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Abstrakt 

Práce	 používá	 přístup	 Actor‐network	 theory	 k	 analýze	

společensko‐technologické	 kontroverze	 o	 množství	 uhlí	 v	 Dolech	 Nástup	

Tušimice	 v	 mediálním	 prostoru.	 Teoretická	 část	 popisuje	 zakotvení	 v	

sociologické	 tradici	 a	 teoretické	 předpoklady	 Actor‐network	 theory.	 Empirická	

část	 analyzuje	 dynamiku	 střetu	 v	mediálním	prostoru	 a	mobilizované	 strategie	

dvou	 aliancí	 nad	 zdánlivě	 nerozporovatelným	 faktem.	 Došel	 jsem	 k	 tomu,	

kontroverze	se	odehrává	po	několika	liních,	které	jsou	do	jisté	míry	autonomní.	

Závěr	práce	se	věnuje	některým	problematickým	oblastem	ANT,	především	 její	

aplikaci	 na	 zkoumání	 kontroverze	 ve	 veřejném	 prostoru,	 který	 je	 v	 mnohém	

odlišný	 od	 sociologie	 vědy,	 kde	 ANT	 původně	 vznikla.	 Problematickým	 se	 zdá	

především	 strategie	managementu	 transparence,	 které	 využívá	 aliance	 firem	 k	

udržení	 jimi	prosazované	 reality.	Překážkou	pro	plodné	využití	ANT	se	zdá	 její	

důraz	 na	 pozorovatelné	 aspekty	 kontroverzí,	 které	 ovšem	 mohou	 opomíjet	

stěžejní	oblasti,	ve	kterých	se	kontroverze	odehrávají. 

 

Abstract 

The	 research	 utilizes	 'actor‐network'	 theory	 to	 analyze	 debates	 in	 the	

media	on	 the	 socio‐technical	 controversy	on	 the	 topic	of	 the	amount	of	 coal	 in	

the	 Nástup	 Tušimice	 mines.	 Theoretical	 part	 describes	 its	 own	 place	 in	 the	

sociological	 tradition	 and	 theoretical	 presuppositions	 of	 actor‐network	 theory.	

My	conclusion	is	that,	the	controversy	is	being	developed	alongside	several	lines,	

which	 remain	 relatively	 autonomous.	 Empirical	 part	 of	 this	 study	 analyzes	

dynamics	 of	 the	 conflict	 and	 the	 strategies	 employed	 by	 both	 sides	 in	 the	

argument	 over	 seemingly	 unequivocal	 fact.	 The	 conclusion	 focuses	 on	

questionable	areas	of	ANT;	especially	on	it's	application	in	research	of	conflicts	



	

in	public	space	which	is	different	from	its	use	in	sociology	of	science	where	ANT	

originated.	 Problematic	 point	 seems	 to	 be	 utilization	 of	 management	 of	

transparency,	which	 is	 employed	 by	 the	 alliance	 of	 companies	 to	 sustain	 their	

version	of	reality.	Emphasis	of	ANT	on	observable	aspects	of	controversies	seems	

to	be	obstacle	for	fruitful	use	of	ANT,	because	it	probably	misses	the	crucial	areas	

where	the	controversies	are	being	developed. 
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Předpokládaný	název:		

Mapování	kontroverze	o	množství	uhlí	v	Dolech	Nástup	Tušimice	

	

Zásady	pro	vypracování	

Budu	se	zabývat	mediální	analýzou	kontroverze	o	množství	uhlí	v	Dolech	Nástup	

Tušimice	podle	metodologie	Actor‐Network	theory.	Vyberu	korpus	relevantních	

zpráv,	 ve	 kterých	 budu	 identifikovat	 klíčové	 aktéry,	 sítě,	 které	 tvoří	 a	 jakým	

způsobem	vytváří	aliance,	aby	prosadily	svoje	cíle.	

		

Předběžná	náplň	práce	

Cílem	 výzkumu	 je	 popsat	 proces	 kontroverze	 o	 zdánlivě	 prakticky	

nerozporovatelný	fakt	–	množství	vytěžitelného	uhlí.	Tento	fakt	je	přitom	široce	

diskutován	mnoha	 různými	 aktéry	 (úředníky	ministerstva	 životního	 prostředí,	

ekologickými	aktivisty,	starosty	obcí,	zástupci	Severočeských	dolů	a	ČEZem).	Do	

kontroverze	 jsou	mobilizovány	 různé	 expertízy	 a	 právní	 předpisy,	 které	 bývají	

rozdílnými	aktéry	vykládány	 i	naprosto	protikladným	způsobem.	Zjednodušeně	

lze	říci,	že	strana	ČEZu	se	přitom	snaží	o	napadení	odborné	reputace	notorických	

„stěžovatelů“,	strana	druhá	přitom	viní	management	(za	tiché	podpory	celé	řady	

institucí)	z	nelegálních	praktik	a	ze	snahy	o	osobní	obohacení.		

To	se	ovšem	odehrává	na	pozadí	konstituování	vědeckého	faktu	–	množství	

vytěžitelného	 uhlí.	 Výzkum	 bude	 zkoumat,	 jakým	 způsobem	 do	 konstituování	

tohoto	 faktu	 vstupují	 různí	 aktéři,	 jaké	 spojence	 mobilizují	 a	 pokusí	 se	

prozkoumat,	jakou	roli	hraje	v	kontroverzi	zjevná	mocenská	asymetrie,	kdy	proti	

sobě	stojí	jednotlivec	(opírající	se	o	podporu	několika	neziskových	organizací)	a	

jedna	z	největších	firem	v	České	republice.		

	 	



	

TEORETICKÉ	POZADÍ		

Po	teoretické	stránce	budu	vycházet	ze	sociologie	vědy	a	technologie,	především	

se	budu	opírat	o	Action‐Network	Theory,	kterou	se	pokusím	využít	mimo	oblast	

jejího	 vzniku	 –	 pokusím	 se	 jí	 přenést	 z	 vědecké	 oblasti	 do	 oblasti	 zkoumání	

veřejné	politiky.		

Vytěžitelné	uhlí	 je	nahlíženo	 jako	aktér,	který	měl	do	 jisté	doby	víceméně	

nezpochybněné	 reprezentanty	 –	 slovy	ANT„mluvčí“.	 Tito	mluvčí	 reprezentovali	

uhlí	nejenom	co	se	 týče	 jeho	množství,	ale	určovali	 i	 jeho	budoucí	využitelnost.	

Po	 komplikovaném	procesu	 „překladu“	materiální	 entity	 do	 podoby	 vědeckých	

faktů	přišel	neménně	komplikovaný	překlad	do	podoby	ekonomického	záměru,	

který	je	limitován	dalšími	aktéry	–	jakými	jsou	například	platná	legislativa	nebo	

potenciální	rezistence	okolních	obcí.	V	duchu	ANT	lze	říci,	že	autorita	tradičních	

mluvčích	 –	 Severočeských	 dolů,	 ale	 i	 například	 Báňského	 úřadu,	 byla	 v	

mediálním	poli	 zproblematizována	nevládními	organizacemi.	Toto	zpochybnění	

můžeme	nazvat	 jako	 „zkouškou	 síly“,	 různí	 aktéři	 se	 v	 procesu	 problematizace	

snaží	 o	 různou	 definici	 identity	 ostatních	 aktérů,	 a	tím	 i	 o	 různorodou	 definici	

reality.	Vzhledem	k	tomu,	že	kontroverze	právě	probíhá,	můžeme	sledovat	tento	

proces	v	rámci	možností	„přímo“.	
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Úvod 

Vím,	 že	 je	 to	 možná	 z	 Vašeho	 pohledu	 demagogické,	 ale	 jen	 hledám	

argumentaci,	která	by	se	při	společném	postupu	mohla	stát	„pravdou“.	

Nechci	 tím	 vůbec	 říkat,	 že	 nemáte	 Vy	 pravdu	 –	 jen	 hledám	 argumentaci,	

kterou	byste	nám	mohla	pomoci	říkat,	abychom	věc	na	úřadech,	před	Greenpeace	a	

případně	i	mediálně	ustáli.	

‐	Miloslav	Kožnar1	

	

Předkládaná	 diplomová	 práce	 má	 za	 cíl	 podrobně	 zmapovat	 mediální	

reprezentaci	 kontroverze	 o	 množství	 uhlí	 v	 Dolech	 Nástup	 Tušimice	

prostřednictvím	metodologie	Actor‐network	theory	(dále	je	ANT).	Tento	přístup	

rozpracovali	 na	 poli	 sociologie	 vědy	 a	 technologie	 autoři	 jako	 je	Bruno	Latour,	

Michel	 Callon,	 Anne‐Marie	 Mol	 a	 další.	 Jedná	 se	 o	 způsob,	 který	 má	 činit	

přehlednější	komplexní	vztahy,	které	se	zrcadlí	v	diskuzích	ve	společnosti,	kde	se	

protínají	 politické	 boje	 s	 technologickými	 problémy.	 Zvláštní	 pozornost	 je	

věnována	konstituci	 jednotlivých	aktérů,	 jejich	propojení,	dynamice	navazování	

vazeb,	hledání	spojenců	a	konstituci	specifické	reality.	

Práce	se	dále	věnuje	prozkoumání	filozofických	předpokladů	ANT	a	reflexi	

aplikace	 její	 specifické	 ontologie	 v	 prostoru	 mimo	 sociologii	 vědy,	 v	 rámci	

veřejné	 socio‐technické	 kontroverze.	 	 	 Zajímat	 mě	 bude,	 do	 jaké	 míry	 je	

aplikování	metodologie	ANT	plodný	přístup	ke	sledování	veřejných	kontroverzí,	

ale	také	jaké	jsou	její	slabiny	či	opomíjená	místa.	

