříve tam, kam se

odeberete i vy.

Ačkoliv jsem jenom malý chlapec a nevím toho o životě mnoho,

myslím, že mám štěstí. I když mě opustili rodiče, necítím úzkost ani

strach. Nejsem nešťastný. Navzdory tomu, že jsem malý a slabý, mě

nesežrali vlci. Hřeje mne jistota, že Ten, který nás chrání již

v matčině lůně, na nás dohlíží i potom, vždy a všude, v každé situaci

života. Paramátman tvoří, udržuje a ničí tento vesmír i všechno živé

v něm. Drahé ženy, všechno, co vidíte a taktéž vše, co nevidíte, je

boží hra, jeho lílá. Pouze On dává život a smrt, komu chce a jak

chce. Co se na cestě ztratí, někdy se z jeho milosti opět nalezne,

zatímco i to, co je bezpečně uzamčené doma, zajisté zmizí, pokud je

to Jeho vůle. To, co vám říkám, je pravda. Člověk chráněný Bohem

může žít zcela bezpečně i v džungli plné nebezpečných šelem; ale

když Bůh řekne, že nadešel čas smrti, Jama si člověka vezme,

jakkoliv by se před ním snažil uchránit nebo schovat.

To karma, pevně obemykající duchovní tělo (linga šaríra) bytosti
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(džívy), je skutečnou příčinou opakovaného rození, žití a umírání.

Vše, co se ve světě děje, se děje v karmou přesně vyměřeném a

předurčeném čase. Džíva v každém vtělení přijímá přirozenost i

povahu (živočišného) druhu, do kterého se narodil – pouze átman

zůstává ode všeho odlišeným, ničím nedotčeným, tělesnými i

hmotnými kvalitami (bhúta) zcela neovlivněným. Je jako člověk

bydlící v domě: ačkoliv je v něm, není totožný s prostorem, který

obývá. Navíc dříve nebo později se dům (toto tělo) opětovně rozloží

na elementy, z nichž byl vystavěn, a nebude již nikdy více. Tak jako

oheň v palivu, jako prána v těle a jako všudypřítomný prostor (ákáša)

ve všem, co existuje, átman přebývá ve stvoření. Je jiný než májá,

jiný než všechny představy a myšlenky. Je odlišný ode všech oděvů,

které jsou ušity z prakrti (objektivity, přírody) a které si džíva – než

se opět rozpadnou – vždy na krátký okamžik obléká.

Ženy, máte hezká oblečení a krásně namalované tváře, ale jste

vskutku nevědomé. Džíva, jehož jste znaly pod jménem Sújadžňa, se

již nenachází v hmotném těle, nad kterým tak usedavě pláčete! A i

dokud byl živý, dokud s vámi mluvil, jedl, sedával a procházel se

s vámi, to, co jste tehdy slyšely a čeho jste se dotýkaly, bylo pouze

jeho tělo, nikoliv duch. Hle, to tělo je zde dál, leží přímo před vámi!

Když se átman spojí s jemným tělem (linga šaríra), které je navíc

obemknuto karmou, přikryje ho nevědomost jako hrubá pokrývka.

Žal a bolest, jež prožíváte, ó krásné ženy, jsou pouze klamným

mámením smyslů. Jste zabořené v nevědomosti, oči vám překrývá

závoj máji. Všechno, co prožíváte, je skutečné asi tak, jako jsou

skutečné zámky a paláce, o kterých sníte a které si představujete.

Smysly a všechny vjemy, které vám zprostředkovávají, jsou fata

172



Višnu upanišadAvjakta upanišada

morgána. Věřte mi: všechno, co vidíte, slyšíte, čeho se dotýkáte a co

si myslíte, není opravdové.

Pouze átman je skutečný, pouze átman je věčný. Átman nikdy

nevzniká (natož aby se rodil), nikdy nežije a nikdy neumírá. Je pořád

sám ze sebe existující, sám sebe tvořící, věčný a neměnný. Proto ti,

kdož jsou moudří, nikdy netruchlí za věčnou duší ani za pomíjivým

tělem. Ženy! Změní snad váš pláč něco na pravdě věcí? Můžete snad

přivést duší krále zpět ze záhrobí a přimět ho, aby opět vstoupil do

těla, jež opustil?“

Ženy už hlasitě neplakaly, pouze tu a tam vzlykly. Neobvyklý

chlapec si získal jejich pozornost. Dívaje se těžce vyložitelným

pohledem, melodickým hlasem pokračoval: 

„Lovec (vétála) každý den rozprostírá v lese svou síť, aby do ní

chytal lesní ptáky. Jednoho dne se stane, že k stromům přiletí pro

potravu dvě kukačky – samec a samička. Tu se ona zachytí v lovcově

síti. Sameček, vida, že jeho družka se více a více zamotává, se ji

snaží vysvobodit, ale marně. Ona umírá a on, zachvácen

panikou, létá okolo ní a hlasitě kvílí: „Ó krutý, zákeřný Osude! Proč

si ji bereš, co smrtí mé družky získáš? Pokud zemře, nechť si mě

Jama vezme též! Proč bych žil, když ta, kterou miluji, bude mrtva?

Nedokážu žít bez půlky svého těla! A jak sám vychovám ptáčata,

která nás i právě teď netrpělivě očekávají v hnízdě?“ Lovec mezitím

ležel nedaleko v lesním porostu a klidně dřímal, ovšem povyk, který

nešťastný sameček působil, ho probudil. Vzal luk a jediným šípem

ho zabil. 

A s vámi, pošetilé ženy, je to zrovna tak: smrt se k vám blíží
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vteřinu po vteřině, zatímco vy ztrácíte čas bědováním nad tím, co

pominulo. Vzbuzujete pozornost, možná i samotného Jamy. Otevřete

svá srdce a mysli. Říkám vám, oplakávat minulost je marné.“

Hiranjakašipu se odmlčel, a když viděl, že jeho řeč má na

truchlící rodinu pozitivní účinek, pokračoval: 

„Sújadžňovy manželky byly překvapeny; chlapcova slova je

zarazila. Vážný hlas, melodický tón jeho plynulé řeči a přirozená

autorita, která z něho vyzařovala, to vše je neodvratně zaujalo. Vždyť

už sama přítomnost malého chlapce uprostřed noci na bojišti

nasáklém krví, byla podivuhodná. Kdo byl tento prazvláštní

chlapec?? Jakoby ho nezajímalo, co oči vidí, mluvil přímo do jejich

srdcí. A jejich srdce jeho slovům rozuměla a otevírala se mu jako

lotosové květy, navzdory zdráhání jejich myslí. Některé z nich příběh

o lovci a kukačkách již předtím znaly, protože ho slyšely od

bráhmanských učitelů, ale slovům tohoto chlapce jejich srdce

rozuměla jakoby jinak, jako dosud nikomu. Podmanil si je svou

přítomností. Zdálo se, že samotný prostor okolo něj ožívá – šálil je

zrak, nebo se opravdu vlnil a prostupovalo jím matné světlo? Cítily,

jak se pod pohledem jeho zářících očí jejich smutek rozpouští, jako

se před vycházejícím sluncem rozpouští tma. Jako by najednou

viděly své životy a jejich události novýma očima; jejich žal jim

připadal dětinský a zbytečný. Většina z nich se dokonce hlasitě

rozesmála, jakoby jim spadl z očí závoj, o němž ani netušily, že jej

nosí. Jejich vědomí rozšířilo jemnější vnímání a ony, ještě před chvíli

zmítané žalem, se smály v přílivu blaženosti ducha.

Ženy vstaly od těla jejich mrtvého pána a dovolily služebnictvu

a kněžím, aby ho odnesli a připravili na zádušní obřady a kremaci.
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Takže, má matko, sestro a synovci moji, i my bychom si měli

vzít k srdci poučení: tento život je krátkým posezením v čekárně na

smrt. Až přijde náš čas, bůh smrti Jama si nás k sobě všechny zavolá.

A kdo z nás ví, kdy to bude? A kdo z nás zná sebe jako átmana, čímž

jediným se je možno vyhnout smrti?“

Dáitja mluvil velice inspirovaně; celá rodina, včetně matky Diti,

našla v jeho slovech opravdovou útěchu. Přestali truchlit za

Hiranjakšou a v myslích se jim rozhostil mír.“ 

Řekl Nárada,“ řekl Suta.

~ Hiranjakašipuova askeze ~

Suta řekl: „Nárada pokračoval:

„Hiranjakašipu se z hlouby svého srdce toužil stát pánem celého

stvoření, podmanit si tři světy. Chtěl dosáhnout takové síly a nabýt

takové moci, aby se k němu ani Jama, bůh smrti, neodvážil přiblížit. 

Učinil rozhodnutí: vydal se na pouť k hoře Mandara, ose světů, s

úmyslem podstoupit v údolí u jejího úpatí nevídanou askezi. Započal

se svým odříkáním hned, jak tam dorazil – s rukama zdviženýma

k nebi a tváří obrácenou ke slunci stál na špičkách prstů bez jediného

hnutí. Stál takto dlouhou dobu, až mu vlasy narostly pod ramena.

Síla jeho pohroužení byla taková, že tento nedostižný démon po čase

zářil jako slunce, když zapadá do pravod na konci času. Mezitím se

bohové, když viděli, že Hiranjakašipu odešel, navrátili do svých

domovů v nebi. 

Žár, jenž Hiranjakašipu produkoval , byl č ím dál

nesnesitelnějším. Postupně začal spalovat tři světy, nad, pod i kolem
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nehybného asury. Moře byla nepokojná a jejich hladiny se zvedaly,

řeky se vylévaly ze svých koryt, Zemí otřásaly nečekená zemětřesení

a její povrch pustošily mohutné vichřice. Oblohou létaly komety a

meteority, samotné světové strany se vychýlily ze svých os! Zdálo se

dokonce, jako by všechny planety a hvězdy změnily své oběžné

dráhy a počaly se ubírat novými, zlověstnými směry.

Žár Hiranajakašipuovy askeze se po čase vyšplhal do dévalóky

(světa bohů). Bohové před ním museli prchat do ještě vyšších světů,

až se uchýlili do světa stvořitele Brahmy. Když tam přišli, Indra takto

oslovil čtyřhlavého Boha (Brahmu): 

„Pane pánů, Ochránče světů! Démonovo odříkání nás vyhnalo

z našeho světa, jeho oheň nás všechny pálí do křupava! Prosím tě,

přeruš jeho sádhanu (duchovní praxy)! Víš vůbec, ó Pitamo, co

Hiranjakašipu chce? V jeho démonické mysli jsem četl tato slova: 

„Brahmá skrze odříkání stvořil celý vesmír a všechny bytosti.

Sám dlí v nejvyvýšenějším světě, Satjalóce, světě pravé Skutečnosti.

Proniknu tam meditací! Pokud se mé smrtelné tělo rozloží, nevadí.

Čas je nekonečný a átman také. Pokud budu muset před dosáhnutím

svého cíle zemřít a opět se narodit tisíckrát, budiž. Já jsem připraven!

Z nitra změním strukturu stvoření! Z mých démonů učiním bohy a

z bohů démony, z hříchu udělám ctnost a z ctnosti hřích, nechť

bohulibé skutky tíží svědomí lidí! Svět (lóka) jako je Dhruvův,

jakkoliv je neotřesitelný, na konci kalpy zanikne; v jeho dobytí

nevidím žádný smysl! Mou ambicí je Satjalóka, svět pravé

skutečnosti a skutečné pravdy, jediný svět, který nikdy nezaniká.“

Indra pokračoval: „Takové jsou Hiranjakašipuovy ambice, ó

Pane. Budeš snad nečinně čekat, až démon pronikne do tvého světa?
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A obávám se, že se mu to povede, protože tak hluboké pohroužení a

tak neochvějnou askezi jsem jaktěživ neviděl.“

Z lotosu zrozený Brahmá nasedl na svou kosmickou Labuť a

snesl se k Zemi (Bhúmi). Zjevil se v údolí pod horou Mandara, kde

Démon stál nehybně jako skála, jako ztělesněná dhjána. Spolu se

Stvořitelem tam přišli i jeho synové Bhrgu, Dakša a ostatní, všichni

největší mudrci.

Nejprve Hiranjakašipua nemohli vůbec nalézt, protože to, co

zbylo z jeho těla, pokrývalo ohromné mraveniště, na němž rostla i

tráva a rákosí. Mravenci sežrali už většinu jeho těla a vypili většinu

jeho krve! Až po chvilce Brahmá zpozoroval toto mraveniště, jež

svítilo, jako by v něm bylo polapeno Slunce.

Usmívaje se, Otec vesmíru nahlas řekl: „Ó mohutný synu

Kašjapy muniho, tvé odříkání přineslo ovoce. Já, Brahmá, jsem

přišel, abych ti dal dar dle tvého přání. Viděl jsem už mnoho askezí,

ale žádnou, která by se vyrovnala tvé. Bohové, jenom se na něj

podívejte. Mravenci sežrali téměř celé jeho tělo a on přesto stojí dál,

živ pouze z prány! Ó Hiranjakašipu, uvolni svou ásánu. Nikdo

z minulosti, ani nikdo, kdo ještě přijde do tohoto světa, nevyrovná,

natož překoná, tuto tvou askezi. Ani já jsem ještě neviděl nikoho, kdo

by dokázal přežít tak dlouho bez jediného napití vody, jímž by svlažil

své rty. Panovníku démonů (asurarádžo), získal sis mě svou odvahou

a bezprecedentním odhodláním. Otevři oči a pohlédni na mě! Pro

smrtelníka, jako jsi ty, je to největším požehnáním.“

Toto vyřknuv, Brahmá postříkal démonovo tělo vodou ze své

nádoby kamandalú.

V tom momentě jako by se zablesklo; jako by vyšlehl oheň ze
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dřeva arani; Hiranjakašipu stál na vlastních nohách, krásný mladý

muž, pln vitality a síly! Tělo mu zářilo jako tekuté zlato. Zřel

Brahmu, dech beroucně  krásného, sedícího na nebeské Labuti.

Démon poklekl před Stvořitelem. Se slzami řinoucími se mu po tváři,

třesouce se v extázi, Ho začal velebit:

„Ó Pane, když kalpa končí a Čas do sebe vstřebává vesmírný

prostor, tehdy Ty, sám sebe ozařující, sám sebou osvícený, svým

světlem opět tvoříš celý vesmír. Tvou trestí jsou sattva, radžas a

tamas, jimiž tvoříš, udržuješ a ničíš vše, co existuje. Klaním se před

Tvým jménem, ó Podstato třech gun, Tobě, nejvyšší bytosti, jež

pronikáš vším. Klaním se ti, Prvotní příčino, Jednoto všeho bytí,

Tobě, jenž samotný jsi vším. Vzývám Tebe, který projevuješ sám

sebe jako pránu, orgány smyslů (indrija), mysl (manas), inteligenci

(buddhi) a vše ostatní. Ty jsi mukhjaprána, prvotní dech, jímž dýchá

vesmír; ty jsi sútrátman, vlákno proplétající se stvořením. Jsi pánem

všeho, co se hýbe a dýchá, a taktéž všeho nehybného. Mysl, dech i

smysly nás všech, jednotlivých bytostí, plně a úplně podléhají Tobě.