V	české	sociologické	teorii	má	ANT	zastoupení	především	prostřednictvím	

práce	 Zdeňka	 Konopáska	 a	 Terezy	 Stöckelové2,	 nověji	 i	 díky	 práci	 Miroslava	

Paulíčka	 v	 oblasti	 sociologie	 umění	 (2012).	 Přesto,	 vzhledem	 k	 radikalitě	

																																																								
1	 Viz	 LUKÁČ,	 P.	 Protikorupční	 fond	 Karla	 Janečka	 a	 Karla	 Randáka	 se	 opřel	 do	 energetického	
gigantu	ČEZ.	Ihned.cz,	19.	června	2012.	
2	 Oba	 se	 i	 opakovaně	 zabývali	 problémem	 politicko	 technologických	 enviromementálních	
kontroverzí.	 V	Konopásek,	 et	 al.,	 (2008)	 se	 zaměřili	 především	 na	 problém	 purifikace	 a	
hybridizace	politiky	a	expertízy	na	příkladu	výstavby	dálničního	obchvatu	v	Plzni.	Popisují,	jakým	
způsobem	udržování	„čisté“	expertízy	a	„čisté“	politiky	přináší	nesnáze	do	rozhodování.	
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některých	tezí	ANT,	představím	propojení	se	sociologicko‐filozofickou	tradicí	na	

ose	Gabriel	Tarde	–	Gilles	Deleuze	a	Félix	Guattari	–	Bruno	Latour.		

Problematika,	 kterou	 se	 bude	 zabývat	 empirická	 část,	 je	 mediální	 projev	

konfliktu	 nad	 množstvím	 uhlí	 v	 Dolech	 Nástup	 Tušimice.	 Kontroverze	 se	

rozehrála	 na	 pozadí	 napadnutí	 ekologické	 šetrnosti	 modernizačního	 projektu	

elektrárny	 Prunéřov	 –	 největšího	 znečišťovatele	 ovzduší	 v	 České	 republice.	

Projekt	 plánovaný	 ČEZem	 je	 jedním	 z	vlny	 obnov	 uhelných	 elektráren	 za	

celkovou	 odhadovanou	 částku	 100	 miliard	 korun.	 Aliance	 ekologických	

organizací	 obvinila	 ČEZ	 z	 porušení	 evropské	 legislativy	 při	 výběru	 použité	

technologie.	 Od	 té	 doby	 se	 opakovaně	 snažila	 projekt	modernizace	 zastavit,	 či	

alespoň	 revidovat.	 ČEZ	 se	 v	 tomto	 sporu	 bránil	 prostřednictvím	 množství	

hnědého	uhlí	 v	 přilehlém	dole	Nástup	Tušimice,	 kde	údajně	množství	 a	 kvalita	

uhlí	 neumožňovala	 zvolit	 použití	 jiných	 technologií.	 Po	 několika	 neúspěšných	

žádostech	 odpůrců	 modernizace	 o	 předložení	 důkazu,	 že	 množství	 uhlí	 pro	

alternativní	 projekt	 je	 ve	 skutečnosti	 dostatek,	 dochází	 k	 nečekanému	 obratu.	

Alianční	 síť	 neziskových	 organizací	 se	 rozšiřuje	 o	 bývalou	 zaměstnankyni	

Severočeských	dolů,	která	přišla	s	obviněním,	že	uhlí	není	dostatek	nejenom	pro	

alternativní	projekt,	ale	ani	pro	projekt	navržený	ČEZem.	Příčinou	má	být,	že	ČEZ	

použil	pro	své	kalkulace	špatná	data	o	množství	uhlí	v	přilehlém	dole.	Nyní	tak	

má	chybět	přes	100	miliónů	tun	uhlí	a	celý	modernizační	projekt	za	minimálně	

25	miliard	korun	se	stane	prodělečným.		
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1 Teoretická část 

V	 teoretické	 části	 představím	 ANT,	 kterou	 v	 této	 práci	 používám	 jako	

„nástroj“,	pomocí	kterého	popisuji	mediální	projev	kontroverze	o	množství	uhlí	v	

Dolech	 Nástup	 Tušimice.	 ANT	 je	 v	 akademickém	 diskurzu	 stabilně	 zastoupená	

disciplína	s	tradicí	dlouhou	více	než	30	let	a	stihla	přinést	v	mnohých	ohledech	

radikální	 přístupy	 –	 například	 teze,	 že	 do	 sociologie	 by	 se	měli	 zahrnovat	 lidé	

stejně	jako	ne‐lidé,	že	rozdělení	na	společnost	a	přírodu	je	analyticky	neplodné	či	

že	jednoduché	organismy,	věci	nebo	dokonce	koncepty	mají	svoji	vůli.	ANT	jde	v	

mnohém	 proti	 sociologickému	 mainstreamu	 a	 nebojí	 se	 otevřené	 kritiky.	

Považuji	 proto	 za	 užitečné	 krátce	 představit	 historické	 kořeny	 ANT,	 které	

poslouží	k	lepšímu	pochopení	jejího	neortodoxního	přístupu.		

1.1 Gabriel Tarde 

Gabriel	 Tarde	 byl	 koncem	 19.	 století	 významným	 aktérem	 na	 poli	

společenských	 věd.	 Tento	 současník	 Durkheima,	 sociolog,	 soudce,	 kriminolog,	

statistik,	 i	sociální	 psycholog,	 rozpracoval	 originální	 metafyziku,	 která	 v	 době	

technicistního	 katalogizování,	 třídění,	 zpřehledňování	 a	 škatulkování,	 hledání	

agregátů	a	 věčných	 zákonů	přinášela	dynamický	propletenec	 cirkulujících	 toků	

tužeb,	 vášní	 a	 přesvědčení.	 Metafyzika,	 která	 nepřinášela	 obraz	 přehledného	

modernistického	světa,	ale	tepající,	věčně	se	proměňující	chaos	soupeřících	entit	

stabilizujících	se	do	období	řádu,	vytvářející	další	super‐entity,	či	se	rozpadající	

do	 svých	 komponent,	 jejichž	 toky	 je	 rekonfigurují	 do	 nové	 podoby.	 Zkoumání	

tohoto	věčně	cirkulujícího	propletence	ho	vedlo	k	mikro‐sociologickému	popisu	

společnosti	a	dovedlo	k	polemice	s	Émilem	Durkheimem,	který	trval	na	chápání	

společnosti	 jako	 autonomní	 supra‐individuální	 reality.	 Tarde	 rozlišení	

individuum/společnost	vnímal	s	nedůvěrou.	

Pojetí	 sociologa	 Gabriela	 Tarda	 se	místo	 durkheimovské	 snahy	 o	 definici	

společnosti	 jako	 sociální	 totality,	 reality	 svého	 druhu,	 staví	 do	 středu	 zájmu	

asociace	 mezi	 jednotlivými	 heterogenními	 elementy.	 Vydělení	 společenské	

struktury	 jako	 autonomního	 pole	 zkoumání	 vedlo	 sociologii	 k		neřešitelnému	

napětí	v	dichotomii	reprezentované	rozdělením	na	mikro/makro	sociologii,	ale	i	



‐	5	‐	

na	paradoxní	dělení	mezi	agency	a	strukturou.	Brighenti	říká,	že	právě	sociologie	

Gabriela	Tarda	byla	 jedna	z	prvních,	která	umožnila	tuto	dichotomii	překonat	–	

právě	 proto,	 že	 jí	 vůbec	 nepřipouští.	 Brighenti	 tuto	 tradici	 nazývá	 radikálním	

epistemologickým	pluralismem	(BRIGHENTI	‚	2010).		

Tarde	zkoumá	propojení	a	interakci,	přičemž	nachází	vydělení	společnosti	

v	opozici	 k	 nesociálním	 prvkům,	 které	 spadají	 do	 oblasti	 zkoumání	 odlišných	

věd,	jako	irelevantní.	Pro	Tarda	je	propojena	společnost	s	přírodou	a	jako	taková	

musí	být	předmětem	zájmu	sociologie.	Odmítá	tak	hierarchizaci	věd	navrhnutou	

Augustem	Comtem,	 kde	 roli	 základní	 hraje	 fyzika,	 nad	 ní	 se	 staví	 chemie,	 poté	

biologie	a	až	na	samotném	vrcholu	stojí	sociologie,	jako	neplodnou.		

Tarde	 byl	 teoretikem	 dynamiky,	 chápal	 význam	 struktury	 a	 její	 relativní	

autonomie,	ale	chápal	jí	jako	důsledek	interakčních	vzorců		

založených	 na	 repetici	 a	následné	 (vždy	 dočasné)	 stabilizaci	 určitých	

vzorců	 (TONKONOFF	 ‚	 2013).	 Tarde	 tak	 přistupoval	 ke	 strukturám,	

pravidelnostem	 a	 hierarchiím	 jinak	 než	 Durkheim	 –	 nesnažil	 se	 je	 vidět	 jako	

příčiny	 vysvětlení,	 ale	 naopak	 jako	 důsledek.	 Společenský	 systém	 viděl	 jako	

přirozeně	 nekonečně	 heterogenní,	 dynamický	 a	 proměnlivý,	 který	 se	 udržuje	

prostřednictvím	cirkulace	na	bázi	opakování.	

Stěžejním	 konstitutivním	 prvkem	 je	 pro	 Tarda	 cirkulace	 v	 rámci	

společenského	systému,	která	se	děje	prostřednictvím	imitace.	Imitace	je	pro	něj	

společenský	 vztah,	 kdy	 je	 jeden	 subjekt	 modelem	 a	 je	 kopírován	 druhým	

subjektem.	 Imitace	 může	 být	 vědomá	 i	nevědomá,	 stejně	 jako	 dobrovolná	 či	

nedobrovolná,	v	každém	případě	se	jedná	o	působení	na	dálku	–	z	mysli	na	mysl.	

Imitace	 je	 „nakažlivá“,	 šíří	 se	 od	 jednoho	 jednotlivce	k	dalším,	 kteří	 jsou	 svého	

druhu	 jejími	nositeli.	 Imitace	ovšem	nikdy	 i	 ve	 své	nejdokonalejší	podobě	není	

rovna	 „kopírování“	 –	 přenos	mezi	 jednotlivými	 subjekty	 je	 totiž	 vždy	 nějakým	

způsobem	 transformován,	 zmutován	 (TONKONOFF	 ‚	 2013,	 s.	 271).	 Interakce	

prostřednictvím	 cirkulace	 imitací	 pojímá	 Tarde	 v	 metafoře	 proudů	–	proudů	

touhy,	 přesvědčení	 a	 vášně.	 Tyto	 proudy	 tvoří	 společnost,	 prostupují	 jí	

v	rozlišných	 směrech	 a	 intenzitách,	 prostřednictvím	 nekonečného	 procesu	

opakování.	 Tam,	 kde	 imitace	 nabývá	 podoby	 relativně	 stabilního	 procesu,	

zdánlivě	„pouhého“	kopírování,	tam	se	dává	vzniknout	oblastem	homogenity,	či	

struktury.	 Prostřednictvím	 tohoto	 nekonečného	 procesu	 opakování	 Tarde	
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vysvětluje	 vznik	 relativních	 pravidelností	 v	rámci	 nekonečně	 heterogenního	

systému.		

V	 určitých	 případech	 ovšem	 dojde	 k	 setkání	 imitačních	 proudů	 jistým	

způsobem,	 kdy	 dochází	 k	 jejich	 konfiguraci	 do	 něčeho	 kvalitativně	 nového	 –	

tento	 jev	 nazývá	 invencí.	 V	 nekonečné	 cirkulaci	 imitací	 jsou	 invence	 relativně	

častým	jevem,	a	tak	dochází	k	tomu,	že	v	procesu	„nakažlivého“	šíření	dochází	k	

jejich	vzájemnému	soutěžení.		Podaří‐li	se	invenci	v	konkurenčním	tlaku	udržet	a	

nebýt	vytlačena	jinou	invencí,	přechází	do	režimu	imitace	a	postupem	času	se	z	

ní	 tvoří	 tradice,	 instituce,	 prostor	 pravidelnosti.	 (TONKONOFF	 ‚	 2013,	 s.	 272).	

Jakoukoliv	 společenskou	 jednotku	 chápe	Tarde	 jako	 soubor	konfigurací	 a	 toků,	

žádná	 jednotka	 nemůže	 být	 chápána	 jako	 dále	 nedělitelný	 konečný	 subjekt.	

Všechny	jednotky	mohou	být	rozloženy	na	své	části,	ale	vztah	mezi	jednotkou	a	

jejími	částmi	přitom	není	vztahem	prostého	„součtu“.	Jakákoliv	jednotka	„vyššího	

řádu“	 je	 v	 jistém	 smyslu	 redukcí	 komplexity	 (LATOUR‚	 2002).	 Jakákoliv	 entita	

podle	Tarda	není	naprosto	konzistentní	a	přesně	nevyjadřuje	 své	části,	 ty	vždy	

nějakým	 způsobem	 unikají	 hranicím,	 „přetékají“	 ven	 (TONKONOFF	 ‚	 2013,	 s.	

275).		

Tarde	 si	 všímá	neadekvátnosti	 subjekt/objektového	 rozdělení,	 v	 prostoru	

propojení	 heterogenních	 entit.	 Mluví	 proto	 o	 společnostech	 (které	 mohou	 být	

společností	 atomů,	 stejně	 jako	 společenstva	 hvězd)	 nebo	 o	 davech,	 sektách,	

stádech.	 Tyto	 agregáty	 jsou	 entitami	 zvláštního	 druhu.	 Nejsou	 v	 pravém	 slova	

smyslu	 ani	 subjektem	 ani	 objektem,	 nedají	 se	 adekvátně	 popsat	 v	 termínech	

jedince	či	skupiny.	Spíše	označuje	rozsah,	který	se	nachází	mezi	vrstvami	„infra“	

a	 „inter“.	 Brighenti	 (2010)	 upozorňuje,	 že	 přes	 všechny	 rozdíly,	 tyto	 jeho	

označení	konvergují	k	tomu,	co	označuje	Deleuze	jako	multiplicity.	Multiplicity	–	

nebo	společnosti,	asambláže	–	mohou	být	ale	 i	původu	zvířecího,	bakteriálního,	

rostlinného.	Mohou	to	být	uskupení	atomů,	hvězd	či	molekul.	Pro	Gabriela	Tarda	

mají	být	 jednotlivé	entity	nahlíženy	 jako	kompozice	v	procesu,	 a	 jsou	 tak	 spíše	

bodem	průseku	v	různých	liniích	imitace	(BARRY	et.	al.	‚	2007).	

Tarde	 se	 zaměřuje	 na	 to,	 jakým	 způsobem	 je	 společnost	 konstituována	 v	

procesu	 interakce	 (KATZ‚	 2006).	 Zatímco	Durkheim	 trval	 na	 tom,	 že	 sociologie	

musí	 konceptualizovat	 pojem	 společnosti	 jako	 realitu	 svého	 druhu,	 Tarde	

odvozoval	společnost	od	interakce	od	jednotlivých	individuí.	Zatímco	Durkheim	
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se	 zaměřoval	 na	 normy,	 které	 jako	 by	 byly	 externí,	 Tarde	 byl	 napadán	 z	

„psychologistického	 redukcionismu“	 a	 ke	 konci	 jeho	 života	 se	 stávala	 pozice	

Durkheimova	 přístupu	 stále	 dominantnější.	 Se	 skonem	 Gabriela	 Tarda	 došlo	 k	

postupnému	 ústupu	 díla	 z	 obecnějšího	 povědomí,	 Tarde	 upadá	 v	 zapomnění	 a	

Durkheim	získává	auroelu	„zakladatele“	francouzské	sociologie.	Myšlení	Gabriela	

Tarda	 přesto	 v	 určitých	 směrech	 ovlivňovalo	 další	 generace	 sociologů	 –	

především	v	tradici	Chicagské	školy	symbolického	interakcionismu,	ale	vliv	mělo	

například	 i	 na	 Paula	 Lazarsfelda	 (KATZ‚	 2006).	 Nicméně	 renesanci	 si	 musel	

odkaz	 myšlení	 Gabriela	 Tarda	 počkat	 až	 na	 práci	 Gilla	 Deleuze	 a	Félixe	

Guattariho,	 kteří	 na	 něj	 navázali	 v	 rámci	 materialistické	 poststrukturalistké	

filozofie,	která	se	stala	i	jedním	z	inspiračních	zdrojů	právě	Bruno	Latoura	a	ANT	

(TONKONOFF	‚	2013).		

1.2 Gilles Deleuze, Félixe Guattari a rhizom 

Gilles	Deleuze	oprášil	myšlení	Gabriela	Tarda	a	vnesl	nazpět	do	pole	zájmu	

sociální	 teorie	 s	 prací	 Différence	 et	 répétition	 (TOEWS	 ‚	 2003).	 Mnohé	 prvky	

z	filozofie	Gabriela	Tarda	můžeme	poté	najít	 i	 v	dalších	dílech	Gilla	Deleuze,	na	

kterých	 spolupracoval	 s	Félixem	 Guattarim.	 Na	 Gabriela	 Tarda	 navazuje	 jejich	

popis	 světa	 prostřednictvím	 metafor	 toků,	 snaha	 o	 vyhnutí	 se	

subjekt/objektovému	 rozdělení,	 neochota	 vysvětlovat	 svět	 prostřednictvím	

hierarchií,	ale	 i	odvaha	zahrnovat	do	 jednoho	analytického	rámce	oblasti,	které	

jsou	 tradičně	 chápány	 jako	 radikálně	 odlišné.	 Prostor	 cirkulací	 mezi	

heterogenními	oblastmi	 emocionality,	 diskurzu,	 politiky	 i	materiality	 je	 přivádi	

k	rozpracování	 konceptu	 rhizomu.	 Deleuze	 a	 Guattari	 si	 zde	 vypůjčují	 pojem	

z	botaniky,	 kde	 rhizom	 označuje	 podzemní	 část	 rostliny	 (například	 zázvoru),	

která	 se	 zvláštním	 způsobem	 větví	 a	 propojuje.	 Při	 rozdělení	 si	 každá	 část	

rhizomu	uchovává	schopnost	vytvořit	další	rostlinu.	Deleuze	a	Guattari	navazují	

na	„botanické	vlastnosti“	rhizomu	a	s	pomocí	mnoha	dalších	inspiračních	zdrojů	

ho	 rozpracovávají	 ve	 filozofický	 koncept.	 Podle	 Deleuze	 a	 Guattariho	 je	 pro	

rhizom	 zásadní	 jeho	 schopnost	 propojit	 jakýkoliv	 bod	 rhizomu	 s	 jakýmkoliv	

dalším	 bodem	 rhizomu,	 aniž	 by	 muselo	 jít	 o	 „body“	 stejného	 charakteru.	

Představitelné	(a	nevyhnutelné)	je	pro	ně	škála	propojení:	hmyz‐rostlina,	člověk‐

předmět,	technologie‐materialita,	diskurz‐materialita	atp.	Rhizom	autoři	popisují	
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jako	 acentrický,	 nehierarchický	 systém,	 bez	 jednoho	 organizujícího	 principu,	

rhizom	je	definován	výlučně	cirkulací	stavů	(DELEUZE	et.	al.‚	2000,	s.	21).		Každé	

propojení	 definují	 procesuálně	 –	 je	 to	 aktivita	 (ať	 již	 pohyb	 hmoty,	 chemická	

reakce	 nebo	 sociální	 interakce),	 prostřednictvím	 které	 rhizom	 roste.	 Každý	

proces	 konstituje	 multiplicity,	 které	 mají	 v	 závislosti	 na	 charakteru	 procesu	

proměnný	 počet	 dimenzí,	 které	 se	 navíc	 mohou	 měnit	 –	 pokud	 multiplicity	

prodělají	 metamorfózu.	 Multiplicity	 u	 Deleuze	 a	 Guattariho	 nahrazuje	 pojem	

substance,	multiplicitou	 je	 jak	 „jedno“	 tak	 „mnoho“	 je	 to	 něco,	 co	 se	 odehrává	

mezi	 entitami.	 K	 popsání	 vlastností	 multiplicity	 se	 Deleuze	 inspiroval	 v	

matematice	 a	 opuštění	 referenční	 karteziánské	 soustavy	 ve	 studiu	 zakřivených	

objektů	 Friedrichem	 Gaussem.	 Tak	 jako	 Gauss	 definuje	 plochu	 jenom	 jejími	

vlastnostmi	 (DE	 LANDA‚	 2002,	 s.	 13),	 tak	 Deleuze	 a	 Guattari	 definují	 dimenze	

multiplicity	její	aktivitou	bez	nutnosti	dodatečné	(vyšší)	dimenze	použité	k	vnější	

koordinaci,	 tedy	 k	 externě	 definované	 jednotě	 (DE	 LANDA‚	 2002).	 Oproti	

struktuře,	 která	 je	 definována	 prostorem,	 kde	 se	 umisťují	 entity,	 které	 jsou	

determinovány	 svým	 relačním	 vztahem,	 multiplicita	 tvoří	 výhonky	 rhizomu	 a	

nepotřebuje	 žádný	 transcendentální	 prostor,	 ve	 kterém	 je	 umístěna	 –	 sama	ho	

tvoří.		