Ty ovládáš hmotu (bhúta), vnější orgány smyslů (karméndrija) i

vnitřní orgány poznání (džňánéndrija). Tvým tělem je véda, která

popisuje oběti pro čtyri kněze, Tys daroval světům sedm obětí:

Agništóma, Atjagništóma, Uktha, Sódaší, Ataptórjama a Vádžapéja.

Jsi nejvyšší duší vnímající vše! Tvé božské Oko, čas, nikdy nemrká,

neúprosně vedeš životy všech k smrti. Jsi Stvořitel neposkvrněný

stvořením, vždy pokojný, nic z toho, co existuje, neexistuje mimo

Tebe. To Ty jsi zlaté vejce Hiranjagarbhah, jež v sobě obsahuje

všechny hvězdy v původním stavu; celý vesmír, viditelný našim
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očím, je tvou hrubou podobou (sthúlarúpa), zatímco tvá jemná

podoba (súkšmarúpa) – duše všeho – je neviditelná. Ty prostupuješ

vším a zároveň vše překračuješ, skláním se před Tebou, ó Nejvyšší

mezi všemi! Potěšit Tě je mou jedinou touhou; na oplátku bych tě rád

poprosil o požehnání.“

Hiranjakašipu se zastavil a zhluboka se nadechl. Poté hlasem do

hloubky rozechvívajícím okolní prostor pronášel následující prosbu.

„Požehnej mi, ó Pane, ať mě nezabije nikdo z těch, koho jsi

stvořil. Nechť mě nepotká smrt ve dni ani v noci, nechť mě nezabije

člověk ani zvíře, pozemské ani nebeské! Nechť mě nezabije žádná

existující zbraň, nechť nezemřu uvnitř ani vně. Bohové, démoni ani

nágové, nechť mě nikdy nezabije žádný z nich, nikdo živý ani

neživý! Požehnej mi, Pane, aby se mi nikdo nemohl postavit tváří

v tvář v boji, abych se stal vládcem stvořených světů. Daruj mi ze

své milosti zář, jakou máš Ty, podrob mi Strážce čtyř světových stran

(lókapály), daruj mi vše, co je k darování, vše, co zřecové získávají

po předlouhých cvičeních jógy a odříkáních.“

Řekl Nárada Judhišthirovi“, řekl Suta Paríkšitovi. 

~ Prahládovo kázání ~

Prahláda svým spolužákům řekl: 

„Kamarádi moji, moudré bytosti (džíva) by již v útlém dětství

měli nastoupit cestu bhágavata dharmy, cestu milování Boha. Narodit

se jako člověk je vzácné, a pouze v lidském zrození může duše

postoupit na úzké stezce bhakti. Člověk by měl, ba musí aspirovat

k nejvyššímu cíli, kterým je sebe-odevzdání se k nohám Pána (íša),
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jež je druhou stranou mince k dojití nekonečné, nepopsatelné extáze

sebe-uskutečnění. 

Višnu je bezvýhradný Milovník, nejdrahocennější, subjekt i

objekt lásky; je k člověku blíže než člověk samotný – Višnu je

átman, duchovní mistr (guru), je jediný opravdový přítel všech duší

(džíva).

Strasti i radosti jsou přirozenou součástí smrtelného života.

Vtělené duše obé nevyhnutelně prožívají, přičemž se nikdo neptá,

kolik sil u toho vynaloží. Snažíce se urputně zvětšit svou radost a

umenšit své utrpení nevěnují úsilí ničemu, co neleží v úzkých

hranicích jejich současného zrození. Zaslepeni svými touhami, nikdy

a nijak neprožijí blaženost duší blízkých Pánu – s ničím

neporovnatelnou blaženost z rozpuštění ducha, která nemá se

střídáním životů a smrtí nic společného.

Všichni se plácáme v síti samsáry. Máme ale štěstí: jako lidé

žijeme v tělech vládnoucích inteligencí (buddhi), pročež jsme

schopni rozlišovat abstraktní pravdy. To je veliký dar. Měli bychom

ho využít a horlivě pátrat po všem, co leží mimo hranic našich

krátkých životů; horlivě se zajímat o vše, co nám může pomoci

vysvobodit se (mókša).

Jako lidé se dožijeme nanejvýš sta let. Polovinu z nich prospíme

– v nevědomém spánku. Navíc prvních přibližně 20 let strávíme bez

odpovědnosti, hraním si v dětství a mladosti. Posledních 20 let,

pokud se toho ovšem dožijeme, nás zase přemůže stáří. Budeme

každému zbyteční. A v čase mezi tím? To se ponoříme do sexuálních

žádostí, jejich výzev a tužeb, do smutků i radostí, odpovědností a

neustálých konfliktů: zotročí nás rodinný (domácí) způsob života.
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Kdy budeme mít čas věnovat se tomu, co je skutečně podstatné? Kdy

vykročíme směrem k Nirváně, za osvobozením? Milujme Boha

(bhakti márga). Tomu se žádný jiný cíl ani vzdáleně nevyrovná.

Grhasta připoutaný ke svému domovu a otročící pěti smyslům

nikdy nevyprostí sebe sama. Zloděj, sluha, řemeslník nebo vladař, ti

všichni mají mysli přeplněné myšlenkami na získávání dalšího a

dalšího majetku. V průběhu života se jim vlastnictví stává

důležitějším než vše ostatní, často i než samotný život.

Grhasta se nikdy nevzdá intimního vztahu se svou ženou,

neopustí milující manželku a žvatlající děti, neoželí společnost

přátel. Nemůže opustit vlastní potomky, své sourozence, odejít od

starých a nemocných rodičů. Ti všichni jej svázali do tisíců a milionů

řetězů: do nevědomosti a temnoty. Může žít dle předpisů varnášrama

dharmy, tj. vnitřně nepřipoutaně a často usilovně stáčet svou mysl

k Pánu, stejně ale nepřiměje svou mysl, aby samovolně (sama o

sobě) tekla k Višnuovým nohám. Grhastu do okovů dále svazují jeho

dům plný vybavení, dobytek, který vlastní a povolání, které zdědil po

generacích svých předků.

Světské radosti člověka nikdy skutečně neuspokojí. Honě se za

nimi po nich touží stále více, zatímco ho uspokojují stále méně.

Dospívá až do stavu, kdy pocit nenasycenosti zůstává téměř tím

jediným, co ho v životě pohání. Promrhav velikou příležitost

lidského vtělení, stěží sám živ, otročí sexuálnímu pudu. Stále sveřepě

odmítá možnost uskutečnit sama sebe a odevzdat se Bohu, a kvůli

čemu? Kvůli pachtění se za prchavými iluzemi světa.“

Prahládovi společníci jej ani jednou nepřerušili. Okouzleni

kamarádovými slovy tiše seděli. Pravda jeho poučení jim vstupovala
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přímo do srdcí. Bylo to vůbec poprvé, kdy k nim někdo takto mluvil.

Dokonce se jim zdálo, že hlasem jejich přítele je poučuje někdo jiný,

starší a moudřejší a neodolatelně je k sobě přitahuje.

Prahláda pokračoval jemně naléhavým tónem: „Vykročte

k Bohu hned teď, než se nad vámi hladina samsáry uzavře! Kdo

jednou vstoupí do rodinného kruhu, do konce života se z něj

nevyprostí. Byť by jej na životní pouti potkalo sebevětší utrpení,

grhasta nestočí svou mysl k Harimu a nezřekne se světa. Jsa

neschopen ovládat své smysly, jak by mohl překročit (transcendovat)

touhu po majetku? Snad byl moudrými někdy poučen o

nevyhnutelnosti prožít důsledky svých činů v životě tomto nebo

příštích, ale v jeho skutcích to již nikdo nerozezná. Jenom se na ně

podívejte: snaží se hromadit další a další majetek a nezajímá je, jestli

ani kolik u toho páchají hříchů.

Kamarádi drazí, zastavte se na své cestě! Je to cesta do temnoty

a pádu. Jako grhastové nebudete ani po pochopení všech filosofií

světa moct transcendovat (překročit) rozdíl mezi zájmy svými a

zájmy jiných lidí, bez překročení sobeckosti se nikdy nedostanete k

duši, která je duší všech. Grhasta nikdy nenajde átmana. Sobeckost

(ahamkáram – sebestředná iluze) se dá překročit, rozpustit, pouze

sebe-odevzdáním Nárájanovi. Tím bloudění v samsáře končí.

Grhasta je zdomácnělá opice. Láska k vlastním dětem je obojkem

kolem jeho krku. Obojek pevně drží v rukách žena, s kterou ty děti

zplodil; žádný člověk nedokáže tento neviditelný obojek roztrhnout –

dokáže to pouze Višnu, pokud jej o to člověk požádá. Kamarádi,

miluji vás jako samého sebe. Utečte se pod Nárájanovu ochranu!

Ignorujte jiná doporučení! Skutečné útočiště a skutečný mír je možný
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pouze u Nárájanových nohou, v odevzdání se do jeho služby a

v přijmutí jeho ničím nerozštěpené lásky. Vydejte se za Ním! On je

svoboda a spása (mókša), on je Prvotní Bytost (paramapuruša),

k němu kráčejí mudrci zanechavší za sebou všechny okovy,

osvobozeni ode všeho.“

Nikdo z jeho přátel se ani nepohnul. Seděli a tiše čekali, až bude

jejich princ pokračovat.

Prahláda: „Potěšit Višnua není těžké. Dlí uvnitř člověka

(antarjámin) a je všudypřítomný – není místa ani času, kdy by se

s ním nedalo spojit! Je v Brahmovi, je obsažen v nejvyspělejší i

n e j p a d l e j š í d u š i ; j e t a k é v pětici hrubých elementů

(paňčamahábhúta), v souhrnné sféře všeho bytí (mahátattva), i ve

všem z ní vzešlým (prakrti). Nachází se v gunách, když jsou

v equilibriu, i když v něm nejsou; přebývá všude, ve všech věcech,

pořád sám Sebou, stále nad tím, čím prostupuje. On je tím jediným,

co je neměnné a věčné; On je Bůh! Nedá se definovat. Jsa

prostupujícím i prostupovaným, nedá se rozdělit. Je blažeností, jež si

je vědoma sama sebe. Sám se projevuje ve formě všeho (višva) a

také jako „já“ a „ty“. Skrývá svou věčnou podobu, aby mohl hrát hru

stvoření. Vzdejte se rozporů a potěšíte ho! A když oddaný (bhakta)

potěší svého Boha, již nic mu nebude odmítnuto.

~    ~    ~

Sledování třech hlavních životních cílů (tj. dharma, artha a

káma) nese své plody v čase stejně přirozeně, jako noc následuje po

dni a po ní opět následuje den. Ty nechť nás nezajímají. Dokonce ani

spása (mókša), za kterou se natahují nejsvatější mniši (muniové), nás
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nezajímá – dokud milujeme Boha, sledujeme Jeho šlépěje (padam),

zpíváme mu chvalozpěvy a uskutečňujeme se ve svaté službě Jemu.

Extáze z toho plynoucí je bezbřehá.

Védy mluví o artze, dharmě, kámě a také o mókši. To je pravda.

Ale já věřím, že nejvnitřnější a nejhlubší učení véd je bhakti.

Nepochybuji o tom! Konečným cílem, a proto jediným, je odevzdat

se Pánu (íšá). Pouze On osvobodí bytost od nekonečného rození se a

umírání, koloběhu radostí a strastí. Višnu je jediný Milovník, subjekt

i objekt lásky, je jediný mistr (guru) a jediný opravdový přítel.

Je člověku blíže než člověk samotný.

Přátelé, toto bylo učení Bhágavata dharmy tak, jak jsem ji sám

slyšel. Poprvé ji vyložil společník Nary, zřec Nárájana, Brahmovu

synovi Nárada Munimu. Sám Nárada ji pak vyložil mně. Kdož došel

na konec této devítidílné stezky, tomu ze srdce září pravda jako

odkryté slunce. A toto slunce září též ze všech mudrců, kteří se zřekli

světa a přijali útočiště u svatých nohou Pána.“

Mladí démonští společníci se Prahlády překvapeně vyptávali:

„Ale princi, nikdo z nás se přece nikdy nesetkal se žádným mudrcem.

Naši jediní učitelé jsou Sanda a Amarka. A než jsi přišel mezi nás,

sám jsi celý život bydlel v harému paláce svého otce. Jemný princi,

kde a jak jsi vyslechl bhágavata dharmu? Řekni nám popravdě, kdo ti

ji ve skutečnosti vyložil?

~ Sebepoznání ~

Prahláda odpověděl:

„Když můj otec konal svá hluboká odříkání u úpatí hory
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Mandara, bohové (dévové) si mysleli, že je mrtev. Věřili, že hříchy,

které napáchal, ho nakonec zaslouženě strávily tak, jako milion

malých mravenců dříve či později stráví i toho největšího hada.

Považovali to za milost boží a vytáhli proti démonům (asurům) do

války. Démoni neměli žádnou šanci čelit útoku obyvatel nebeského

světa (dévalóka), kterým velel samotný Indra. V hrůze se rozprchli

do všech světových stran, opouštěli ženy a děti, prchali ze svých

domovů. 

Bohové nebrali ohledy na nic a nadšeni vítězstvím pustošili náš

svět – nezastavili se před žádným krveprolitím. Nakonec vtrhli i do

našeho paláce. Indra přikázal vzít do zajetí mou matku. 

A právě tehdy, když ji vojáci násilím vlekli pryč a ona naříkala

jako vystrašený vrabec, popatřil scénu svým jasnozřivým zrakem

samotný zřec bohů, (dévariši) Nárada. Zjevil se v paláci a vstoupil

s Indrou do diskuse: 

Nárada: „Dévéndro, ve jménu jaké dharmy (systému hodnot)

zajímáš ženu patřící jinému muži? Ó nejvyšší z bohů, proměnil ses

snad sám v démona? Tato žena se ničím neprovinila. Její únos je

hřích, prosím tě, nedopouštěj se ho.“  

Indra odpověděl: „Nárado, tato asurí sama o sobě mě nezajímá.

Nosí však ve svém lůně dítě, Hiranjakašipuova syna. To z něho mám

strach. Jakmile se narodí, zabiji ho a ji propustím.“ 

Nárada, jenž vidí události třech časů, řekl: „Indro, dítě v lůně

této ženy je Mahátman. Je prosto hříchu. Až se narodí, proslaví se

jako největší Višnuův bhakta (oddaný) a bude vládnout takovou

duchovní mocí, že ani ty sám jej nebudeš moci zabít.“ 
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Vyslechnuv Náradovo proroctví, Indra rozkázal mou matku

propustit. Z úcty k Višnuovi ji ještě bohové několikrát nábožně obešli

(pradákšiná) a pak odletěli do nebeského města Amravatí, slavit své

vítězství.