Vzhledem	 k	 jeho	 heterogenní	 kompozici,	 je	 rhizom	 tvořen	 množstvím	

plošin,	 ekonomických,	politických,	 chemických	nebo	biologických	 (DELEUZE	et.	

al.‚	 2000,	 s.	 13).	 Na	 závěr	 dva	 příklady,	 které	 uvádí	 Deleuze	 s	Guattarim	 pro	

objasnění	 jejich	 konceptu	 –	 uvádí	 příměr	 spojení	 reprodukčních	 systémů	

orchideje	 a	 vosy.	 Orchidej	 napodobuje	 obraz	 vosy,	 tím	 ji	 přilákává	 ke	 zdroji	

svého	pylu,	následkem	je	přejmutí	pylu	vosou,	která	transportuje	pyl	a	stává	se	

tak	 součástí	 reprodukčního	oběhu	 rostliny.	Vosa	a	orchidej,	 hmyz	a	 rostlina,	 se	

zapojují	 a	 tvoří	 rhizom,	 ve	 kterém	 probíhá	 symbiotická	 výměna,	 cirkulace	 po	

mnoha	liniích	(DELEUZE	et.	al.‚	2000,	s.	10).	Další	příklad:	kniha	tvoří	rhizom.	Je	

propojena	 procesy	 psaní	 (autora),	 formování	 materiality	 (tisk),	 interpretace	

(čtenáře).	Tento	výčet	pochopitelně	nemůže	být	konečný.	Každý	z	procesů	je	část	

konstituce	 rhizomu	 –	 knihy,	 kterých	 je	 nespočet.	 Rhizom	 proto	 podle	 Deleuze	

a	Guattari	nejen,	že	nemá	své	vnější	okolí,	ale	nemá	začátek	ani	konec.	Metafora	

rhizomu	 tak	 měla	 v	 pojetí	 Deleuze	 a	 Guattariho	 stát	 proti	 tradici	 západního	
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myšlení	 postaveného	 na	 hierarchickém	 myšlení,	 vertikalitě	 a	 izolující	

kategorizaci	(DOSSE‚	2010).	

1.3 Actor‐Network Theory 

Zatímco	 práce	 Deleuze	 a	 Guattariho	 se	 odehrávala	 především	 na	 poli	

filozofického	 spekulování,	 vytvoření	 ANT	můžeme	 vidět	 jako	 navázání	 na	 jimi	

konstruovanou	 ontologii	 na	 poli	 experimentální	 praxe.	 Teoretických	 vlivů	 na	

ANT	 je	 pochopitelně	mnohem	víc	 (Isabella	 Stengers,	 Alfreda	North	Whitehead,	

Michel	 Serres	 a	další),	 ale	 jejich	 popis	 přesahuje	možnosti	 této	 práce.	 Samotná	

historie	ANT	jako	specifické	sociologické	školy	začíná	v	osmdesátých	 letech	20.	

století	především	s	prací	Bruno	Latoura,	Johna	Law,	Michela	Callona	nebo	Anne‐

Marie	 Mol.	 Původ	 ANT	 je	 v	 přenesení	 metody	 etnografie	 a	 antropologie	 do	

prostředí	sociologie	vědy.	Postupem	času	buduje	sice	relativně	malou,	ale	přitom	

silnou	autonomní	disciplínu,	která	si	později	klade	ambice	na	růst	mimo	oblast	

sociologie	 vědy.	 Jako	 jeden	 z	důsledků	 tohoto	 růstu	 je	 i	 vznik	 sub‐disciplíny	

mapování	 (kartografie)	kontroverzí,	která	posloužila	 jako	zdroj	hlavní	 inspirace	

pro	tuto	práci.		

Základním	 východiskem	 ANT	 je	 sledování	 asociací,	 vzájemných	 vztahů.	

Citlivost	k	propojení	vede	ANT	k	jistému	odporu	k	nahlížení	jednotlivých	domén	

jako	separovaných	prostorů	–	odtud	vnesení	ne‐lidí	(neživých	objektů,	bakterií,	

technologií)	 do	 sociologie.	 To,	 že	 se	 nám	 taková	 rozdělení	 zdají	 přirozená,	 je	

podle	Latoura	dlouhodobým	působením	práce,	kterou	nazývá	purifikací.		

Bruno	 Latour	 nazývá	 Actor‐network	 theory	 experimentální	 metafyzikou,	

která	 se	 zrodila	 v	 empirickém	zkoumání	 vědy	a	 technologie	 (LATOUR‚	2004,	 s.	

123).	ANT	se	snaží	najít	finální	rejstřík,	kterým	je	možné	popsat	dynamiku	světa,	

aniž	by	se	uchyloval	k	 „ontologické	diskriminaci“	 jakékoliv	oblasti.	 Stěžejní	pro	

aktivitu	 ANT	 je	mapování	 sítí.	 K	 tomu	 se	 snaží	 rozvinout	metaforický	 slovník,	

který	 nám	umožní	 nahlížet	 jevy,	 aniž	 bychom	na	 ně	 uplatňovaly	 svoje	 předem	

dané	 předpoklady.	 Toto	 je	 na	 ANT	 poněkud	 paradoxní,	 ačkoliv	 reflektované,	

protože	 celé	 její	 úsilí	 o	 vytvoření	 teoretického	 aparátu	 je	 přesně	 tohoto	

charakteru	 –	 vytváří	 jistou	 síť	 metafyzických	 tvrzení.	 Při	 promítnutí	 do	 světa	

mají	 limitovat	 zkreslení,	 která	 předpoklady	 vytváří.	 Celé	 úsilí	 ANT	 můžeme	

popsat	 jako	 teoretickou	 organizaci	 co	 možná	 nejobecnějších	 možných	
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předpokladů	 k	 přesnému	 popisu.	 ANT	 se	 snaží	 poskytnout	 obecnou	 teorii	

prostoru	prostřednictvím	ontologie,	ve	které	je	sociálno	jedním	z	druhů	cirkulace	

(LATOUR‚	 1997).	 Cirkulace	 popisuje	 činnost	 aktérů‐sítí	 po	 mnoha	 liniích	 s	

odlišným	 způsobem	 a	logikou	 vzájemného	 působení	 (OPPENHEIM	 ‚	 2007,	 s.	

480).		

Pro	 ANT	 je	 charakteristická	 úzkostlivá	 snaha	 o	 přimknutí	 se	 k	 jednání	

aktérů	 –	 sleduje	 stopy	 jejich	 projevů,	 které	 se	 snaží	 překládat	 do	 prostoru	

vědeckého	 diskurzu.	 Citlivost	 ke	 komplexitě	 a	 touha	 po	 vyhnutí	 se	

redukcionismu	 vede	 ANT	 k	 pokusu	 o	ustanovení	 takové	 ontologie,	 která	 bude	

schopna	 zahrnout	 vysoce	 heterogenní	 procesy	 v	 jejich	 dynamice.	 ANT	 je	 tak	

mnohdy	 vymezena	 především	 negativně	 –	 říká	 nám,	 jak	 věci	 nedělat	 a	 velmi	

opatrně	 předkládá	 metodologická	 doporučení.	 Metodologie	 v	 ANT	 je	 vždy	

otevřená,	aby	mohla	reagovat	na	jedinečnost	aktérů‐sítí,	se	kterými	přichází	do	

styku	 (LATOUR‚	 2005).	 Latour	 (1996)	 popisuje	 metodu	 ANT	 jako	 rozšíření	

sémiotického	 přístupu	 mimo	 oblast	 znaků	 –	 do	 teorie,	 která	 umožňuje	 širší	

vnímání	 propletení	 lidí,	 kultury,	 jazyka,	mysli	 a	 společnosti	 s	 fyzickým	 světem	

věcí,	artefaktů	a	technologie.	

V	tomto	smyslu	si	všiml	Latour,	že	samotný	název	Actor‐network	theory	je	

zavádějící,	právě	proto	že	neposkytuje	teorii	nějaké	konkrétní	oblasti,	či	nějakou	

stabilně	 vypracovanou	 metodologii.	 ANT	 totiž	 spíše	 popisuje	 určitou	 oblast	

vědeckých	 přístupů,	 které	 spojuje	 podobný	 náhledu	 na	 svět,	 na	 to	 jakým	

způsobem	 uchopit	 formování	 aktérů,	 jejich	 vzájemné	 interakce	 a	 propojení.	

Rozdílní	 autoři	 proto	navrhli	 pro	ANT	 i	 rozdílná	označení,	 která	by	 se	 vyhnula	

tradičním	obsahům,	 které	 nesou	 slova	 „actor“,	 „network“	 a	 „theory“	 –	ANT	 tak	

bývá	 proto	 označována	 i	 jako	 sociologie	 překladu	 (CALLON‚	 1986),	 sociologie	

asociací	 (OPPENHEIM	 ‚	 2007)	 či	 slovy	 Bruno	 Latoura	 aktant‐rhizom	 ontologie	

(HARMAN‚	2009).		

V	 předchozích	 částech	 jsem	 naznačil,	 že	 v	 rámci	 sociologicko‐filozofické	

tradice	již	proběhlo	několik	pokusů,	jak	do	analýzy	zahrnout	heterogenitu	světa.	