~    ~    ~

Nárada vzal mou matku s sebou do svého ášramu, kde ji nabídl,

pokud by chtěla, že s ním může zůstat až do doby, než se jí manžel

vrátí domů. Ráda souhlasila; cítila se u něj bezpečně jako malé dítě u

milujícího otce. V ášramu prožila dlouhou dobu – celý ten čas

sloužila Velikému zřeci jako žačka (šišja) a bez ustání se modlila za

můj život. Prosila, abych se narodil až po odeznění všeho nebezpečí,

až když si to ona sama bude přát.

A bylo to právě v době, kterou má matka strávila u Nárady, kdy

se stalo, že jí tento Muni podrobně vyložil nauku Bhágavata dharmy,

stezku vedoucí k osvobození (mókša). Veliký zřec (maháriši) věděl,

že spolu s ní absorbuji toto učení i já, který jsem v té době byl ještě

nenarozeným dítětem rostoucím v matčině lůně.

Má matka na Náradovo poučení zanedlouho zapomněla… její

duch nebyl tak hlubokou nauku s to přijmout, ani k ní nebyl

přirozeně přitahován. Já ale bhágavata dharmu slyším stále znít ve

svém srdci, jakoby plynula z Náradových rtů. Přátelé, následujte tuto

dharmu i vy! Víra, kterou skrze ni najdete, rozmnoží ve vašich

srdcích moudrost a vyvede vás ze samsáry. 

[Prahládův výklad nauky]
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Bůh ze své Vůle hraje hru (lílá) na stvoření světa. On je Ten, kdo

hýbe časem (kálátman). Lidské tělo je času podřízeno – nevyhnutně

v něm prochází šesticí proměn, jimž se žádný smrtelník nemůže

vyhnout: početím, narozením, mladostí, dospělostí, stářím, a nakonec

přichází smrt. Ale stejně jako ovoce na stromech prochází vlastními

změnami, které se ovšem netýkají celého stromu, tak výše

jmenovaných šest změn se týká smrtelného těla, ale ne uvnitř dlícího

ducha. Duch se nerodí, nemění, netrvá (v čase), nerozkládá se ani

neumírá. Materiální objekty jej neomezují. 

Átman je čiré vědomí a dokonalé uvědomění, prvotní základ

všeho, příčina příčin. Jeho hlavními vlastnostmi (vzhledem

ke stvoření) jsou všudypřítomnost, bezhraničnost a nepřipoutanost k

ničemu. Smrtelné tělo je jeho polem zkušenosti (kšétra).

Když člověk (džíva) uskuteční tohoto átmana, jeho ztotožnění se

se smrtelným tělem se samo rozplyne jako tma, když vyjde slunce.

Navíc zmizí i iluze, že smrtelné tělo je něčím, co on vlastní. Když

člověk (džíva) nalezne átmana, odpadá z něj veškerá nevědomost tak,

jako padají šaty z člověka, když se na něm již nemají jak a čím

zachytit.

Prosím, soustřeďte se teď pozorněji. a) latentní příčina stvoření

(múlaprakrti), b) souhrn stvoření v nerozlišeném stavu

(mahátattvam), c) iluze přivlastnění (ahamkáram) a d) patero ještě

neprojevených elementů (tanmátra): těchto osm komponentů

dohromady tvoří Prakrti – „matici stvoření“ (vesmír před stvořením

ve své úplnosti).

Aktivita (radžas), pasivita (tamas) a jejich vyvážení (sattva) jsou
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guny stvoření, kterými ono existuje (dosl. které konstituují

projevenou prakrti).

Dále staří mistři tvrdí, že přímo z prakrti vzniklo 16 částí (kalá).

Jsou to: deset smyslů (5 orgánů poznání a 5 orgánů konání), mysl

(manas), která je sjednocuje a pět jemných elementů. Vzájemným

promícháním těchto šestnácti částí vzniká veliké množství funkčních

aparátů (antahkarana – struktura tělo-mysl-duše). Kvalita jejich

fungování závisí od toho, která guna v tom kterém aparátu převládá.

A Puruša? Ten stojí stranou toho všeho jako svědek (sákšin), i

když je tohoto promíchání základním původcem – vskutku právě

Puruša je tím, kdo těmto složkám dává společný základ, integruje je.

Puruša je jediným důvodem, proč ony všechny drží pohromadě. 

Živoucí bytost (džíva) obsahuje a zároveň je tvořena vším do

teď vyjmenovaným. Podle úrovně svého probuzení je buď nehybná_

jako jsou skály a stromy (to spí), nebo se může hýbat jako zvířata,

hmyz, ptáci a my, lidé (to je čím dál více probuzena).

Moudré bytosti (džíva) by měly ještě v průběhu vtělení odmítat

všechny složky prakrti slovy „néti-néti“ – toto ne, toto ne! Po

vyslovení poslední negace vyvstanou jako Puruša, skutečné Já (odtud

sebepoznání jako název kapitoly).

Nechť je člověk svědkem přežívání svého těla, dokud vládne

životem (pránou) a nechť je svědkem jeho rozkladu, když z něj život

(prána) odchází. Ať pátrá po átmanu, využívá inteligenci (buddhi) a

nikdy nepřestává očišťovat svoje vnitro (antahkarana); ať medituje

nad procesy tvoření, udržování a ničení a čte svatá Písma, jež jsou

božím slovem v našem světě.
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Vědomí bytosti probíhá třemi navzájem rozlišenými stavy

vnímání: bděním (džágrat), sněním (svapna) a hlubokým spánkem

(sušupti). Ale tyto stavy se nedotýkají átmana, nejvnitřnější duše,

nezúčastněného pozorovatele. Kvalita bdění, snění a spánku je

výslednicí karmy – vzniká míšením gun prakrti, átman proniká všemi

třemi. Je jako vzduch, jenž nese vůni květin_jako takový se jeví jako

totožný s květinovou vůní, i když ve skutečnosti není; je sám sebou,

bezpachý.

Samsára není skutečná, pouze se takovou zdá(!). Jediným

důvodem tohoto zdání je neznalost skutečné reality (satjam), což

přímo ústí do ztotožnění se s třemi stavy (džágrat, svapna, sušupti),

kterých kvalita závisí od gun, a dále do ztotožnění se jak s karmou,

která je způsobuje, tak i s karmou, kterou oni způsobují. Ani jasné

porozumění (manas) těmto skutečnostem není s to osvobodit

člověka. Je nutné skálopevné přesvědčení, že proměnlivý vesmír5 je

sen, jenž nemá nic společného s pravdou.

~    ~    ~

Prvotní neznalost (adžňána) je semenem. Toto semeno se

rozrůstá do neprodyšné spleti flóry zvané karma. Jóga ničí

nevědomost a nastoluje mír. Nejjednodušší cestu k Sobě doporučil

sám Hari – cestu bhakti, cestu oddanosti a lásky (bhakti márga). 

Pro rozrůstání se v lásce by opravdoví adepti měli: zřeknout se

vlastnictví ve jménu svého Boha; pravidelně uctívat Paramátmana

5
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jak samostatně, tak společně s bytostmi též kráčícími cestou bhakti;

uctívat svého mistra (guru) a sloužit mu.

Kamarádi, naslouchejte vyprávěním o Božích vtěleních a jejich

zábavách (lílá), dokud vám srdce nebudou zářit vírou. Bhakta

(oddaný) velebí Pána v písních, soustředí se na Jeho milostiplnou

podobu, obdivuje se Pánu a světcům i jejich ikonám jako navzájem

zcela rovnocenným. Slouží potřebným. Pěstuje vědomí toho, že

v každém člověku přebývá Višnu, čímž se jeho služba lidem stává

službou Bohu.

Bhakta vědomě dodržující tyto instrukce brzy zkrotí hrubé vášně

a ovládne smysly. Jeho chtíč je nahrazen touhou po Bohu, on cítí

vášeň (rati) Vásudévy! Naslouchá Hariho písním a příběhům o jeho

inkarnacích, u čehož prožívá nevýslovnou extázi. Vlasy se mu ježí,

hlas se mu chvěje, zpívá a tančí v transu, jsa vynášen k Bohu. Směje

se_nebo pláče, samovolně se propadá do hluboké meditace (dhjána),

jsa úplně bezmocný. Chová se jako blázen, klaní se každému, koho

spatří a objímá všem nohy_ jako by byly Pánovy – zářícího, vidí Ho

v každém člověku. Křikem provolává Boží jména, Višnu, Nárájana,

Krišna, Góvinda, Hari hé až se mu nedostává dechu, ztrací se světu,

a náhle hle!! Probudil se ze samsáry… 

…už nikdy nezemře, už nikdy se nenarodí. Splynul s Velikým

Višnuem, tím, který spí v pravodách. Obdržel svrchovanou blaženost

(paramánanda), přijmul ho Brahman. Největší muniové tvrdí, že toto

spojení (jóga) spaluje i s kořeny všechnu karmu a vyvádí duši (džíva)

do Nirvány.

~    ~    ~
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Prahláda zářil, šťasten, že může přátelům odhalovat tyto pravdy.

Po krátké odmlce pokračoval: „Drazí přátelé, soustřeďujte se ve

svých srdcích na Toho, jenž je pánem všech srdcí. Opakuji,

komunikovat s Harim Nárájanou není těžké. V aspektu prostoru

(ákáša) proniká námi všemi. On je námi všemi. Je náš jediný

opravdový přítel, vyvede nás z dosahu smrti. Nejsme přeci zvířaty,

nač tedy hledat naplnění v radostech, kterým mohou holdovat i

zvířata? Naše zrození jsou lidská, aspirujme tedy k vyšším cílům:

uskutečnit Věčného Boha jak v našich tělech, tak v celém stvoření.

Život je krátký a nikdo neví, kdy skončí. Tam, kam půjdeme po

smrti, si s sebou přeci nevezmeme dům ani bohatství, ženu ani děti,

dobytek, pozemky, pocty ani svou sílu.“

Prahláda se nenuceně dostal k základní pravdě o lidském životě.

Je pomíjivý. Končí smrtí. K této pravdě dospěl i jeho otec

Hiranjakašipu, a ani on před ní nebyl couvl. Prahláda byl

opravdovým synem svého otce! Na rozdíl od něj se ale vydal druhou

cestou: proti smrti nebojovat, nýbrž ji překročit (transcendovat).

Prahláda pokračoval: „Védské rituály otevírají člověku nebeské

světy (dévalóka). Pobyty v nich jsou ovšem také dočasné: i v nich se

člověk zaplétá do různých struktur a až se jeho dobrá karma (púnja)

vyčerpá, padá zpátky do nižších světů jako přezrálé ovoce ze stromu.

V touze znovu získat nebe_koná opět obřady, jenom aby z něj pak

zase padl, až se púnja z těchto obřadů a dobrého života znovu

vyčerpá.

Jediným útočištěm mimo dosah bolesti je Bůh! Všechny bytosti

(džíva) se snaží zmenšit strasti a zvětšit radosti svých těl, pravda je

ovšem taková, že nevyvíjejí žádnou snahu o probuzení se z prvotní
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nevědomosti (adžňána), která je přivedla do samsáry. Koneckonců,

čím jiným je po smrti toto tělo než potravou pro psy a šakaly? Dnes

je zde a zítra zde není, přesto jako otroci úslužně hledí uspokojit co

nejvíce jeho potřeb. 

Vlastní tělo je pomíjivé; co pak ale říci o manželce a dětech,

domě, majetku, dobytku, služebnictvu a přátelích? Grhasta to

všechno považuje za své vlastní, i když ve skutečnosti mu z toho

nepatří nic. Vždyť mu nepatří ani vlastní tělo! 

Narodili jsme se kvůli karmě z předešlých životů, naše trápení

jsou důsledky zel, jež jsme působili jiným. (Prvotní) přičinou našich

strádání je, že jsme zapomněli, kým jsme. Nevědomost (adžňána) je

hřích. Život je krátký. Snaha sloužit tělu před tím, než přestane

fungovat, je plýtváním času.

~    ~    ~

11. Višnu udržuje vše, materiální svět nevyjímaje – uděluje nejen móšu,

ale i dharmu, arthu a kámu každému, kdo si je přeje. b) Džíva musí

projít mnohými a mnohými životy, než dojde spásy (nirvány). Ano,

to všechno jsou oprávněné výtky podložené Písmy. Ale není lepší

cesty než té, která vede k Pánu přímo! On je vysvobození (mókša) a

blaženost (ánanda). Je všudypřítomný a věčný.

Bůh dlí jako „Já“ v každém z nás. „Je mnou více než já sám“. Je

jediným „Já“. Je milujícím Pánem, átmanem všeho bytí. Jak bylo

řečeno, všechny bytosti vznikají míšením elementů (mahábhúta) a

elementy samy jsou Pánovým dílem. Takže všechno toto patří pouze

Jemu! Za lásku Višnu dává Milost. Bůh (déva), démon (asura),

člověk nebo obr (jakša), elf (gandharva) nebo kdokoliv další, ti
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všichni ji obdrží, pokud se uvolí mu sloužit. Pán nikdy neřekl, že by

ho asurové a rákšasové neměli uctívat, ani že by službou Jemu

nemohli dojít míru či obdržet spásu (mókša). Vždyť já sám jsem toho

důkazem! Jsa démonem, sloužím mému Harimu a on mi dává

takovou extázi, že ji nejsem schopen ani popsat! Může být i vaše.

Člověk se může narodit jako bráhman, bůh nebo zřecův syn, to

samo o sobě ale nezajistí boží milost. Boží motivy jsou tajemné,

kromě Něj je nezná nikdo. Ani ctnostný život ani upřímné studium

nejsou zárukou, že na člověku spočine milost Boží. Nezaručuje ji ani

poskytování almužen, odříkání se, očistné obřady a pokání. Pána ale

potěší láska a oddanost (bhakti), milování Boha pro Boha samotného.

Takže přátelé, dosaďte podobu Višnua do svého srdce a poté ho vizte

všude, ve všem a ve všech tak, jak jej budete vidět v sobě.

Kdo tvrdí, že démon si nezaslouží Hariho milost, zavádí a lže.

Větší i menší démoni, obři, ženy, sluhové (šúdra) a kočovníci, zvířata

i ptáci, ba dokonce i největší hříšníci ji bez problémů

obdrží upřímnou bhakti. A to je jediný cíl života: „najít lásku, která

překoná vše ostatní.“

Prahláda domluvil“, řekl Nárada Judhišthirovi“, řekl Šrí Suka

Muni Paríkšitovi.

~ Prahládovo vyznání ~

Suka mluvil dál: „Nárada pokračoval:

„Narasimha seděl na Hiranjakašipuově trůně a zářivě planul.

V očích se mu divoce blýskalo, zuřivý oheň v jeho posvátném srdci
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ještě nebyl uhašen. 