Zahrnutí	 nehumanoidních	 aktérů	 (nonhumans)	 do	 analýzy	 zůstává	 jedním	

z	působivých	 a	inovativních	momentů	 v	přístupu	 ANT.	 Pro	 ANT	 je	 každý	 aktér	

(resp.	 aktant)	 definován	 svým	 působením	 na	 své	 okolí	 –	 jakékoliv	 takovéto	

působení	 je	 pro	 ANT	 jednání	 a	jakékoliv	 jednání	 je	 metaforicky	 popsáno	 jako	
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propojení	sítě	(resp.	rhizomu).	Nelidští	aktéři	tak	v	rámci	ANT	jednají	a	dokonce	

je	 jim	 připisována	 svého	 druhu	 svoboda,	 někdy	 popisována	 jako	 vůle	 či	

schopnost	 volby.	 Tato	 oblast	 bývá	 terčem	 kritiky,	 jelikož	 antropocentrické	

myšlení	automaticky	s	těmito	pojmy	spojuje	antropomorfní	intencionalitu.	Je	ale	

třeba	předeslat,	že	ANT	pojem	antropomorfické	 intencionality	nepředpokládá	–	

viz	 například	 (CALLON‚	 1986).	 Je	 tedy	 na	místě	 popsat,	 jakým	 způsobem	ANT	

definuje	aktanta.	

Aktant	či	aktér,	 je	definován	v	Deleuze	a	Guattariho	tradici	–	 jako	něco,	co	

koná	(jakkoliv)	a	stává	se	tak	součástí	sítě	(rhizomu)	(LATOUR‚	2000).	Aktant	a	

rhizom	(síť)	jsou	od	sebe	přitom	neoddělitelné	(LATOUR	‚	1996).	Nadto,	je	každý	

aktant‐rhizom	 tvořen	množstvím	aktantů,	 které	 jsou	 vidět	 při	 bližším	pohledu,	

respektive	změně	úhlu	či	uvažování.	Člověk	 jako	 individuum	se	skládá	z	buněk	

svého	organizmu,	molekul,	atomů	–	ale	na	druhou	stranu	pak	množství	individuí	

tvoří	 národní	 státy,	 nadnárodní	 korporace,	 zájmové	 organizace,	 či	 globálního	

aktéra	v	procesu	změn	klimatu.	Aktant	 je	definován	činností,	působením	na	své	

okolí	a	 tyto	vztahy	můžou	nabývat	nekonečně	podob	–	od	působení	na	diskurz	

prostřednictvím	řeči,	textu	nebo	ovlivňování	hmoty	skrze	gravitační	sílu.		

Graham	 Harman	 ve	 své	 knize	 Prince	 of	 Networks	 shrnuje	 Latourovu	

metafyziku	 (HARMAN‚	 2009).	 Aktant	 je	 pro	 Latoura	 podle	 Harmana	 (2009)	

definován	 poněkud	 tautologicky	 –	 jako	 to,	 co	 je.	 Jedná	 se	 o	 jedinečnou	 entitu,	

která	 se	 nedá	 redukovat	 na	 nic	 jiného.	 Nelze	 jí	 redukovat	 na	 pozici	 v	 třídní	

struktuře,	 ani	 jako	 projev	 „pouze“	 fyzikálních	 zákonů.	 Aktant	 je	 absolutní	

konkrétnost,	 každý	 je	 specifický	 a	 jenom	 takový	 je	 reálný.	 Pro	 Latoura	 aktant	

není	substance	se	specifickými	kvalitami,	ale	aktant	je	událost	(HARMAN‚	2009,	

s.	 17).	 Vlastnosti,	 respektive	 potenciál	 nebo	 kompetence	 jsou	 vlastnosti,	 které	

jsou	 aktantům	 připisovány	 retrospektivně	 podle	 jejich	 performance.	 Právě	

performance	je	v	Latourově	metafyzice	to,	co	aktanta	definuje.	Činnost	aktéra	se	

projevuje	 působením	 na	 další	 aktanty	 –	 pokud	 takovou	 činnost	 nedokážeme	

pozorovat,	nejsme	schopni	o	ničem	uvažovat	jako	o	samostatné	entitě.	To,	jakým	

způsobem	 na	 sebe	 aktanti	 navzájem	 působí,	 označuje	 Latour	 jako	 překlad,	

asociaci,	 mediaci	 respektive	 transformaci.	 Vzájemné	 působení	 aktantů	 mezi	

sebou	se	děje	prostřednictvím	média,	respektive	mediátorů,	kteří	samotní	ovšem	

vždy	 nějakým	 způsobem	 transformují	 přenos.	 Přenos	 tedy	 není	 nikdy	 přesný,	
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vždy	 v	 sobě	 nese	 jistý	 náhodný	 prvek.	 Schopnost	 působit	 na	 další	 se	 násobí	

prostřednictvím	aliancí	neboli	koordinací	záměrů	jednotlivých	aktantů.			

Další	 charakteristikou	 aktéra‐sítě	 respektive	 aktanta‐rhizomu	 je	 prvek	

rekurzivní	kompozice.	Aktant	se	skládá	z	dalších	aktantů	prostřednictvím	práce,	

která	umožňuje,	že	se	chová,	jako	by	byl	jeden	–	a	které	Latour	říká	black‐boxing.	

Vzhledem	 k	tomu,	 že	 ANT	 do	 předmětu	 svého	 zájmu	 angažuje	 tolik	

heterogenních	 prvků,	 tak	 vyžaduje	 ke	 smysluplnému	 popisu	 metody	 redukce	

komplexity.	Pojem	označuje	způsob	ustanovení	entity,	o	které	se	dá	uvažovat	v	

termínech	vstupu	→ transformace	→	výstupu.	 Jinými	slovy	se	 jedná	o	stabilizaci	

entity,	 jejíž	vnitřní	 fungování	není	předmětem	diskuze,	protože	nad	ním	panuje	

obecná	 shoda.	 Princip	 black‐boxingu	 bývá	 vysvětlován	 na	 příkladu	 jedoucího	

auta	 –	 do	 té	 doby,	 dokud	 spolehlivě	 funguje,	 nezajímá	nás,	 že	má	motor,	 ani	 z	

čeho	se	skládá,	natož	jak	funguje.	Ve	chvíli,	kdy	činnost	neplní	očekávanou	funkci	

(přestane	 startovat),	 jsme	 nuceni	 přistoupit	 ke	 zkoumání	 vnitřní	 komplexity	

a	zkoumání	vnitřních	částí.	Ty	jsou	zpravidla	tvořeny	množstvím	dalších	černých	

skříněk,	 které	 můžeme	 ignorovat	 nebo	 naopak	 za	 účelem	 vyřešení	 funkčního	

problému	otevírat.		

Kompozice	 aktanta‐rhizomu	 se	 neustále	mění,	 noví	 aktanti	 se	 ustanovují,	

jednají,	jsou	vystavování	tlaku,	kterému	někdy	odolávají	a	stabilizují	se,	někdy	se	

zas	rozpadají	na	své	části	a	někdy	mizí	docela.	Prostřednictvím	zavedení	pojmu	

black‐boxingu	 se	 Latour	 vyhýbá	 pojmu	 substance	 či	 esence,	 protože	 black	 box	

není	 entita	 permanentní,	 přirozená	 či	 ireverzibilní.	 Naopak	 zahrnuje	 proces	

geneze,	stabilizace	a	rozpadu,	přičemž	v	sobě	zahrnuje	i	teorii	jednání.	

Každý	aktant	je,	podle	Harmana	(2009)	v	Latourově	metafyzice	black‐box	,	

vždy	zrozen	z	krize	a	kontroverze.	Pokud	se	mu	podaří	obstát,	především	získá‐li	

oporu	v	podobě	dalších	aktantů	a	odolá	tlaku	na	svou	dekompozici,	dostává	se	do	

stádia	stabilizace.	Ve	chvíli,	kdy	je	proces	black‐boxingu	završen,	aktant	získává	

identitu.	 Nikoliv	 ovšem	 navždy	 –	 black‐box	 vytváří	 dojem	 stability,	 je	 ovšem	

udržován	 prostřednictvím	 vztahů	 mezi	 jednotlivými	 aktanty	 a	 kdykoliv	 může	

vstoupit	do	období	krize,	kdy	bude	muset	odolávat	zkouškám	síly,	které	mohou	

zapříčinit	jeho	dekompozici.	

Všechny	 vztahy	 ve	 světě	 jsou	 podle	 Latoura	 jednoho	 druhu	 –	 a	 to	

zkouškami	 síly	 (HARMAN‚	 2009,	 s.	 25).	 Realitu	 samu	 Latour	 definuje	 jako	
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rezistenci	–	schopnost	ve	zkouškách	síly	obstát.	Realita	aktantů	je	vždy	v	sázce	–	

mohou	se	stávat	slabší	(a	tím	ztrácet	realitu),	či	se	stávat	silnější	(a	tím	získávat	

na	realitě).	Pravděpodobnost,	 že	aktanti	udrží	 svou	realitu,	násobí	 tím,	 že	 tvoří	

aliance	 s	 dalšími	 aktanty.	 Udržování	 aliance	 je	 pro	 aktanty	 stěžejní,	 protože	

aliance	je	ze	své	povahy	vždy	nestálá,	jakkoliv	se	někdy	může	zdát	opak.	Velikost	

alianční	 sítě	 poté	 bývá	 popisována	 jako	 „moc“,	 ale	 ta	 pro	 Latoura	 není	 nikdy	

samotnou	 vlastností	 aktanta,	 ale	 spíše	 retrospektivním	přiřazením	 vlastnosti	 k	

proběhlým	zkouškám	síly.		

ANT,	 která	 vznikla	 ve	 specifickém	 prostředí	 zkoumání	 vědy	 –	 tohoto	

velkého	odvětví	na	produkci	pravdy	a	skutečnosti	–	byla	od	počátku	vystavena	

tlaku	změn	vědění	o	realitě.	Vědecké	objevy	ničí	pravdivost	vysvětlení,	které	bylo	

ještě	 nedávno	 neochvějně	 platné.	 Metafyzika	 rozdělení	 model/skutečnost	 je	

vstříc	této	dynamice	postavena	před	řadu	filozofických	problému.	V	odpovědi	na	

ně	ANT	přichází	s	pojetím	skutečnosti	jako	něčeho,	co	je	systematicky	budováno,	

ale	 také	 může	 být	 zničeno	 či	 změněno.	 To	 neznamená,	 že	 realita	 je	 libovolně	

ohebná,	 naopak	 systematičnost	 jejího	 budování	 jí	 dává	 sílu,	 která	 dokáže	

odolávat	množství	zkoušek.	Latour	ve	své	teorii	přináší	teorii	reference,	která	se	

liší	 od	 tradiční	 sémiotiky	 s	jejím	 rozlišením	 domén	 světa	 (označovaného)	 a	

diskurzu	 (označujícího),	 které	 jsou	 odděleny	 jakousi	 mytickou	 mezerou.	 Pro	

Latoura	 je	vztah	reference	a	reprezentace	 fenomén	reverzibilní	cirkulace,	který	

přenáší	„pravdivost“	(truth‐value)	(LATOUR‚	2000,	s.	69).	Pravdivostní	hodnota	

není	 absolutní,	 ale	 je	 stvrzována	 subjekty/aktanty.	 Ve	 chvíli,	 kdy	 jí	 aktanti	

přestanou	„stvrzovat“,	reverzibilita	se	rozpadá	a	pravdivostní	hodnota	se	ztrácí.		

	

V	 souhrnu	 je	 možné	 říci,	 že	 čím	 silnější	 je	 aliance,	 tím	 větší	 je	 realita	

aktanta,	ale	i	tím	vyšší	je	její	šance	na	dosažení	cílů.	Tvoření	aliancí	je	proto	pro	

aktanty	 stejně	 tak	 důležité,	 jako	 „rozbíjení“	 konfliktních	 aliančních	 sítí	 svých	

„protivníků“.		

	

Pro	rozšiřování	vlastní	alianční	sítě	Harman	shrnuje	několik	strategií,	které	

Latour	uvádí	(HARMAN‚	2009,	s.	50):	

1) Dáme	aktantům	to,	co	chtějí.	



‐	14	‐	

2) Přesvědčíme	je,	že	jejich	cíle	nejsou	dosažitelné	a	přesvědčíme	je,	že	by	

měli	chtít	něco	jiného.	

3) Ukážeme	 jim,	 že	 mohou	 získat	 to,	 co	 chtějí,	 pokud	 udělají	 „objížďku“	

přes	to,	co	chceme	my.	

4) Komplikovanější	strategii	zahrnují	například:		

a) přesunutí	cíle	spojenců;	

b) 	vynález	nových	cílů,	kterými	necháme	inspirovat	ostatní	aktanty;	

c) vymyslet	nové	skupiny,	které	jsou	v	souladu	s	našimi	zájmy;	

d) 	skrýt	fakt,	že	někoho	na	„objížďku“	vedeme.		

5) Můžeme	se	vykreslit	jako	nepostradatelní	–	stát	se	něčím,	co	Latour,	ale	

také	Callon	nazývají	„obligatory	passage	point“	(CALLON‚	1986).	
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2 Metodologie kartografie kontroverzí 

V	 této	 části	 představím	 kartografii	 kontroverzí	 –	 sadu	 metodologických	

doporučení	 pro	 empirický	 výzkum	 vědecko‐technologických	 kontroverzí	 ve	

veřejném	 prostoru	 navržené	 spolupracovníkem	 Bruno	 Latoura	 Tommasem	

Venturinim.	 Kartografie	 kontroverzí	 v	 zásadě	 představuje	 sadu	 technik,	 které	

byly	vyvinuty	Brunem	Latourem	za	účelem	zkoumání	a	prezentace	kontroverzí.	

Tato	metodologie	byla	aplikována	a	rozvíjená	v	rámci	projektu	MACOSPOL,	který	

se	snaží	prohlubovat	demokratické	procesy	ve	společnosti	zahlcené	společensko‐

technologickými	kontroverzemi.		

V	 kartografii	 kontroverzí	 neexistují	 požadavky	 na	 „teoretický	 rámec“,	 na	

přijímání	 hypotéz,	 které	 chceme	 demonstrovat,	 ani	 na	 rigidní	 metodologický	

aparát,	který	musíme	dodržovat	(VENTURINI	‚	2010).		

Základní	 premisou	 je	 imperativ	 deklarovaný	 Bruno	 Latourem:	 „pouze	

popisujte“.	Venturini	popisuje	tři	důsledky	tohoto	„pouhého	popisu“:		

1) Kartografie	 kontroverzí	 nevyžaduje	 žádnou	 specifickou	 ustanovenou	

teorii	 nebo	 metodologii.	 Na	 druhou	 stranu	 ani	 žádné	 použití	

„nezakazuje“.	 „Kartografové“	 by	 měli	 zůstat	 otevření,	 jak	 jen	 to	 lze,	

nicméně	pozorování	je	vždy	prioritní	před	teorií.	

2) Podle	 kartografie	 kontroverzí	 není	 žádná	 teorie	 nezaujatá,	 objektivní.	

Objektivitu	 získáváme	 prostřednictvím	 kombinování	 různých	 způsobů	

pozorování.		

3) Kartografové	kontroverzí	se	zavazují	k	otevřenosti	na	téma	zkoumaného	

fenoménu	 a	respektu	 k	 aktérům.	 Musí	 přistoupit	 na	 to,	 že	 zkoumané	

subjekty	mohou	být	lépe	informováni	než	oni.	

	

Venturini	pak	formuluje	v	rámci	kartografie	kontroverzí	tři	„přikázání“:	

1) Neomezíš	své	pozorování	použitím	jedné	teorie	nebo	metodologie.	

2) Budeš	pozorovat	z	tolika	možných	zorných	úhlů,	jak	je	to	možné.	

3) Budeš	naslouchat	hlasům	aktérů	více	než	vlastním	předpokladům.	
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2.1 Kontroverze 

Kartografie	 kontroverzí	 používá	 slovo	 kontroverze	 k	 definici	 „sdílené	

nejistoty“	 a	odkazuje	 ke	 každé	 části	 vědy	 a	technologie,	 která	 ještě	 nebyla	

stabilizována	(VENTURINI	 ‚	2010).	Venturini	popisuje	kontroverze	jako	situace,	

kde	 aktéři	 nesouhlasí	 a	 kde	 zjišťují,	 že	 nesouhlas	 nemohou	 ignorovat.	

Kontroverze	končí	ve	chvíli,	kdy	aktéři	najdou	kompromis	–	cokoliv	mezi	tím	je	

nazváno	 kontroverzí	 (VENTURINI	 ‚	 2010).	 Venturini	 dále	 popisuje	 některé	

vlastnosti,	které	jsou	společné	všem	společenským	kontroverzím:	

1) Kontroverze	zahrnují	všechny	druhy	aktérů,	nikoliv	pouze	 lidské,	

ale	také	biologické	prvky,	umělecké	a	průmyslové	výrobky,	ekonomické	

a	 vědecké	 artefakty.	 Kontroverze	 jsou	 prostory,	 kde	 jsou	 navazovány	

heterogenní	vztahy,	funguje	jako	„fórum	hybridů“.		

2) Kontroverze	vykresluje	sociálno	v	jeho	nejdynamičtější	formě.	

3) Kontroverze	 jsou	 rezistentní	 vůči	 redukcionismu.	 Problematika	

kontroverze	 není	 v	 tom,	 že	 aktéři	 nesouhlasí	 s	 odpověďmi,	 ale	 že	 se	

nemohou	ani	shodnout	na	otázkách.	

4) Kontroverze	jsou	debatovány.		

5) Kontroverze	jsou	konflikty.		

2.1.1 Vybrání kontroverze 

Venturini	také	shrnuje	hlavní	kritéria	pro	výběr	kontroverze:	

1) Kontroverze	se	nejlépe	studují,	když	dosahují	svého	vrcholu,	kdy	jsou	ve	

své	 „horké“	 fázi.	 Měli	 bychom	 se	 vyhnout	 kontroverzím,	 které	 jsou	

„chladné“.		

2) Měli	 bychom	 se	 vyhnout	 uzavřeným	 kontroverzím.	 Pokud	 se	 chceme	

věnovat	 uzavřeným	 kontroverzím,	 tak	 pouze	 pokud	 je	 možné	 je	

studovat	z	pozice,	kdy	byly	„rozehrávány“.	

3) Měli	bychom	vybrat	kontroverze	s	ohledem	na	své	zdroje	–	jinými	slovy,	

měli	bychom	se	vyhnout	kontroverzím,	které	jsou	příliš	rozsáhlé.		

4) Je	 třeba	 vybrat	 si	 pozorovatelné	 kontroverze.	 Kartografie	 kontroverzí	

byla	 vyvinuta	 pro	 mapování	 veřejných	 kontroverzí,	 pokud	 nemáme	

přístup	 k	 tomu	 „jak	 se	 kontroverze	 děje“,	 riskujeme,	 že	 se	 budeme	

dostávat	na	pole	konspiračních	teorií.	
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5) Vybírejme	 kontroverze,	 které	 zahrnují	 technické	 a	 vědecké	 problémy.	

Kartografie	 kontroverzí	 vznikla	 proto,	 aby	 rozřešila	 problém	

vzrůstajícího	oddělení	vědy	a	technologie	od	dalších	sociálních	oblastí.	

	

Když	 budeme	 studovat	 kontroverze,	 je	 nutné	 se	 ponořit	 do	 technicko‐

vědeckých	detailů.		

2.1.2 Pozorování kontroverze 

Venturini	dále	popisuje,	 jak	postupovat	při	pozorování	kontroverze.	Cílem	

není	 zajistit	 „konečný	 a	 úplný	 popis“	 kontroverze.	 Cíl	 spočívá	 ve	 znásobení	

perspektiv.	Venturini	proto	navrhuje	několik	technik,	jak	zajistit,	abychom	se	na	

kontroverze	byli	schopní	dívat	odlišným	způsobem.		

1) Od	 tvrzení	 k	 literatuře:	 Prvním	 úkolem	 kartografie	 kontroverzí	 je	

zmapovat	 sítě	 odkazů	 a	 odhalit,	 jakým	 způsobem	 jsou	 rozšířeny	

diskurzy	a	jak	jsou	vetkány	do	literatury.		