Brahmá ani Rudra_ani žádný z bohů (sura) neměli odvahu

před něj předstoupit, tak mu alespoň pěli chvály z uctivé vzdálenosti.

Dokonce ani sama Veliká Lakšmí se ke svému manželovi

neodhodlala přiblížit, darmo ji o to bohové prosili. Ani ona ho ještě

neviděla v takové podobě: na trůně seděl ugra Narasimha, Zuřivá

Šelma, neznající odpuštění ani milost.

Nakonec Brahmá vybídl poblíž stojícího Prahládu: „Drahé dítě,

pokus se uklidnit Pána.“

Prahláda bez vteřiny zaváhání předstoupil před Narasimhu,

sepjal ruce a padl tváří k zemi. Pánův zrak spočinul na ležícím

chlapci a jeho hněv vystřídala láska; pro všechny zúčastněné to bylo,

jakoby jim v srdcích opět vyšlo slunce. Višnu Prahládu zvedl a

v gestu požehnání mu něžně sevřel tvář. Dlaně, které jsou útočištěm

největších světců a jejichž dotek rozpouští strach z Nekonečného

hada (tj. času), se dotkly Prahlády a naplnily jej blažeností.

Z princova srdce zmizela temnota. Zřel Boha, poznal Pravdu.

Z očí se mu rozl i ly s lzy a rozechvěl se v záchvatu

nekontrolovatelné extáze. S myslí došedší míru a prostou strachu,

nespouštěje oči z Pánovy tváře, Prahláda začal zpívat:

„Pane, Brahmá a bozi a světci (muniové) tě velebí tisíci

úchvatnými chvalozpěvy, a přesto se zdá, že nejsi potěšen! Jak tedy

se mohu já, od přirozenosti tamasický démon, vůbec odvážit doufat,

že získám tvou náklonnost? Co tě potěší, Paramátmane? Není to

bohatství ani urozený původ, fyzická ani duchovní krása, odříkání

ani znalost Písma. Na získání tvé milosti nestačí vytrvalost ani
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vznešenost, nezlomná síla, vysoká inteligence, moudrost ani hluboká

meditace. Ale na druhou stranu (v jedné puráně se píše, že) jsi přišel

zachránit slona zoufale tě prosícího o pomoc, a to navzdory tomu, že

neměl ani jednu z výše vyjmenovaných kvalit. Měl pouze bhakti.

Ó Pane, nepochybuji, že i člověk z nízkého rodu, ba klidně

pojídač psů, může obdržet tvou milost. Jediné, co pro to musí udělat,

je odevzdat ti svůj život, ať je jakýkoliv. Takový člověk je ti jistě

milejší než byť i bráhman (člen nejvyšší kasty), který by vládl

dvanácti ctnostmi popsanými v Písmu, ale netoužil by po Tvých

lotosových nohách. Sluha láskou k Bohu očistí celý svůj rod, zatímco

bráhman bez bhakti jenom předstírá pokoru (čistotu). Nemaje lásku,

nemá co dát.

Pane, ty jsi úplně blažený; nepotřebuješ lásku žádného člověka.

Přijímáš naši lásku jen pro naše dobro – vše, co ti dáváme, se nám

vrací jako tisícerá požehnání. Tvář ozdobená šperky je krásná, ale lze

ji vidět pouze v zrcadle.

I démon jako já ti může provolávat slávu! Budu chválit tvé

jméno nejlépe, jak dovedu! Věčnost, kterou jsi, tím sice nic nezíská,

ale láska mě očistí a tvá milost mě vyprostí z kola samsáry.

Pohleď, prosím, na tvé nejoddanější služebníky, kteří zde stojí

vystrašeni Tvou hrůznou podobou. Všichni jsou to bohové odění do

čistoty (sattvy), schopni před tebe předstoupit v každé podobě.

Nejsou to démoni jako já. Narasimho, proč se tě tedy v této podobě

bojí? Všechna vtělení Hariho jsou nádherná, neměla by v čistých

bytostech působit strach. Ó Narasimho, Hiranjakašipu je mrtev, již

nikdo další si nezaslouží zemřít!

I světci mají radost, když je zabit had nebo škorpión; právě tak
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se všechny světy radují ze smrti monstrózního Démona, který je

tyranizoval. Narasimho, světy nevydrží tuto tvou zuřivost (ugra),

prosím tě ve jménu stvoření, utlum svůj hněv! Ponech tuto podobu

(rúpa) pouze pro dobro lidí: nechť soustředěním na ni ve svých

srdcích jim ona umožní přemoci veškerý strach.

Milostivý pane, miluji tebe a pouze tebe. Nebojím se tvé

děsuplné tváře, jazyku jako meče, očí zářících jako slunce, temného

obočí ani strašlivých tesáků; necukám sebou při pohledu na

Hiranjakašipuova střeva, kterými ses ozdobil jako girlandou

vítězství. Nebojím se ani tvé zakrvácené lesklé hřívy, ani tvého řevu,

kterým rozechvíváš všechny bytosti, ani tvých vztyčených uší. A

nebojím se ani pazourů (digadža), které jsi vryl Démonovi do hrudě a

kterými jsi roztrhl jeho Zlaté srdce.

Nic z toho mě neděsí, ale samsára ano! Jsem vystaven proudům

radostí a strastí a bezmocně svázán karmou, a to mě dohání k pláči.

Bože, narodil jsem se jako démon a vím, co je to násilí a krutost.

Smiluj se nade mnou! Pane, umožni mi žít u tvých nohou, strhni ze

mě nevědomost (adžňána) jednou provždy!

Dlel jsem v mnoha mateřských lůnech a mnohokrát jsem se

narodil. Každé zrození mě spálilo svým vlastním ohněm, v každém

jsem žil jinými radostmi a bolestmi, potkal jsem mnohé bytosti a

s mnohými se rozloučil. Poznal (realizoval) jsem, že snahy vyhnout

se strastem v samsáře vedou pouze k dalším strastem, že v samsáře

strasti nikdy není konce. Pořád jsem ale polapen v samsárickém snu,

v němž se skutečnost jeví iluzí a iluze skutečností (májá vs. satjam).

Dovol mi sloužit ti milovaný Bože, znič prosím všechno, co mi

brání milovat! Nádherný Narasimho, Milenče, Příteli a Pane všeho a
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všech, snadno překročím překážky – tělo, mysl a omezení prakrti –

pokud mi umožníš bez přestání zpívat příběhy o tvých vtěleních!

Dovol mi zpívat ti chvalozpěvy tak, jak to dělá Brahmá! Vyhledám

společnost Osvobozených duší (paramahamsa) a budu s nimi dlít u

tvých nohou.

Ctnost, pokání i dobročinnost bez tebe postrádají smysl. Mohou

sice na čas ulevit lidem od jejich neduhů, ale nejsou lékem na

chronickou nemoc, které se říká samsára. Pouze ty jsi Hari (spasitel),

pouze ty mi můžeš dát svobodu! Narasimho, Pane líbezný, bez tvého

požehnání loď nenajde topícího se, rodiče neochrání dítě a sebelepší

lék nevyléčí nemocného.

Jsi veškerou existencí; jsi vším, co vzniklo vzájemnou interakcí

gun; jsi vším, co stvořil Brahmá a jemu podřízené bytosti. Jsi jedinou

existencí a tvá vůle hýbe vesmírem. Májou mícháš tři guny, dotekem

probouzíš čas (Nekonečného hada). A pak se uvolíš hrát hru (líla) na

vstoupení sám do sebe a stáváš se Purušou vstupujícím do Prakrti!

Jsa Purušou, tvoříš v máji jemná těla (linga šaríra) a tvoříš také duše,

které tato těla obývají. Tyto duše (džíva) žijí od jednoho zrození do

druhého a nosí břemena karmy.

Všechny rituály včetně védských obřadů stvrzují struktury

mysli. Mysl je hlavním, soudržícím komponentem jemného těla.

Jako strom zapouští kořeny, které ho zpevňují, tak mysl zapouští

tužby. Ach, vždyť mysl sama je samsárou!

Osvobodit se mohou pouze lidé hledající útočiště v tobě, Věčný

Bože. Ty jsi všemohoucí a vševědoucí vědomí osvícené samo sebou,

nerozdělené a nedvojné. Překračuješ (transcenduješ) nitě stvoření
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(guny prakrti) i vše, co jsou ony schopny utkat. Sám sebe projevuješ

v nekonečném trvání (tj. čas, kála), kterému podléhají všechny

bytosti, všechny síly a všechny objekty. V každém čase a v každé

situaci všichni všemi svými činnostmi slouží tobě, byť si myslí, že

konají ze svých důvodů a pro své cíle. Tvé kolo samsáry o šestnácti

paprscích (špicích) mě drtí znovu a opět! Ó Narasimho, Spasiteli,

prosím, vytáhni mne z něho ven, přitáhni mne k Sobě!

Již příliš mnohokrát jsem se narodil a znovu umřel. Jsem

přesycen dary, po kterých touží ostatní lidé: dlouhý život, bohatství a

požehnání bohů a Strážců světových stran (lókapála). To vše je

pomíjivé a prchavé a už vím, že nic z toho nevede k trvalému

výsledku. Vždyť stačilo, aby můj otec svraštil obočí, a Strážcové

světových stran (lókapála) se třásli strachem. Když měl špatnou

náladu, vysmíval se jim přímo do očí! Ale ty jsi ho zabil tak hravě,

tak bez námahy. Jedinečný Hiranjakašipu, před kterým se třásli i

největší bozi. Vystoupil jsi ze sloupu a největší Démon byl nikým.

Přiveď mě mezi lidi, kteří uctívají a hledají tebe, odveď mě od

fatamorgán světa! Tělo si tyto fatamorgány jednou užívá, jednou pro

ně trpí. Odveď mě také od těla, vždyť tato věc se beztak stane

potravou pro červy; je to terč pro všechny nemoci, co je svět zná.

Každý to ví a přesto se všichni ženou za svými tužbami bez chvilky

zastavení! Snažit se uhasit požár vášní kapkami tu a tam

uspokojených tužeb je marné, a i dosáhnout těchto chvilkových

uspokojení je tak náročné!“

Prahládu přemohla vlastní horlivost, zajíkl se a na chvíli se

odmlčel. Pak pokračoval: „Co o sobě mohu říci? Narodil jsem se do

démonského rodu, jsem znehybněn tamasem, smýkán radžasem;
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nenapadá mě nic, čím bych si zasloužil milost. Přesto Všemocný Bůh

položil dlaně na mou hlavu a požehnal mi! Narasimho, vždyť

takového štěstí se nedostalo Brahmovi ani Rudrovi, dokonce ani

Lakšmí! 

My smrtelníci jako bychom neměli jinou možnost než soudit

vše, na co se díváme; v hierarchiích je vždy jedna bytost výše nebo

níže než druhá. Ale ty, Stvořitel a konečný Rozsuzovatel, nehledíš na

žádnou bytost přes prizma nadřazenosti a podřízenosti. Každý, kdo ti

slouží, pojídá ovoce nesmrtelnosti. Zdá se, že jediné, co žádáš, je

láska (bhakti).

Nikdy nepřestanu sloužit tvým mudrcům, Pane, protože nebýt

Nárady Muniho, sám bych se byl topil v nejhlubší hlubině samsáry.

Nárada mě toho ušetřil ještě dřív, než jsem se narodil. Je to Brahmův

syn a já mu vděčím za vše – hlavně za to, že mě naučil milovat.

Láska je pro mě vzácnější než můj život.

Tím, že jsi dnes přišel, jsi dostál slibu, který jsi dal Velikým

duším (Mahátmanům) Sánakovi, Sanánandovi a ostatním: vystoupil

jsi ze sloupu a zabil jsi mého démonského otce ve chvíli, kdy on

pronesl: „Pokud existuje svrchovaný Bůh (Íšvara) jiný než já, nechť

se ukáže! Jinak ti, Prahládo, odseknu hlavu!“

~    ~    ~

I když jsi jeden, manifestuješ se jako všechny vesmíry. Existuješ

před začátkem, v průběhu a také po konci. Co začne, to také trvá a

jednou skončí, ale ty jsi zrozený ze sebe, k ničemu nepřipoutaný a

nic neupřednostňuješ. Ačkoliv tvoříš akhandu a vše, co z ní vzniká,

s ničím nejsi identický. Jsi samojediný a díváš se na vesmíry;
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nezúčastněný svědek jejich Manvantár a Kalp.

[Jednota]

Zřím tě jako Jednotu, Pane! Pojmy „mé“ a „tvé“ pro mě již nic

neznamenají, navzdory tomu, že jsou součástí vezdejšího světa.

Vesmír je semenem, ze kterého vznikl. Jsi nerozdělený a jediný.

Zavíráš oči (niméša) a spočíváš v sobě – skončilo stvoření.

Uléháš do prvotního moře (ékarnava), ležíš na Hadu nekonečnosti

(Ánanta séša). Stav tvého vědomí mudrci zovou Turíja. Je to čtvrtý

stav, překračující bdění (džagrat), snění (svapna) i bezesný spánek

(sušupti).

Stvoření opět začíná – vynořuješ se ze Sebe a otevíráš oči

(unméša). Vzniká vesmír. Vyrůstá z tebe tak, jak z jednoho semene

vyrůstá rozkošatělý banánovník. Roste jako lotos. Vesmír je tvou

zjevenou podobou (sthúla rúpa). 

Vstoupil jsi do času (kálátman), abys jím rozčeřil prakrti,

Narasimho! Tvoříš vesmír nanovo v každém okamžiku času! Ale ať

spíš nebo jsi probuzený, provždy spočíváš na nekonečnosti (ananta),

provždy ležíš v prvotním moři a provždy se nacházíš ve stavu Turíja.

[Jednota v mnohosti]

 Ó Mahávišnu, v tomto lotosu byl zplozen Brahmá. Rozhlížel se

dokola, ale kromě lotosu, ve kterém se narodil, nic neviděl. Ponořil

se tedy do pravod, aby v nich hledal svůj původ. Hledal tisíc let

bohů, ale marně. Nakonec, znavený a užaslý, usedl uvnitř velikého

květu a ponořil se do meditace (dhjána). Po mnoha letech, když

dostatečně pročistil mysl, začal vnímat tvou přítomnost. Začal tě cítit
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v srdci. Uvědomil si tě v hrubých elementech (mahábhúta), smyslech

(indrija), mysli (manas) a inteligenci (buddhi). Je to podobno tomu,

jako když si jógín uvědomí základ, podporu všeho.

Pojednou tě Brahmá spatřil jako Kosmickou bytost, majícího

tisíc hlav, paží, rukou a nohou, tisíc očí, ozdob a zbraní. Zřel každou

tvou část jako nekonečnou sféru samou o sobě.“

Prahláda se opět odmlčel. Narasimha jej pozoroval v úplné

tichosti.