‐ V	 našem	 případě	 půjde	 o	 zmapování	 vztahů	 mezi	 mediálními	

sděleními.	

2) Od	literatury	k	aktérům:	Když	sledujeme	síť	vztahů,	narazíme	na	limit	

diskurzu.	 Tvrzení	 jsou	 vždy	 částí	 větších	 sítí,	 které	 se	 skládají	 z	 lidí,	

technických	 objektů,	 organismů,	 metafyzických	 entit	 atd.	 Aktér	 je	

pojímán	v	ANT	v	 tom	nejširším	smyslu:	pokud	entita	vykazuje	známky	

aktivity,	pak	je	aktér.		

‐ Zde	 se	 budu	 snažit	 identifikovat	 všechny	 relevantní	 aktéry,	 kteří	

působí	na	průběh	kontroverze.		

3) Od	 aktérů	 k	 sítím:	 Aktéři	 jsou	 vždy	 v	 sítích,	 síť	 je	 sítí,	 protože	 v	 ní	

cirkulují	stavy.	Kartografie	kontroverzí	sleduje	tuto	cirkulaci.	

‐ Identifikuji	oblast	toků,	které	jsou	relevantní.	

4) Od	sítí	ke	kosmu	(cosmos),	resp.	ideologiím:	zatímco	kolektivní	život	

má	 sklon	 k	 tomu	 být	 chaotický,	 ideologie	 jsou	 harmonické.	 V	 tomto	

smyslu	 ideologie	 mohou	 být	 více	 vlivné,	 než	 jakákoliv	 realistická	

kalkulace.	Ideologie	dává	význam	aktérům,	proto	se	 jim	musí	kartograf	

věnovat.	

‐ Pokusím	se	identifikovat	ideologie,	které	stojí	za	jednáním	aktérů.	
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5) Od	 ideologií	 (cosmos)	 ke	 kosmopolitice:	 k	 politice	 založené	 na	

ideologiích.		

2.2 Metodologie práce 

Vzhledem	 ke	 komplexitě	 kontroverze	 bylo	 nezbytné	 přistoupit	 k	 jisté	

redukci	 studovaného	 materiálu.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 se	 jedná	 o	 zkoumání	

veřejné	 kontroverze,	 omezil	 jsem	 se	 na	 analýzu	 mediálních	 sdělení.	 Toto	

omezení	 jde	 proti	 požadavku	ANT	 zahrnout	 co	 největší	množství	 perspektiv,	 a	

proto	 jsem	 se	 snažil	 doplnit	 důsledky,	 které	 z	 něj	 vyplývají	 v	 závěrečné	 části	

práce.	Analyzoval	jsem	datový	korpus	získaný	prostřednictvím	databáze	Newton	

Media3	mezi	lety	1991‐2013.		

Z	 tohoto	datového	 korpusu	 jsem	 vybral	 zprávy,	 které	 se	 dotýkaly	 tématu	

modernizace,	 a	 ty	 jsem	 posléze	 organizoval	 do	 podoby	 sítě.4	 Abych	 naplnil	

doporučení	ANT	sledovat	kontroverzi	v	jejich	rozvíjení,	postupoval	jsem	ve	čtení	

mediálních	sdělení	od	nejstarších	po	nejnovější.	Kódoval	jsem	jednotlivé	události	

s	 ohledem	 na	 jejich	 roli	 v	kontroverzi	 a	 události	 stejného	 typu	 seskupoval	 do	

jednotlivých	pod‐souborů	po	časové	linii.	Vzniklý	síťově	provázaný	korpus	jsem	

doplňoval	 v	 několika	 dalších	 iteracích	 při	 následných	 čteních,	 během	 kterých	

jsem	 se	 snažil	 identifikovat	 relevantní	 aktanty	 v	kontroverzi,	 detekovat	 jejich	

aktivitu,	tvoření	aliančních	sítí,	stabilizaci	či	rozpad.	Dále	jsem	se	snažil	o	popsání	

vlastností	prostoru,	ve	kterém	se	kontroverze	odehrává	–	jaké	jsou	zde	modality	

cirkulace	 a	 jak	 se	 potenciálně	 liší	 od	 prostoru	 vědeckého	 diskurzu,	 kde	 ANT	

vznikla.	 Poté	 jsem	 se	 snažil	 zachytit	 přítomnost	 ideologických	 diskurzů,	 které	

jsou	ve	vystoupení	jednotlivých	aktantů	implicitně	přítomny.	

	 	

																																																								
3	Dotaz:	("ČEZ"	or	"uhlí")	and	("Prunéřov"	or	"Tušimice")	or	("Ježková")	
4	Využil	 jsem	program	WikidPad,	který	kombinuje	 textový	procesor	s	vytvářením	hypertextově	
propojené	 sítě	 ve	 stylu	 Wikipedie.	 V	 mapování	 kontroverze	 pak	 umožňuje	 účinnou	 redukci	
komplexity	prostřednictvím	organizování	poznámek	prostřednictvím	vnořených	souborů.	
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3 Empirická část 

Na	 úvod	 je	 třeba	 nastínit	 specifickou	 povahu	 ČEZu	 a	 jeho	 zapojení	 do	

síťového	okolí.	 Jedná	 se	 o	multiplicitu	 s	 poměrně	 jasně	uzavřenými	hranicemi,	

nicméně	 logika	 jeho	 fungování	 je	poznamenaná	střetem	několika	zájmů,	 jejichž	

pochopení	 je	klíčové	pro	 správné	 „čtení“	kontroverze.	ČEZ	vzniknul	na	 začátku	

90.	 let	 transformací	 státních	 Českých	 Energetických	 Závodů	 (ČULÍK‚	 2011).	

Jednalo	 se	 o	 jistou	 hybridizaci,	 která	 se	 stala	 symptomatickým	 přechodem	 od	

centrálního	 plánování	 k	takzvané	 tržní	 ekonomice.	 Podnik	 se	 během	

transformace	 na	 akciovou	 společnost	 s	dominantním	 podílem	 státu	 stal	 kvazi‐

tržní	 a	 kvazi‐soukromou	 multiplicitou.	 ČEZ	 je	 tedy	 teoreticky	 státem	

kontrolovanou	 firmou,	 nicméně	 vztah	 mezi	 státní	 asambláží,	 bezprostředně	

kontrolované	prostřednictvím	Ministerstva	 financí	 –	 prostřednictvím	hlasování	

na	 valné	 hromadě	 a	 obsazováním	 míst	 v	 dozorčí	 radě	 (ČULÍK‚	 2011),	 není	

pouhým	vztahem	subordinace.		

ČEZ	 je	 bezpochyby	 politickým	 hráčem	 strategického	 charakteru	 –	 jednak	

tím,	že	je	dominantním	poskytovatelem	elektrické	energie,	jednak	tím,	že	odvádí	

miliardové	obnosy	do	státní	pokladny	prostřednictvím	daní	a	dividend,	ale	také	

tím,	 že	 jeho	 modernizační	 projekty	 vytváří	 pracovní	 místa	 a	 uvolňuje	 do	

cirkulace	finanční	prostředky,	které	získává	transformací	nerostných	surovin	do	

podoby	 elektrické	 energie.	 Ekonomická	 moc,	 která	 se	 tak	 soustředí	 v	 rukou	

managementu	 ČEZu	 mnohonásobně	 překonává	 ekonomické	 prostředky,	 které	

mají	 k	 dispozici	 jakýkoliv	 politici,	 kteří	 ho	 mají	 kontrolovat.	 ČEZ	 zároveň,	 jak	

uvidíme	 dále,	 poměrně	 úzkostlivě	 chrání	 hranice	 vlastní	 transparence.	 Tím,	 že	

využívá	status	soukromé	firmy,	tak	odolává	snahám	o	rozkrytí	svých	obchodních	

záměrů.	 Takto	 disponuje	 obrovským	 investičním	 majetkem,	 který	 je	 možné	

použít	v	působení	na	ty,	kteří	by	měli	být	v	nadřazené	pozici.	Pokud	se	na	situaci	

podíváme	 optikou	 zapojení	 multiplicity,	 tak	 vidíme,	 že	 ČEZ,	 který	 zaměstnává	

desetitisíce	 zaměstnanců	 má	 poměrně	 úzké	 vedení,	 které	 je	 „kontrolováno“	

úzkým	 okruhem	 politiků,	 kteří	 ho	 teoreticky	 spravují	 pro	 „vlastníky“	 –	 masu	

voličů.		
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3.1.1 Kontroverze na téma elektrárny Prunéřov 

Tato	práce	se	zabývá	jedním	specifickým	střetem	–	a	to	střetem	o	množství	

uhlí	 v	Dolech	 Nástup	 Tušimice.	 V	 něm	 se	 setkává	 návrh	 na	 modernizaci	

elektrárny	 Prunéřov	 s	odporem	 asambláže	 tvořené	 ekologickými	 neziskovými	

organizacemi,	 jednotlivci	 a	Ministerstvem	 životního	 prostředí	 (dokud	 bylo	

vedeno	 Stranou	 zelených).	 Samotná	 kontroverze	 kolem	 modernizačního	

projektu	 se	 postupem	 času	 vyvinula	 do	 kontroverze	 na	 téma	 množství	 zásob	

hnědého	uhlí,	když	byly	Severočeské	doly	obviněny	z	ilegální	těžby	a	chybějících	

miliónů	tun	v	evidenci.		

Ve	 slovníku	 ANT	můžeme	 říci,	 že	 v	 kontroverzi	 realita	 budovaná	 ČEZem	

podstupuje	 zkoušku	 síly.	 V	kontroverzi	 budeme	 popisovat	 pomocí	 analýzy	

mediálních	výstupů	to,	jakým	způsobem	se	střetávají	aliance	aktantů	ČEZu	proti	

alianci	 aktantů	 odpůrců	 jeho	modernizačního	 projektu.	 V	 současnosti,	 více	 než	

po	roce	od	vyvrcholení	kontroverze	veřejnou	konfrontací	v	pořadu	Hyde	Park,	se	

zdá,	že	realita	budovaná	ČEZem	obstála.	Pokud	se	neobjeví	další	skutečnosti,	kdy	

na	scénu	vstoupí	aktanti,	které	změní	váhu	sil.	