[Prakrti]

Princ pokračoval nezměněným tónem: “Démoni Mádhu (Chtíč)

a Káitabha jsou ztělesněné guny radžas a tamas. Ty sám jsi přišel

jako Hajagríva, bůh s tváří oře, abys tyto démony zahubil, vzal jim

Védy, které ukradli a vrátil je zpět Brahmovi. Moudří zřecové

(rišiové) říkají, že Hajagríva je tvým vtělením čiré sattvy a že právě

Hajagríva je tvá oblíbená inkarnace. Tvrdí také, že soustředěním se

na Hajagrívu může člověk dojít velkého vědění; dokonce většího než

všemi ostatními kontemplacemi.

[Svět]

Mnohokrát jsi přišel a mnohokrát ještě přijdeš do tohoto světa;

vždy přicházíš podpořit řád (dharma) a zahubit ty, kteří jej ohrožují.

Pane, přišel jsi na Zemi v mnoha podobách: jako člověk, šelma, ryba

(matsja), světec (muni) i bůh (déva). Jsi přítomen v každém věku

(juga), v kalijuze je ale sattva překryta tamasem a radžasem do

takové míry, že se zdá, jako bys tu ani nebyl! Proto je jedno z tvých
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jmen Trijuga: „Ten, který existuje ve třech jugách.“

Hřích nedovolí člověku spočinout sám v sobě. Neustále ho

obrací navenek, k objektům prakrti, do samsáry. Člověk se do prakrti

zaplétá a topí se v ní – až ztrácí sám sebe. Ó Pane, ani já jsem se

tomu nedokázal vyhnout! Stíhají mě líbezné představy o bohatství a

slávě, světských úspěších, obsedantně toužím po potomcích a rodině!

Jak jenom mohu své srdce přiblížit k tobě, všudypřítomný Bože?

Vesmír je tvým tělem, ale já jsem v něm uvězněn, mé srdce je

znehybněno, skoro mrtvé. Je jako v narkóze! Pane, přemohl mě hřích

a ovládl chtíč, jak v takovém stavu mohu jít za tebou do Váikunthy?

Jak jít do nebe? 

Narodil jsem se v těle kvůli nevědomosti, pro tebe však zjevení

se kdekoliv není pád! Jsi čiré vědomí (čit) a prvotní existence (sat),

nikdy se neměníš. Ó Narasimho, nejsi uvnitř ani vně prostoru (ákáši).

Ty nepodléháš ničemu, ale mě, ubohého, smysly trhají jako pět

manželek jednoho manžela. Pohlavní úd chce sex, jazyk jídlo. Sluch,

čich, chuť a hmat si mě mezi sebou půjčují, jako bych byl jejich

nesvéprávná hračka. A zrak? Ten se asi domluvil s údy mého těla

(karméndrija), že mě budou donekonečna vodit samsárou beze

smyslu a cíle. Bože, proč si mě neobdařil smyslem, jenž by mě

přitahoval k Tvým lotosovým nohám? Uchvácen vesmírem, tou

velkolepou zázračnou show, jsem se obrátil zády k tomu, kým jsem.

Sloužím tolika pánům: tělu, do něhož jsem se vtělil, otcům v rodu, do

něhož jsem vstoupil, mocnářům vnějšího světa i vlastní povaze, plné

ctižádosti. I má mysl si se mnou dělá, co se ji zlíbí. Slepě podléhám

každému jejímu vrtochu.
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[Peklo]

Vidím Váitariní, pekelnou řeku, jak teče samsárou. Je přesně

taková, jak ji popsali zřecové dávnověku: zástupy bytostí v jejich

vodách bojují o holý život. Hříchy, jež napáchali, je svou tíhou

stahují pod hladinu, jejich viny je jako víry točí pořád dokola a

obrací do nových, náhodných směrů. Omílají je peřeje vzájemné

nesnášenlivosti, proudy špatné karmy (pápa) je nemilosrdně odnášejí

do hlubších a hlubších vod; všichni bojují s vlnami osudu i navzájem

proti sobě. Za spásu (mókšu)? Ale kdež. Bijí se do krve o každou

rozkoš těla. 

Ó Nádherný Višnu, ty přebýváš na druhém břehu ve společnosti

nesmrtelných bytostí. Mistře, Otče, přitáhni mě k sobě, smiluj se

nade mnou! Čím je to pro tebe, který tvoříš, udržuješ a ničíš všechny

vesmíry? Mudrci říkají, že Milost plyne z tvého srdce přirozeně jako

u výdechu vzduch z plic, že jsi vlídný k nevědomým a milostivý

k sužovaným. Tací jsme v samsáře všichni! Nač je Milost tomu, kdo

ji nepotřebuje? Proč ji vylévat na svaté mnichy a mudrce a ode všeho

oproštěné oddané (bhakty)? Vždyť oni již dlí u tvých nohou!

Narasimho, daruj svou Milost těm, kdo si ji zaslouží nejméně. Těm

největším hříšníkům.“

~    ~    ~

Princ již nebyl k zadržení a vášnivě pokračoval: 

„Pošli mne do nejhlubšího pekla, abych tam mohl zpívat o tvých

zábavách (líla) a vyprávět o tobě každému, koho potkám. Bože, utop

mě v moři nesmrtelné radosti (amrta sagara) a nikdy nedovol, abych
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byl jako ti mniši a mudrci, jež složili přísahu mlčenlivosti (máuna-

vrata) a v ústraní se zajímají pouze o vlastní duše a spásu. Nechci

nechat nikoho topit se v samsáře! V zástupech jsme oblékli fyzická

těla a dobrovolně vzali na svá bedra břemena materiálního života.

Všichni společně se topíme po krk v bídě a strádání! Narasimho, dej

mi sílu, abych, až mi nabídneš Nirvánu, byl s to odmítnout ji, dej mi

sílu vydržet to tu, dokud i můj poslední spolutrpitel nebude

osvobozen!

Snažit se upokojit pudy je jako škrábat ruku, která svědí: pocit

svědění se tím pouze zvětšuje. Pudy zakoření (vásana) v mysli, mysl

vede tělo k činům. Ovocem jsou jen další radosti a strasti. Bože,

dobře víš, jak neuvěřitelnými věcmi jsem ve snaze upokojit své pudy

musel projít, oni ale přesto nejsou klidné! V dějinách se objevila

pouze hrstka natolik vzácných bytostí, že dokázaly toto svědění

přeměnit v osvícení: veškeré touhy postoupily tobě, (ale) jejich sílu

využily na vymanění ze samsáry. Nepochybuji, že to ty sám jsi

odstranil chtíč z jejich myslí! Bez směřování k tobě – Netvarému a

Neklesajícímu Bohu – je lidská láska jen výměnným obchodem,

všechna pokora (čistota) přetvářkou. Ať si lidé skládají slibů a přísah

kolik chtějí, ať se odříkají čehokoliv, nechť klidně dodržují dharmu a

káží a učí nebo opakují mantry až do ochraptění; bez lásky k tobě to

plodí, pokud vůbec nějaké, pouze trpké ovoce.

Mudrci učí, že se nalézáš ve dvou stavech: v jednom jako

příčina vesmíru, ve druhém jako ten, kdo jej obývá. Jsi vše, co je

hrubé a vše, co je jemné. Jsi pět rozlišených i nerozlišených

(tanmátra) elementů, jsi dech a předivo (prána) světa; jsi mysl,

inteligence i smyšlený konatel, a také jsi všemi božstvy, která řídí
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tělo. Vše, co mohou ústa vyslovit a mysl vymyslet, jsi ty. 

Zde je každý smrtelný. Každý se narodí a zemře a je utkán ze tří 

gun. Ale ty nikoliv! Jsi nesmrtelný a nevymezený, jsi Netvarý

Brahman (nirguna brahman). Ve světě se musí setkat dvě skutečnosti,

aby vystala jedna pravda. Jako když se třou dvě větve arani a vzniká

jeden oheň. A stejné je to v srdci člověka: třou a míchají se v něm

objekty prakrti až do chvíle, než vyšlehne jediný plamen osvícení.

Snaha najít tě ve stvoření je marná. Kdo to pochopí, dochází smíru,

odkládá všechno učení, Védy i Védántu a odevzdává se tobě. Stává

se svatým. Přerozuje se do tvé Milosti. Vchází do Nirvány. 

Každý mluví o lásce, ale naučit se milovat (bhakti) není snadné.

Víra nerozzáří srdce, pokud jí člověk sám nevyjde vstříc šestero

způsoby. Těchto šest způsobů je: pravidelné uctívání Pána, odevzdání

mu své karmy, služba Pánu a nazírání Pána ve všech lidech a ve

všech situacích života. Šestá cesta je zření skutečnosti bez přilnutí k

ní, protože Osvobozené bytosti (Paramahamsy) vzlétají k Bohu jako

oproštěné ode všeho.“

~    ~    ~

Toto pronesl Prahláda, leže před Narasimhou. Pán se již

nehněval; nebezpečí konce stvoření bylo zažehnáno. Sedě na trůně

celém ze zlata uprostřed zlatého paláce v samém srdci démonského

světa, Narasimha něžně promluvil:

„Milionkráte požehnaný princi, ó, nejlepší z démonů, vždy a

všude sklidíš úspěch. Tvá slova mi způsobila větší radost, než můžeš

tušit. Odměním tvou lásku splněním tvých tužeb, splním ti jakékoliv

přání. Řekni si o požehnání, Prahládo.“

205



Višnu upanišadAvjakta upanišada

Zlatý Démon ležel roztrhán na kusy na prahu paláce,

s vnitřnostmi vyrvanými z těla a rozházenými všude kolem. Předtím

mu sloužili všichni bozi, teď z něj strach neměl nikdo.“ 

Řekl Nárada Muni Jidhišthirovi,“ řekl Šrí Suka Paríkšitovi.

~ Prahládovo požehnání ~

Nárada pokračoval: 

„Vida před sebou svého Boha, Prahláda se rozzářeně usmíval.

Se srdcem přetékajícím láskou byl úplně blažený. Na Narasimhova

slova ovšem odpověděl: 

„Pane, ty mi nabízíš splnit, cokoliv si přeji, darovat jakýkoliv

dar? Narasimho, vždyť znáš mou démonickou povahu a dobře víš,

jak snadno podléhám pokušení. Chyboval jsem v něčem, že mě takto

pokoušíš? Ó Hari, nechci se zamotávat do dalších nástrah touhy a

chytat se do nových ok chtíče. Každá vyplněná touha je semeno, ze

kterého vyrůstá nová samsára.

Ó Pane (íša), kdybych tě miloval pro tvé dary, co by to bylo za

lásku? Nebyl bych oddaný (bhakta), ale obchodník. Sluha, který

slouží pánu pro získání vlastních výhod, není v srdci upřímný ani

věrný a stejně tak není upřímný pán, když prokazuje sluhovi

náklonnost pouze pro pojištění si jeho služeb do budoucna. Pane,

nezajímá mě nic vyjma služby tobě! Jsi dokonalý a mou službu

nepotřebuješ, a právě proto jsme perfektní sluha a pán: ty nezneužiješ

mou oddanost pro sebe, a já, sluha, nezneužiji tvého svrchovaného

majestátu pro své cíle. Narasimho, vcházím do služby srdcem

napřed, bez ztajených motivů. Není to v ničem podobné vztahu mezi
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pánem a sluhou zdejšího světa.

Ó Mahávišnu, mám jedinou touhu, a to netoužit po žádném

daru. Touhy mi brání jít k tvým nohám tak, jako plevel brání růst

vzácné květině. Ubírá jí život a sílu, a stejně tak touhy ubírají sílu

mně. Nárokují si centrální místo v mé mysli, tj. místo, které má patřit

Tobě! A z mysli chtějí řídit skutky mého těla! Pokud k tomu dojde,

inteligence (buddhi) upadá; systém hodnot, kázeň mysli, vnější

poctivost, to vše se vytrácí. Pokud není s to své přání vyplnit, člověk

až příliš snadno schází z cesty. Než by propustil touhu, jež ho

ovládla, raději přijme jakoukoliv pravdu, která je s ní v souladu.

Začíná si vskutku myslet, že mezi pravdou a lží není rozdíl.

K ničemu nepřipoutaný lotosově-oký Bože, natahuji se k spáse,

nepodlehnu světu! Bože, velebím tě v krásném a nepochopitelném

zjevení Narasimhy, volám tě zdola, Paramátmane, vládce nebe i

pekla, držiteli žezla a králi všech trůnů! Ó Antarjámine, ó

Mahátmane, ó Parabrahmane!“

Narasimha se rozzářil přelivem zářících barev do všech

světových stran. Hlasem naplněným něhou Prahládovi požehnal:

„Ano, kdo miluje opravdovou láskou (bhakti), toho nelákají radosti

nabízené tímto ani jinými světy. Přesto ti, princi, uděluji požehnání.

Po dobu jednoho velevěku budeš králem všech démonů (asurů),

ustanovuji tě vládcem tvé rasy. Dávám ti také moc, respekt a slávu,

jež přináleží králi.

Milé dítě, soustřeďuj se na mne ve svém srdci. Věz, že jsem tam

vždy přítomný, že z místa v samém středu tvého srdce soudím každý

tvůj skutek. Odevzdej mi všechny své skutky a jejich výsledky,

stejně jsou mé. Jakmile mi je i se svým srdcem postoupíš, karma tě
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přestane omezovat, protože semeno usmažené v ohni již nevyklíčí.

Dobré skutky ale nikdy nepřestávej konat; radostně si vychutnávej

jejich zasloužené ovoce (púnja). Nebojuj proti času, nemůžeš jej

zastavit. Tento had leze pomalu, ale nevratně. Pozře tvé tělo.

Budeš věhlasný král a bhakta. Zvěsti o tobě budou znít třemi

světy i bohové tě budou respektovat. A až přijde ten veliký okamžik a

ty odemkneš poslední okovy samsáry, vstoupíš do mého Bytí.

Navíc slibuji, že kdokoliv uslyší tento příběh (puránu) o nás

dvou nebo ho bude sám vyprávět, tomu daruji mókšu

(vysvobození).“

Dojatý Prahláda mlčel. Po chvíli tiše řekl: „Pane, přece jen

chovám v srdci jedno přání.“

Narasimha: „Vyslov jej a bude naplněno.“

Prahláda: „Jedná se o Hiranjakašipua, mého otce. Jsi pán všech

bohů (dévéša), ale on tě celý život viděl jen jako toho, kdo mu zabil

bratra. Dokonce chtěl zabít i mě a to jenom proto, že jsem tě miloval.

Nenáviděl tě, aniž by tě znal. Chápu, že vyjma tvé bezpříčinné

Milosti nemá jeho duše žádnou naději, ale já ho miluji; byl to můj

otec. Narasimho, možná jsi ho zprostil hříchů v momentě, kdy jsi na

něm spočinul svým zrakem a dotkl se ho svýma rukama, ale mé

srdce svírají obavy. Prosím tě, zachraň ho.“

Bylo slyšet lahodný zvuk. Rozléhal se palácem, odrážel se od

stěn a oblažoval všechny přítomné. To Lakšmí-Narasimha se smál.

Pak Pán řekl: „Nádherný princi, co se týká tvého otce, můžeš

být úplně klidný. Narodil ses jako jeho syn, čímž došel vykoupení

nejen on, nýbrž dvacet jedna generací vašich předků. Člověk, jenž
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má srdce otevřené (bhakti) jako ty, již svou pouhou přítomností

pomáhá všem a všemu okolo sebe, ať žije uprostřed nízkých lidí

někde v Kikatském kraji. V životě jsi neublížil nikomu a ničemu.

Poznal jsi, že Já jsem skutečným konatelem každého skutku, a proto

všechno, co jsi vykonal, bylo dokonalé. Světské tužby jsi rozpustil ve

mně. Žil jsi ve světě, svět v tobě nikoliv. Ó Prahládo, ty jsi přijal,

udržel a vyznal bhakti hodnou Pána – od této chvíle tě ustanovuji

měřítkem, kterým budu měřit všechny oddané.“

Po krátké odmlce Pán pokračoval: „Přikaž za svého otce

vykonat zádušní obřady a nech zpopelnit jeho tělo. Uvolním ti teď

jeho zlatý trůn. Nadále dodržuj dharmu krále a mysl zaměřuj na mne.

Pokud budeš mít otázky ohledně vládnutí, obracej se s nimi na

mudrce a skutečné znalce Védy.“

~    ~    ~

Nárada se odmlčel. Král Judhišthira, jenž ho celý čas

soustředěně poslouchal, seděl pohroužen v to, co slyšel. Mudrc

Nárada pokračoval: 

 „Vida Pána v milostiplné náladě, Brahmá a bohové se k němu

konečně odvážili přiblížit. Brahmá k němu promluvil takto:

„Dévadéva Akhiladhyákšá, bhúta bhavana púrvadžá… 

Bože bohů, Pane vesmíru, jenž předcházíš vzniku věcí! Světy

jásají nad zabitím krutého Démona, jenž šířil útrapy a bolest. Já sám

jsem mu požehnal, po čemž se mu nikdo nemohl postavit. Konal

cokoliv, kdykoliv a jakkoliv se mu chtělo, s výsměchem porušoval

každou dharmu. Ve své samolibosti dokonce převrátil ctnost v hřích

a hřích v ctnost! Pane, jsem nadšen, že Ty sám jsi přišel zbavit
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světy této hrůzy, že Ty, Parabrahman, jsi zachránil malinkého

chlapce! Pane, modlím se: nechť tvá ugra podoba osvobodí od hříchu

každého, kdo se na ni soustředí. Ať všechny tvé oddané vyprostí z

karmy a zbaví strachu ze smrti.“

Narasimha na Brahmův chvalozpěv odpověděl: „Z lotosu

zrozený Brahmo, Tvůrce světů, opravdu jsi neměl dávat taková

požehnání démonu; svěřil jsi ohromnou moc do rukou kruté bytosti,

to jsi rovnou mohl nektarem nesmrtelnosti (amrta) krmit hady.

Takové konání vždy přitěžuje světům, a pokud se jedná o démona

jako Hiranjakašipu, tak neúměrně.“

Nato Narasimha zmizel stejně náhle, jako se objevil.

S Prahládou zůstali Stvořitel Brahmá, Bhava (Šivova podoba),

Pastýři duší Pradžápatijové a všichni bohové Indrova nebe, z nichž

každý je částí (amsa) Velikého Višnua. Princ opět v úctě padl tváři

k zemi. Každý bůh zvlášť potvrdil Pánovo rozhodnutí učinit Prahládu

králem démonských dynastií Dáitjů a Dánavů. Po řadě mu udělili svá

požehnání. Poté odletěli do svých nezemských příbytků.

Prahláda dal za Hiranjakašipua vykonat pohřební obřady.

Zanedlouho byl korunován králem. Tak se Prahláda, malý princ

nenáviděný otcem, sám stal vládcem démonů a pánem otcova

království.

~    ~    ~

Judhišthiro, toto byl příběh o tom, jak Višnu vystoupil ze sloupu

v podobě zuřícího (ugra) Narasimhy a roztrhal démona

Hiranjakašipua, aby tím zachránil Prahládu, jenž ho miloval. Ačkoliv

je to sám o sobě samostatný a ucelený příběh a každému, kdo mu
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naslouchá, pomáhá k duchovnímu pokroku, je jedním úsekem delší,

rozlehlejší legendy (purány), která se jako nit táhne mnohými věky.

Králi, dovol mi v krátkosti ti ji převyprávět:  

Byli dva: Džaja a Vidžaja. Velevýsostné bytosti v blízkosti Pána.

Byli to dveřníci Višnuova obydlí a jako takoví měli právo činit

rozhodnutí o tom, kdo k Němu může_ či nemůže vstoupit. Ale

navzdory tomu – nebo možná právě proto – že byli tak blízko Boha,

je zastihla pýcha. Když před ně předstoupili Brahmovi synové

Sánaka, Sanánanda a ostatní v podobě malých dětí, Džaja a Vidžaja

je nepoznali a odmítli pustit k Višnuovi. Za toto opomenutí je Věční

Panicové prokleli ke třem zrozením do smrtelného světa. A navíc

v každém z nich k nenávisti k Pánu! Višnu prokletí potvrdil; bylo

v souladu s jeho vůlí i dharmou (řádem). Ale aby zmírnil hluboký

strach a sžíravou bolest, které Džaju a Vidžaju při pomyšlení na

smrtelnost jaly, slíbil jim, že On samotný se třikrát inkarnuje do

smrtelného světa, aby je v každém z vtělení zabil a tím zachránil.

Ostatně, kdo ze smrtelníků by se jim mohl postavit?

 V prvém zrození se Džaja a Vidžaja narodili jako bratři z lůna Diti,

obrovští démoni Hiranjakša a Hiranjakašipu. Hiranjakšua skolil

Višnu v podobě Kance, když se Mu snažil zabránit vynésti Zemi

tonoucí v pravodách. Stalo se to krátce po počátku času. Druhý bratr,

Hiranajakašipu, byl roztrhán Višnuem v podobě Narasimhy, Zuřivé

Šelmy. O tomto činu Pána jakož i o tom, co mu předcházelo, jsem ti

před chvílí vyprávěl.

Podruhé se Džaja a Vidžaja narodili ve Tříčtvrtečním věku lidí

(tréta juga). Zrodili se jako nejmocnější rákosové onoho věku,
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desetihlavý Rávana a jeho obrovitý bratr, monstrózní Kumbhakarna.

Aby je zabil, Višnu se narodil jako princ v královské dynastii Slunce.

Přijal jméno Ráma. Rávana a Kumbhakarna ukončili své životy tak,

jako před nimi Hiranjakša a Hiranjakašipu – s myslí zcela

soustředěnou na toho, kdo je zabil. Aniž to chtěli, spojili své životy s

Višnuem.

Potřetí se Džaja a Vidžaja narodili v Polovičním věku lidí

(dvápara juga). Jmenovali se Šišupála a Dántavákra. A viděl jsi na

vlastní oči, jak je Višnu opět zabil, tentokrát ve vtělení Kršny.

Judhišthiro, dobře víš, že mnoho démonských králů tohoto věku

došlo k spáse skrze nenávist a strach. Šišupálu a Dántavákru potkalo

to samé. Padli pod rukou Kršny, u čehož se soustředili na Modrého

Boha stejně mocně jako zřecové, světci a mudrci dávných dob.

Judhišthiro, králi z rodu Pándavů! Chtěl jsi vědět, jak mohl

zapřísáhlý nepřítel Kršny, jakým Šišupála byl, dojít spásy hned, co

ho Kršna zabil. Zde je má odpověď. Síla Šišupálovy nenávisti k Pánu

nebyla menší_než síla oddanosti Pánova největšího bhakty! Myslel

na Višnua všude a stále, pořád ho měl před očima, všechno, co konal,

dělal s ohledem na Něj.

~    ~    ~

V příběhu o Narasimhovi se prolínají tři hlavní cesty k Bohu:

cesta vymaňování se ze světa (virakti), cesta moudrosti (džňána) a

cesta lásky (bhakti). Naslouchání tomuto příběhu je s to vysvobodit

člověka z okovů karmy a odnést ho z dosahu smrti.

Judhišthiro, vy Pándavové jste nejšťastnější lidé. Vždyť sám

Brahman tu žije jako jeden z vás, Bůh se narodil jako tvůj bratranec.
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Ve skupinách k vám přicházejí nejmocnější zřecové z celé

Bharatavarše (indického kontinentu) – jejichž přítomnost sama je

požehnáním – jenom proto, aby Ho spatřili! Kršna je tím, za kým

kráčí každá duše hledající Nirvánu. Hle, je mezi vámi jako přítel,

bratranec, učitel i sluha, hraje všechny role, ačkoliv vpravdě je

vlastním já každého z nás. Ani Brahmá a Rudra neznají skutečnou

podobu bytosti, jež se zde v těle prochází mezi vámi! Nechť žehná

nám všem…“

~    ~    ~

Nárada se dále zeptal: „Judhišthiro, slyšel jsi už příběh o tom, jak
mistr okultních sil Majá poškodil Šivovu pověst a jak ji Višnu Šivovi
pomohl napravit?“ Judhišthiru to zaujalo: „Neslyšel, Nárado! Řekni
mi, jak někdo mohl zpochybnit jméno Mahádévy (Velikého Boha)? A
jak Nárájana přispěl k jeho očištění?“
Nárada řekl:

„Stalo se to před dvěma věky (jugami). Přesněji tehdy, když
Šivův syn Kumára stanul do čela božských vojsk, aby je vedl do boje
proti démonům – do další z jejich mnoha vzájemných bitev. Ačkoliv
vojska démonů tehdy vedl Táraka, jemuž nebylo rovno, bohům
vedeným Kumárou se podařilo dosáhnout velikého vítězství: probili
se do démonského světa, obsadili ho a démony, které nepozabíjeli, z
něj násilím vyhnali. Asurové přišli o svůj domov; v strachu o vlastní
životy se museli schovávat, kdekoliv mohli, brouzdali světy jako
bezdomovci a žebráci.

Démoni byli takto utiskováni mnohá staletí. Nová naděje jim
svitla až po uplynutí jednoho aeonu času. Bylo to tehdy, když se
stvořením začaly šířit zvěsti o novém mocném démonu, úžasném
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bojovníkovi, který zcela ovládal svou mysl. Jmenoval se Majá,
démonský mistr – Stavitel. Majá podstoupil těžká duchovní cvičení a
úspěšně prošel náročným odříkáním, po nichž nabyl ohromných
duchovních sil (siddhi) a moci. Kvůli askezi žhnul takovým žárem
(tapasja), že si vysloužil obdiv i samotného Brahmy! Ten mu za to
přislíbil splnit jakákoliv tři přání. Když se asurové doslechli o
úspěších, jež Majá dosáhl, začli se k němu ze všech koutů stvoření
houfně slétat.
Majá postavil pro démony trojici měst. Společně jsou známa jako
Tripura – trojměstí. Za tento počin jej démonský lid vyhlásil svým
králem. Do stavby měst Majá vložil celé své mistrovství: byly v nich
dech vyrážející zámky, paláce a do oblak čnící honosná sídla, to vše
uprostřed krásných zahrad a nádherných parků. Vše včetně ulic bylo
poseto drahými kameny a šperky kouzelných barev, jakož i mnoha
jinými poklady, které se ani nedají popsat. Ze vší krásy a přepychu až
přecházel zrak. Co se týká Brahmových požehnání, Majá si vyžádal
následující: ať tato tři města umějí létat, ať se na jeho přání mohou
kdykoliv zneviditelnit, a navíc ať je neporazitelný každý, kdo se
nachází uvnitř jejich hradeb. 
Jedno město bylo celé ze zlata, druhé ze stříbra, třetí bronzové; ve
zlatém městě se ujal trůnu Majá, ve stříbrném a bronzovém zase jeho
bratři, kteří mu ve všem podléhali.

Démoni nezapomněli na to, jak je bohové pronásledovali, lovili,
zesměšňovali a zabíjeli. V bezpečí neviditelných měst létali,
kamkoliv chtěli a všude, kde se zjevili, drancovali a plenili. Mstili se
za všechna příkoří, kterých se jim dostalo. Mstili se všemu a všem.

Bohové, vládcové nebes (séšvarah), předstoupili v modlitbách
před Rudru. Modlili se: „Rudro neodlišitelný od vesmíru, pohleď!
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Démoni z Tripury nás vyhlazují! Naše schopnosti nestačí na jejich
krále, kterým je nedostižný Majá. Modlíme se, prosíme tě, zachraň
nás!“
Rudra, ctihodný, jat jejich strachem, se nad nimi slitoval (anugraha).
Zvedl svůj vesmírný luk, natáhl galaktickou tětivu a pozorně zacílil.
K démonským městům, Tripuře, se rozletěl šíp apokalypsy. Šíp se
v letu rozdělil na milion menších šípů, z nichž každý zářil jako
paprsek slunce. A stejně jako světlo lehce prolétne sklem, Rudrovy
šípy prolétly hradbami třech měst, jakoby tam ani nestály. Tripura na
okamžik zmizela. Jas Rudrovy střely ji zcela pohltil. Když oslepující
záře opadla, démoni nehybně leželi na zemi – paprsků bylo dost pro
každého z nich. Všichni byli mrtví.
Ale ne tak Majá! Tento nedostižný král byl sám Šivabhaktou,
oddaným Šivy pohrouženého ve věčném samádhi! Rudrova zbraň ho
nezabila. Když se stavitelský génij vzpamatoval z toho, co se stalo,
okamžitě jednal: přenesl celé Zlaté město k nádrži s amritou,
nekterem nesmrtelnosti, a využije své velké siddhi (duchovní síly),
přenesl k nádrži i všechny mrtvé démony. Poléval jejich mrtvá těla
nektarem nesmrtelnosti, zatímco dunivým hlasem odříkával mocné
mantry. Démoni procitli k vědomí a vystoupili z mrtvých těl! Jejich
nová těla se třpytila ostrým jasem, jako blesk, když vyšlehne
z tmavých mraků – byli živí a mocnější než kdy předtím.
Když Šiva viděl, co se stalo, posmutněl. Vida ho ve sklíčené náladě,
Modrý Bůh (Višnu) přemýšlel, jak by Pánovi Káilasu (Šivovi) mohl
pomoci. Dostal nápad. Proměnil se v posvátnou krávu, Brahmu
učinil svým teletem. V pravé poledne se zjevili u démonských měst,
přiblížili se k nádrži s amritou a neprodleně ji začali vypouštět.
Démoni, kteří hlídali posvátný nektar, se nedokázali rychle

215



Višnu upanišadAvjakta upanišada

rozhodnout, zda mohou posvátná zvířata jen tak zabít; tato navíc
svítila zvláštní, nezemskou září. Někteří mudrci říkají, že hlídači
nemohli zasáhnout, protože byli pod vlivem kouzla, které na ně
uvalil sám Višnu. Višnu a Brahmá vypustili celou nádrž a zmizeli.
V tu chvíli si strážcové uvědomili, k čemu došlo; jako by se probrali
z transu. Bědujíce a naříkajíce běželi za svým králem. 

Majá patřil mezi nejmoudřejší z moudrých. Již dávno seznal, že
vší události odehrávají se v čase, jsou vedeny nikomu a ničemu
nepodléhající Vůlí (iččhá), jež vyvěrá ze samého středu všeho – ze
Šivova srdce. Řekl: „Vojáci, netruchlete! Nikdo, bohové ani lidé_ani
my, démoni, nemůžeme změnit daný běh věcí, byť bychom se o to
snažili sebevíce. Jediný bůh, Osud, řídí naše životy od prvního
nadechnutí po poslední výdech. Dává nám jedno, ačkoliv my to
vidíme jako dvojí: jako dobré a špatné. Uklidněte své mysli a
pochopte, že vskutku jste nemohli udělat nic jiného než to, co jste
udělali.“

Za krátký čas Višnu a Brahmá připravili pro Šivu mocnou zbraň
(aštra). Darovali mu transcendentní létající disk (vimána), u jehož
výroby smíchali všechny ctnosti: řád (dharma), moudrost (džňána),
odříkání se (viraka) a ostatní. Šiva se oblékl do brnění zářícího jako
milion Sluncí a od Brahmy a Višnua si půjčil jejich zbraně. Létající
disk ozdobil stožárem s vlajkou, na níž se skvěl emblém Býka
(Viršabha).

V pravé poledne (abhidžit), v příznivou dobu, Rudra vystoupil
na disk. Opět se chopil svého vesmírného luku, podruhé napnul jeho
tětivu. Vyslal směrem k Tripuře další apokalyptický šíp! Stvoření na
vteřinu zmizelo v jasné záři. Tripuru pohltil oslepující plamen… tři
démonská města byla zničena.
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Obloha se rozezněla slavnostním bubnováním. Bohové, božští
zřecové (dévariši), otcové vesmírů a ostatní výsostné bytosti,
shromáždivší se ve svých neviditelných vimánech, aby pozorovali
Rudrův čin, pěli nadšené chvalozpěvy a provolávali mu slávu. Bylo
cítit krásnou vůni nezemských květin; v záplavě se sypaly na Rudru
ze všech stran. Apsarasy tančily v transu, Gandharvové zpívali u
vytržení.
Poté se Višnu, Rudra i Brahmá vrátili do svých domovů ve věčnosti.
Opětovně opustili stvoření.“

~    ~    ~

Nárada ukončil svoji řeč. Po chvilce s úsměvem dodal:
„S nikým neporovnatelný králi, synu Dharmy (dharmaputra), ó
Judhišthiro, o čem si přeješ, abych ti ještě vyprávěl?“

~ Spása, nejvyšší ideál ~

Nárada řekl: „Někteří dvouzrození konají obřady a zpívají

védské hymny, jiní konají bohulibé skutky, další zase rádi diskutují o

posvátných zákonitostech. Jsou ale mezi nimi i tací, kteří se vydají na

cestu jógy; přesněji na jednu z dvou cest: cestu moudrosti (džňány)

nebo cestu lásky (bhakti). 

Pokud pořadatel oběti chce mít ze svého obřadu největší

prospěch, nechť nabízí obětiny pro předky a bohy právě těmto

světcům! Pokud se obřadu neúčastní žádný Mahátma, lze obětiny

nabídnout i méně významným hostům, pakliže jsou duchovně

vyspělí a též vzdělaní. 
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U obřadu pro bohy by měli být obřadně pohoštěni dva zřecové.

Tři zřecové u obětování předkům (pitriům). Pokud je obřad požehnán

účastí mahářišiho (velikého zřece) stačí, když je nakrmen on

samotný. Speciálně u obětí předkům (šráddha) nechť se obětník

vystříhá toho, aby se snažil nakrmit co nejvíce hladových krků, bez

ohledu na to, jak je bohatý. Posvátné rituály nejsou určené

pro předvádění bohatství ani sociálního postavení! Veliká hostina bez

vnitřního obsahu snadno vede až k znesvěcení obřadního místa:

pořadatel má mnoho povinností vůči hostům, což ho odvádí od toho,

co je pro oběť stěžejní – určení vhodného času a místa pro rituál,

uctivý přístup k duchovně vyspělým přítomným, preciznost v

provedení rituálu, čistota posvátných nádob i obětníkova vlastní

kvalifikace, jemnou koncentrací ducha začínaje a schopností stát na

vlastních nohách konče. 

Stačí, když pořadatel ve správný čas a na správném místě u

vhodného rituálu a s pokorou nabídne duchovně nejvyspělejšímu

hostu pouhé kořínky či ovoce, a obdrží tím všechny výsledky, o něž

usiluje. 

Pokud se obětní jídlo předkládá jednotlivě bohům (dévům),

zřecům (rišiům), předkům (pitriům), příbuzným a zvířatům, nechť

jsou tito všichni vnímáni a vzýváni (invokováni) jako nedílné

součásti Jediného Boha. Nikdo s byť jen povrchní znalostí dharmy

nemůže u rituálů jíst ani nabízet maso! Předky i bohy vždy více

potěší kořínky a ovoce, hlavně ať nejsou potřísněné krví… Nechť

lidé usilující o duchovní vývoj nikdy neubližují žádné živé bytosti! ¨

Jedině mudrci prosti tužeb, prosti vlastních i cizích tužeb, prosti

nevyplněných i vyplněných tužeb, plni odříkání a moudrosti, jsou
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s to očistit rituální oběť natolik, že se stává obětí (jadžňou) mysli

vůči átmanu (duchu), ať je obětováno cokoliv. Vždyť když se někdo

chystá provést krvavou oběť, všechno živé před ním v hrůze prchá,

volaje: „Ach, obětník je krutý a ovládán chtíčem, jeho srdce je jako

kámen a nezná slitování! Pokud by na to přišlo, určitě by zabil i

mne!“

Bohabojný člověk si vystačí s potravou, jakou jedí svatí:

obilniny, ovoce a kořínky získané bez zbytečné námahy, které udrží

tělo při životě a které nezvětší, ale ani nezaženou hlad. 

~    ~    ~

Existuje pět cest adharmy (špatného žití), které se na první

pohled jeví jako dharma. Jsou to vidharma, paradharma, abhása,

upama a ččhala. O Vidharmě mluvíme tehdy, když se zdá, že člověk

koná všechno správně, nicméně jeho skutky nejsou v souladu s jeho

vlastní dharmou. Paradharma je, když se člověk řídí dharmou cizího

člověka: to by člověk usilující o vlastní osvícení nikdy neměl dělat.

Upadharma je dharmou lidí, kteří navenek žijí zbožný život, ale

nemají vlastní, v srdcích ukotvenou víru. Netouží po Bohu. Jsou jako

herci, kteří pro obživu či obdiv okolí hrají role knězů. Ččhala se říká

člověku, který z Písma vyčetl správnou dharmu, ale vykládá si ji tak,

aby vyhovovala jeho vlastním představám a touhám. A abhása je

z nich ta nejhorší: to člověk žije bez jakéhokoli ohledu na to, co

přísluší jeho věku, životnímu stadiu (ášrama) a sociálnímu postavení

(varna) – je to úplné překroucení významu dharmy. 

Pouze když je dharma v (harmonickém) souladu se sociální

pozicí a věkem člověka v jeho současném vtělení a zároveň
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v souladu s (niternou) povahou jeho převtělujícího se ducha, může

ústit do optimální cesty životem a umožnit duši prožít skutečný mír.

Člověk bez žádostí se nesouží pro nenaplňování své dharmy ani

pro bohatství, pokud ho nemá. Samotný akt zřeknutí se výsledků

činů je odměněn a to tak, že takový člověk vždycky najde dostatek

potravy jako python, který nehybně čeká na svou kořist a nikdy

neumře hladem. Jak by mohl roztěkaný a vždy rozrušený člověk,

jsoucí neustále v pohybu, honící se za bohatstvím a dalším a dalším

vlastnictvím, jaktěživ poznat extázi duše rozpouštějící se v átmanu?

První nezná klid, kdežto druhý zná jenom mír a blaženost. 

Nohy chráněné botami kráčí pohodlně po kamenech i bodláčí.

Stejně tak člověk, jenž žije v míru átmana, potkává štěstí a úspěch

všude, kde se ocitne. Pro přežití těla mu stačí pár kapek vody denně.

Koná svou dharmu a tu a tam příležitostnou oběť. Avšak ti, kdož

nenavázali mimočasové spojení (duše s átmanem) běhají bezcílně

světem jako psi, vždy tam, kam je zaženou jejich nevybité touhy

(vásany). Jejich vznešenější vlastnosti – důstojnost, morální čistota,

jasnost mysli, sebeovládání, ba i světská pověst – jim protékají

pomalu, ale jistě mezi prsty, zatímco oni stále ulpívají na nových

objektech smyslů. Utápí se ve světských požitcích. Zásluhy, jež snad

nahromadili předešlým ctnostným životem, vycházejí vniveč.

Mnoho již bylo velikých učenců, slavných pro svou erudici či

schopnost zaplašit pochybnosti z myslí jiných lidí, excelujících

v učených disputacích či předsedajících velikým shromážděním

vzdělanců (panditů), jež ale navzdory tomu všemu v kritických

chvílích neuspěli, poněvadž neodkryli tajemnou harmonii mezi

hmotou a duchem, nenalezli skutečné spočinutí – blaženost –
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nepoznali átmana. 

~    ~    ~

Asketa transcenduje sexualitu vyvázáním se ze sampkalp. Hněv

přemáhá zřeknutím se chtíče. Chtivost rozpouští neustálým

připomínáním si duchovních rizik plynoucích z vlastnění majetku.

Velikého nepřítele, strach, zdolává stálým soustředěním na Boha –

Jedinou Skutečnost. Zbavuje se máji a jí způsobeného věčného

smutku neustálým rozjímáním o rozdílech mezi átmanem a

anátmanem, mezi tím, co je a tím, co se jeví být. Co nejčastěji

vyhledává společnost světců, proroků a mudrců – přímé svědectví

jejich moudrosti zlomí jeho pýchu. Problémy v meditaci překonává

mlčením (mauna); tendence k násilí překračuje nelpěním na vlastním

těle. Utrpení, která mu způsobují jiní, oplácí laskavostí. Prarabdha

karman z minulých životů snáší klidně a umírněně. S děsy (démony)

se vypořádává pránájámou. Silám temnot, přicházejícím ve spánku,

se vyhýbá jedením sattvické stravy. Sattvou poráží tamas i radžas.

V situacích, kdy má pocit, že už více sattvy nesnese, nechť se vždy

s neochvějnou vírou uchýlí k rozlišování mezi věčným a nevěčným

(vivéka) a odevzdává se Bohu. 

Všech těchto výsledků nejsnáze dosáhne láskou a oddaností

(bhakti) ke svému mistrovi. Guru nechť je pro něj Bohem chodícím

po zemi! Pokud si myslí, že jeho guru je menší nežli bůh, tak

cokoliv, co v jeho přítomnosti získá, nebude plnohodnotné. Bude

jako ten slon, jenž se sice vykoupal v posvátné Ganze, ale jakmile

vyšel zpět na břeh, hned se zase po uši vyválel v blátě.

Někdo se žáka může zeptat: „Jak to, že je pro tebe guru bohem,
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když všichni okolo v něm vidí obyčejného člověka?“ Králi

Judhišthiro, odpověď na tuto otázku máme přímo před očima:

Krišna, pán vesmíru, neživé přírody i živých bytostí žije mezi námi,

ale kolik z našich přátel v něm vidí víc než člověka? Kolik z nich ví,

že je parabrahman (svrchovaný Bůh)? A že i to tělo, které má, není

hmotné, jakkoliv se takovým jeví? Ani Krišnovi nepřekáží, že se

k němu ostatní chovají jako k člověku. Proč by tedy lidské tělo mělo

bránit žákovi (šišjovi) vidět ve svém guru Boha? 

~    ~    ~

Védy hlásají, že ovládat pět smyslů je stěžejní. Opravdu,

ovládání vlastních smyslů je skutečným cílem védských obřadů,

rituálů a karmajógy. Přesto, pakliže konání bohulibých a v Písmu

předepsaných skutků nepomáhá adeptovi k dhjáně, kontrole mysli,

jsou to všechno prázdná strádání, míjející se se svým pravým cílem.

Mysl je to, co má být ovládáno! Stejně tak charita a oběti: když jsou

prováděné ze zvyku, bez vnitřního zaměření a navíc extrovertním

člověkem, spíše ho stahují zpátky do světa, než mu pomáhají na cestě

k vysvobození. 

Pokud upřímného adepta potká nutnost žít rodinný život, nechť i

jako grihasta každodenně kultivuje postoj nepřipoutanosti, bedlivě

střeží svou mysl a ze všech sil bojuje proti majetnickosti, hlavně

žárlivosti. Pokud je již dostatečně vyspělý, může opustit domov a

uchýlit se na opuštěné místo jako poustevník. Na tichém místě

usedne na čistou a rovnou zemi se zády, krkem a hlavou

vzpřímenými a intonuje Pranavu, nejposvátnější mantru, slabiku
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AUM. Sedí s polozavřenýma očima, s pohledem upřeným na špičku

nosu a pomocí pránájámy kontroluje vdech a výdech (apánu a pránu)

– púrakou, kumbhakou a réčakou. Kolikrát mu mysl uletí za nějakou

fantazií či touhou jako splašený kůň, tolikrát ji jemně, ale pevně

přemístí zpátky do jeskyně srdce. Mnohokrát ztratí nad myslí

kontrolu a vždy ji opět nalezne, trpělivě, laskavě, až mysl sama se

ztiší, jako oheň, který bez přikládání paliva pomalu, ale jistě dohoří.

Zklidněná mysl je tichá tůňka; myšlenky nečeří nehybnou hladinu. 

Jakmile v intervalech mezi jednotlivými myšlenkami začne

myslí prozařovat světlo vědomí átmana, džíva se již nechce vracet

zpátky do máji, do područí mysli. Ochutnav blaženost (ánanda)

svobody, touží se stále více osvobozovat a odevzdávat se Bohu.  

~    ~    ~

Člověk opustivší světský život (grihasta-ášrama) i s jeho

dharmou, arthou a kámou a stanuvší se poustevníkem

(vánaprasthou), který ale přesto zruší svou přísahu a vrátí se zpátky

mezi lidi vést rodinný život_ je jako člověk, který pojídá své vlastní

zvratky – nestoudný, hanebný a je radno se mu vyhýbat! A co říci o

učitelích, kteří nazývají hmotné tělo pouhým pytlem masa a kostí,

shlukem masa a výkalů, ale přesto kolem sebe shromažďují

uctívatele a žáky, aby o jejich těla pečovali a obdivovali je? Nu co o

takových říci? Grihasta ignorující světské povinnosti, brahmačárin

nedodržující celibát, vánaprastha navrátivší se žít mezi lidi, sannjásin

(mnich) oddávající se smyslnosti: ti všichni zapověděli sama sebe,

jejich životy jsou lží, jsou to pokrytci nejhoršího druhu! Jako svíčka

nepřesvítí slunce, smysly a mysl již nezajímají toho, kdo směřuje k
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sat-čit-ánandě.

~    ~    ~

Mudrci přirovnávají lidské tělo ke kočáru:

smysly jsou pět koní, jež jej táhnou, mysl (manas) je opratěmi,

intelekt (buddhi) kočím; vymezené vědomí (čitta) je jeho osou.

Říkají též, že deset druhů prány jsou paprsky, jež prosvítají osou

kočáru, a dharma a adharma jsou kola, na kterých kočár jede. Džíva

podlehnuvší iluzi, že o něčem, co se týká kočáru rozhoduje

(ahamkára), se na něm veze. 

Slabika AUM je luk. Džíva je šíp. Brahman je cíl! Hněv,

ulpívání, chtivost, smutek, pobláznění, strach, ješitnost, domýšlivost,

soutěživost, vášeň, nedbalost, hlad a spánek: to jsou jógínovi

nepřátelé, zrozeni z radžasu a tamasu.

Jak dosvědčuje příklad mudrce Bharaty, u duchovně velmi

pokročilých bytostí může být i přespříliš sattvy překážkou v

duchovním vývoji. Bharata tak pečoval o zraněné srnče, až ulpěl a

v následujícím životě se sám narodil jako srnec! Koneckonců, átman

překračuje všechny tři guny.

Pevně ovládaje koně, džíva vytasí meč moudrosti (džňány),

jehož ostří vybrousil pokornou službou světcům a mudrcům, a

nemilosrdně seká z radžasu a tamasu zrozené nepřátele. Samotný

Višnu mu v tom dodává potřebnou sílu! Když dosáhne velikého

vítězství a skrze sattvu dospěje k átmanu, kočár i projevený svět

(guny) opouští.

Ale pakliže adept nezvládá nástrahy cesty a jeho kočí (intelekt)

pevně netřímá otěže, koně si cválají, kam se jim zachce. Ničím
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nehašené plameny chtíče je navíc pálí, takže se plaší, až úplně

zdivočí. Řítí se k objektům smyslů hluboko do samsáry, točí se i s

kočárem v bezedné studni a temných kruzích, až džíva úplně ztrácí

kontrolu a upadá do temnoty… prožívá již pouze strach

z nevyhnutelné smrti.

~    ~    ~

Védy rozlišují dva druhy činnosti: pravritti a nivritti. Pravritti

(karma skutků) způsobuje opakovaná zrození, zatímco nivritti

(neulpívání na skutcích) vede k nesmrtelnosti.

Obětování zvířat a používání zapovězených materiálů, jako

například u obětí agnihótra, darša, púrnamasa, čaturmasa, pašujága,

sómajága, váišvadéva a všech obětováních Balimu (králi podsvětí),

to vše se ve védách souhrnně nazývá išta jadžňa. 

Veřejně prospěšné skutky_jako je postavení nových chrámů,

vysázení parků či vykopání nových veřejných studní, se ve védách

souhrnně nazývá púrta. Pokud se tyto konají s cílem zvýšit vlastní

prestiž či zvětšit svůj majetek nebo slávu, jsou pravritti: nepřinášejí

mír, pouze mentální neklid. Pokud jsou ale konány bez sobeckých

tužeb, neboli pojímány jako obětiny Bohu, ty samé činnosti jsou

nivritti a vedou k mókši (vysvobození).

Kdo koná činnosti pravritti, ten po smrti nastupuje pitrijánu,

stezku předků. Po ní se dostává k svým otcům, aby s nimi v nebi

strávil dlouhé roky. Skutky, myšlenky a vzpomínky, které svým

předkům v životě věnoval, zpevňují jeho jemné tělo, v němž

opouští hmotné vězení. Po smrti ho božstva vedou z obětního dýmu
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do noci, do tmavé poloviny měsíce6, v pololetí, ve kterém směřuje

slunce k jihu. Dospívá do sféry působnosti měsíce. Tam prodlévá se

svými blízkými dlouhé roky v radosti i bolesti podle povahy své

karmy, dokud se ovoce jeho skutků nespotřebuje. Nakonec padá s

deštěm zpátky na zem a vstoupí postupně do rostlin, potravy a do

semena člověka. Potom se opět narodí.

Pouze dvouzrozenec, nad nímž byly vykonány příslušné

očišťující obřady, může kráčet cestou předků.

Ale adept toužící po vykoupení (mókša), neulpívající na

výsledcích skutků (nivritti), obětuje všechnu nahromaděnou karmu

jako obětinu moudrosti (džňána), išta – rituály i púrta – dobročinnost

obětuje dhjáně (meditaci) a oddává se askezi (tapasja).

Smysly obětuje v ohni mysli, mysl se všemi jejími proměnami

obětuje řeči. Řeč obětuje jediné posvátné slabice, jež v sobě vší řeč

obsahuje, slabice AUM; AUM obětuje do bindu, bodu singularity.

Bindu rozpustí v náda, posvátném znění ticha; to obětuje átmanu a

átmana propustí v Paramátmana, Boha.

Ve třech rozích (a, u, m) se nachází bezrohé (turíja)

Ve třech rozích zachyť toho lva!

Ve spojení roku (m) s ostatními dvěmi (a, u)

pohodlně sedí tři bozi (Brahmá, Višnu, Rudra)

Po smrti ho božstva vedou z obětního ohně do dne a do světlé

poloviny měsíce, odkud se skrze úplněk dostává na cestu vedoucí

vzhůru (uttarájána), v pololetí, ve kterém směřuje slunce k severu, až

dospívá do světa brahmy (brahmalóky). Spojuje se s višvou,

6
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táidžasem a pradžňou, které jsou propojené se třemi těly – hrubým,

jemným a příčinným Překročiv je, rozpouští je. Poté prodlévá v

turíji, čtvrtém stavu mimo bdění, snění a hluboký spánek… již se ho

nedotýkají proměny jakéhokoliv světa. Je Svobodný.

Judhišthiro, králi, vykládám ti posvátná tajemství. Jsi pozorný?

A hlavně, jsi pokorný? 

Rišiové tuto cestu duše (po smrti) nazývají dévajánou, stezkou

bohů. Na rozdíl od džívy nevidícího přes vlastní karmu džíva

odevzdávající se átmanu uskuteční v Jeho Vědomí své bytí a už více

neví, co to znamená zemřít nebo se narodit. 

Kdož transcenduje i hluboké mystérium těchto dvou stezek, toho

již nic nepoutá. Ví, kým byl před obléknutím těla, i kým bude po

jeho odložení. Ví, kým nikdy nepřestal být. Je subjektem i objektem

každého poznání, vyššího i nižšího, je potěšením i tím, kdo je

potěšen, je slovem i jeho významem, je temnotou i světlem. Vše, co

existuje, je jeho součástí. Po čem může toužit, čeho se bát? 

~    ~    ~

Náradovo úžasné poučení o átmanu.

Když vidíme v zrcadle nějakou věc, víme, že v ploše zrcadla se

nachází její obraz a nikoliv ona sama. To je logické. Stejně tak se

celý hmotný svět se všemi jeho objekty nachází v mysli: jako obrazy

a projekce. V mysli není hmotný svět skutečným, vždyť jak by mohl?

Považovat svět viděný v mysli a hmotný svět za identické je zaplétat

se v závoji máji.

Dokud džíva považuje sám sebe za jakkoliv odděleného od

Brahmana, věří i tomu, že existuje objektivní, na něm nezávislý svět,
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který je oddělený od něj. Vše je skutečné, to ano, ale pouze proto, že

átman je skutečný(!). Ve vědomí átmana, Boha, neexistují Země ani

žádné galaxie; nejsou jeho částí, nejsou v něm ani mimo něj, dočasně

ani trvale. Nejsou tam smysly ani objekty smyslů, ani pět hmotných

elementů (paňčamahábhúta), jež vznikají celistvě ze svých jemných

esencí, tanmáter; není nic, co by mu šlo ubrat nebo k němu přidat, je

všezahrnující celistvostí bytí. Vesmír je mithya – postrádá vlastní

fundamentální skutečnost. Slova se pro účel poučení a diskuse dají

poskládat mnoha způsoby, ale to, co vzniká z iluzí v iluzích, jsou jen

iluze. Pouze átman je. Všechno je celistvou skutečností, ani dualita

není skutečná mimo átmana, protože átman není rozdělen. Átman

propůjčuje svou Skutečnost všemu, co vnímá – to je ten zázrak.  

Vyvstává otázka, není-li také veškerá nauka a všechny svaté

texty bezcenné, jelikož jsou bez vlastní skutečnosti, stejně jako vše

ostatní. A opravdu je to tak, králi, že i zjevené Písmo plní svůj účel

jenom tak dlouho, jak dlouho je džíva svázán nevědomostí.

Sebe si neuvědomující átman je džíva. Jako džíva sní sen, ve

kterém se mu zdá, že bdí, sní a hluboce spí. Stejně tak se mu zdá i

celý snový svět a všechny védy. Sní sen o tom, že se musí probudit, a

sní sen o tom, že se dlouze probouzí. Sebe-uskutečnění je jediným

možným probuzením! Bez sebe sama, což je átman, neexistuje nic!

Pouze átman je. 

Vydávání duality za nejvyšší skutečnost je zcela neobhajitelné.

Není v ní skutečnosti mimo átmana, dualita se jeví skutečnou v Jeho

světle. Je mezi nimi vztah asi jako mezi bavlnou a dvěma

bavlněnými nitěmi. Čím jsou kromě bavlny? 

Pravidelně se cvič v praxi bhavádvaity, krijádvaity a
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dravjádvaity, ó panduovský císaři, abys překročil tři stavy.

Bhavádvaita je praxe vnímání všech bytostí jako nedílných součástí

Jediného Boha. Krijádvaita je odevzdávání všech svých myšlenek,

slov i skutků Bohu. Dravjádvaita je praxe uvědomování si, že ve

svých potřebách, touhách a ve všem, co je vyjadřuje, jsou všichni lidi

úplně stejní jako ty sám.

  ~    ~    ~

Grihasta by měl poctivě plnit světské povinnosti a pečovat o

svou rodinu. Peníze by měl vydělávat výhradně čestným způsobem a

pracovat pouze ve vhodném čase a na vhodných místech. Mudrci

říkají, že grihasta žijící poctivým životem ctícím dharmu může

dokonce i přitlačen rodinným krbem dospět k Bohu (brahmanu),

pokud Ho opravdu miluje (bhakti).

Judhišthiro, králi z rodu Pándavů, modlím se, aby milost Toho,

jenž tě zachránil z na první pohled beznadějné situace, jenž ti pomohl

podmanit si celý svět a vykonat Ášvamédha jadžňu, byla pořád ve

tvém srdci i životě. Oddej se Krišnovi, ó Pánduův synu! U jeho

nohou dojdeš spásy (mókši).“

Úchvatný Nárada, věčný poutník a nejskvělejší Višnuův bhakta,

domluvil a na chvíli se zamyslel. Judhišthira mlčel. Po chvíli Nárada

pokračoval jemným hlasem:

„V předešlé kalpě, v čase, jejž nemůžeš pamatovat, jsem byl

nebeským pěvcem z řádu gandharvů. Jmenoval jsem se Upabarhana

a můj lid mě ctil. Mé tělo bylo krásné a nádherně vonělo, můj hlas

byl pln melodie a rozléhal se nebesy jako líbezná hudba. Byl jsem

marnotratný a domýšlivý. Neodepřel jsem si žádného potěšení. Trávil
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jsem svou nesmrtelnost ve společnosti krásných žen, v ruce vždy

se džbánem po okraj naplněným vínem.

Jednou se pradžápatiové chystali k velké zápalné oběti (jadžni).

Povolali k účasti i nás gandharvy, abychom u oběti zpívali o Hariho

zábavách (lílá). Apsarasy, nebeské nymfy, společnice bohů a

úchvatné tanečnice byly pozvány také, aby na naši hudbu tančily.

Znal jsem zpaměti každý chór, který jsem měl zpívat, ale když nastal

čas oběti, vstoupil jsem do obřadiště opilý, podepírán třemi ženami a

s milostnou písní na rtech! Pradžápatiové mě okamžitě prokleli.

On je pán všeho, je vševědoucí, je vnitřní řiditel, sestávající se

skrz-naskrz z poznání.  Je začátkem všeho.

„Upabarhano, všechny jsi nás zesměšnil. Ztrať všechno, kvůli

čemu jsi tak domýšlivým! Naroď se v rozvrácené rodině, buď chudý,

slabý a ošklivý!“

Narodil jsem se z lůna služky (šúdra) v hmotném světě, ale

z požehnání Višnua jsem v tomto životě mohl sloužit nejmoudřejším

mudrcům toho věku; stýkal jsem se pouze s bráhmany. A věřím, že to

bylo právě ze společného požehnání Višnua a těchto bráhmanů, že

jsem se v této kalpě narodil jako Brahmuův syn, ne z lůna smrtelné

ženy, ale přímo z mysli Stvořitele, mého milovaného otce.“

Judhišthira se neodvažoval promluvit. Nárada pokračoval:

„Synu boha dharmy, vylíčil jsem ti život hospodáře (grhasthy) i

dharmu, púnju a bhakti, jimiž se vyprostí ze samsáry. Grhasta může

dospět k nirváně stejně jako sannjásin, pokud bude žít, jak jsem ti

řekl.

Judhišthiro, ty jsi ten nejšťastnější člověk. Největší mudrci z celé

Bharatavarše sami přicházejí do tvého domu, protože vědí, že s tebou
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žije Krišna, Bůh převlečený za člověka. Je tvým přítelem, učitelem,

bratrancem i guruem. Samotný parabrahman, pro setkání s nímž

nejmocnější bytosti bez lítosti obětují tisíce životů józe, je u tebe a

chová tě v úctě! Jeho dotek probouzí transcendentní extázi. Ani

Brahmá a Rudra nenalezli dno v hlubinách Jeho bytí. Lze se k Němu

přiblížit láskou, tichem a mírem.“

Judhišthira, vladař všech bharatů, byl tím, co slyšel, hluboce

pohnut. Pln pokory padl na kolena a se slzami kanoucími mu z očí

pěl chvály Krišnovi a Náradovi. Jeho štěstí nemělo mezí: Nárada mu

potvrdil to, čemu on sám dlouho věřil.

Rozloučiv se s Judhišthirou i modrým avatárem, Nárada zmizel.
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