3.1.2 Situace na trhu s uhlím 

V	České	republice	 se	naskýtá	několik	hnědouhelných	 ložisek,	kde	probíhá	

těžba	hnědého	uhlí,	které	 je	využíváno	ke	spalování	v	elektrárnách,	 teplárnách,	

spalování	v	domácnostech	a	k	dalšímu	využití.	Severočeské	doly	těží	v	 ložiscích	

Severočeské	 hnědouhelné	 pánve	 v	 okolí	města	Most.	 V	 bezprostřední	 blízkosti	

dolů	jsou	vystavěny	dvě	elektrárny	–	elektrárna	Tušimice	a	elektrárna	Prunéřov,	

které	patří	nejen	k	největším	energetickým	zdrojům	v	ČR,	ale	jsou	také	největším	

znečišťovatelem	ovzduší.		

V	celkovém	energetickém	mixu	je	výroba	elektřiny	z	uhlí	stále	dominantní.	

Tato	 skutečnost	 před	 nás	 klade	 politický	 problém	 spočívající	 v	otázce,	 na	 jaké	

zdroje	 energie	 se	 bude	 Česká	 republika	 orientovat	 v	 budoucnosti,	 až	 dojde	

k	očekávanému	 vytěžení	 ložisek	 hnědého	 uhlí.	 Další	 zdroj	 politického	 napětí	

souvisí	 s	existencí	ekologických	 limitů	pro	 těžbu	uhlí,	které	vešly	v	platnost	na	

počátku	 90.	 let.	 Tehdejší	 situace	 severních	 Čech	 se	 silně	 znečištěným	 životním	

prostředím	vedla	 k	blokaci	 významné	 části	 hnědého	uhlí,	 které	bylo	 vyčleněno	

jako	 „nevytěžitelné“	 z	 důvodu	 snížení	 sociálních,	 ekologických,	 ale	
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i	ekonomických	 nákladů.	 Jak	 miliony	 tun	 uhlí	 vstupují	 do	 tržní	 cirkulace	

procesem	extrakce	a	transformace	na	elektřinu	a	teplo,	tak	postupuje	vyuhlování	

těžebních	 ložisek	a	zvyšuje	se	tlak	na	změnu	těžebních	 limitů.	Severočeský	kraj	

zároveň	 patří	 k	 oblastem,	 které	 jsou	 v	 rámci	 České	 republiky	 nejpostiženější	

strukturální	 nezaměstnaností,	 a	hnědouhelný	 průmysl	 s	navázanými	

ekonomickými	 aktivitami	 patří	 k	 jednomu	 z	nejdůležitějších	 zaměstnavatelů	 v	

oblasti.	 Destruktivní	 účinky	 elektrárenské	 činnosti	 tak	 v	 hodnocení	 stojí	 proti	

destruktivním	 účinkům	 nezaměstnanosti,	 které	 doprovází	 neskrývaná	 obava	 z	

budoucnosti	jednoho	z	největších	zaměstnavatelů.		

3.2 Aktéři a sítě v kontroverzi 

V	této	práci	 se	budu	zabývat	 jednou	specifickou	kontroverzí,	která	ovšem	

hraje	 roli	 v	celé	 „kontroverzní	 ekonomii“,	 kde	 je	 zasazena	 do	 sítě	 jednotlivých	

aktérů,	kteří	budují	a	aktivizují	alianční	sítě.	Elektrárna	Prunéřov	je	zdroj,	který	

je	vlastněn	a	provozován	energetickým	gigantem	–	firmou	ČEZ	a	je	zásobována	z	

Dolů	 Nástup	 Tušimice	 (dále	 DNT),	 které	 jsou	 vlastněny	 a	 provozovány	 firmou	

Severočeské	doly,	a.	s.	Chomutov	(dále	SD).	SD	byly	„privatizovány“	–	respektive	

odkoupeny	 ČEZem	 roku	 1998,	 který	 tak	 pohltil	 svého	 největšího	 dodavatele	 s	

příslibem	 zajištění	 stability	 dodávek	 surovin	 pro	 přilehlé	 ČEZem	 provozované	

elektrárny,	což	mělo	zajistit	relativní	cenovou	stabilitu	elektřiny	(ČULÍK‚	2011).	

ČEZ	 během	 devadesátých	 let	 prodělal	 metamorfózu	 a	konsolidaci	 do	

nadnárodního	 energetického	 gigantu,	 který	 na	 území	 České	 republiky	 udržuje	

pozici	kapitálově	nejsilnější	firmy	a	dominantní	pozici	na	poli	výroby	elektřiny.		

Severočeské	doly	 je	stabilně	jednou	z	největších	hnědouhelných	těžebních	

společností	 v	 České	 republice,	 s	 podílem	 na	 trhu	 s	 uhlím	 kolem	 50	%	 (ČULÍK‚	

2011),	 a	 v	 regionu	 s	 jednou	 z	 největších	 nezaměstnaností	 je	 významným	

zaměstnavatelem.		

3.2.1 Počátek – modernizace elektrárny Prunéřov 

Vstup	 kontroverze	 o	 množství	 uhlí	 v	 DNT	 do	 mediálního	 prostoru	 je	

propojen	s	projektem	modernizace	hnědouhelných	elektráren	na	severu	Čech,	do	

kterého	ČEZ	plánoval	vložit	na	100	miliard	korun.	Modernizační	vlna	měla	za	cíl	

„optimalizovat“	 využití	 zásob	 hnědého	 uhlí	 a	 zvýšení	 konkurenceschopnosti	
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(tedy	 snížení	 nákladů	 na	 produkovanou	 elektrickou	 energii)	 hnědouhelných	

elektráren	vlastněných	ČEZem.5	V	rámci	tohoto	projektu	ČEZ	uvedl	modernizační	

projekt	elektrárny	Prunéřov	s	cílem	snížit	emise,	zvýšit	výkonnost	elektrárny	a	

umožnit	spalovat	i	méně	kvalitní	uhlí.	V	plánu	tohoto	investičního	projektu	byla	

zahrnuta	i	modernizace	uhelné	tepelné	elektrárny	Prunéřov.	ČEZ	navrhl	variantu	

modernizace,	 která	 vyvolala	 odpor	 jednak	 mezi	 ekologickými	 organizacemi	 z	

důvodu	 jak	 principiálních	 –	 jedná	 se	 o	 prodloužení	 životnosti	 největšího	

producenta	 skleníkových	 plynů	 v	 České	 republice	 –	 tak	 specifických	 –	 zvolená	

varianta	byla	napadena	z	důvodu,	že	se	nejedná	o	modernizační	variantu,	která	

dodržuje	evropské	standardy	o	použití	 „nejlepší	dostupné	technologie“.	Dalšími	

oponenty	 modernizačního	 projektu	 byla	 i	 protikorupční	 občanská	 organizace,	

která	 obviňuje	 ČEZ	 ze	 sledování	 skryté	 agendy.	 Vznesenou	 námitkou	 je	

dlouhodobě	 netransparentní	 zadávání	 zakázek	 ČEZem	 a	 neprůhlednost	

vlastnických	struktur	dodavatelů	modernizačních	projektů	–	konkrétně	se	jedná	

o	podezření	z	propojenosti	majetkové	struktury	mezi	managementem	(a	posléze	

kontrolních	 orgánů)	 ČEZu,	 reprezentované	 generálním	 ředitelem	 ČEZu	 a	 poté	

předsedou	 dozorčí	 rady	 Martinem	 Romanem,	 který	 čelí	 podezření,	 že	 vlastní	

majetkový	podíl	ve	významném	dodavateli	modernizačních	projektů	ČEZu	–	ve	

společnosti	Škoda	Power.		

Deklarovaným	 cílem	 v	 současnosti	 probíhající	 modernizaci	 elektrárny	

Prunéřov	 je	 zvýšení	 účinnosti	 spalování	 a	 snížení	 emisí.	 Ekologické	 organizace	

spolu	 s	 ministerstvem	 životního	 prostředí,	 které	 bylo	 v	 té	 době	 obsazeno	

ministry	 za	 Stranu	 zelených	 Martinem	 Bursíkem	 a	 následně	 Janem	 Dusíkem,	

zaútočilo	 na	 ČEZ	 s	 obviněním,	 že	 modernizační	 projekt	 není	 dostatečně	

environmentálně	šetrný	a	že	je	v	technologických	možnostech	připravit	projekt,	

který	 bude	mít	 vyšší	 účinnost	 přeměny	 uhlí	 na	 energii	 a	v	důsledku	 toho	 bude	

vypouštět	 výrazně	 méně	 emisí	 a	 zároveň	 sníží	 spotřebu	 tenčících	 se	 zásob	

hnědého	uhlí	v	přilehlém	dole.		

Proti	 tomuto	 obvinění	 ČEZ	 postavil	 protivníka,	 který	 vymezoval	 pole	

možných	modernizačních	projektů	–	a	tím	je	množství	a	specifické	vlastnosti	uhlí	

v	 přilehlém	dole,	 které	 bude	 využito	 pro	 zásobování	 elektráren.	 Podle	 ČEZu	 je	

																																																								
5	KOBOSIL,	J.	Program	obnovy	hnědouhelných	zdrojů	Skupiny	ČEZ.	Technický	týdeník,	27.	června	
2006,	s.	32.	
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projekt	 modernizace	 limitován	 množstvím	 dostupného	 uhlí,	 které	 vystačí	 pro	

provoz	elektrárny	pouze	na	25	let.		

3.2.2 Kontroverze Prunéřov 

Ekologické	 organizace	 vytáhly	 do	 boje	 s	modernizací	 Prunéřova	 a	 žádaly	

dvě	 varianty	–	buď	 variantu	 s	 vyšší	 účinností,	 nebo	 variantu	 „dosloužení“	

Prunéřova	a	 jeho	následné	uzavření.	Podle	organizací	Greenpeace	a	Ekologický	

právní	 servis	 byla	 varianta	 prezentovaná	 ČEZem	 orientovaná	 primárně	 na	

dosažení	 co	 největšího	 zisku	 a	 nebrala	 dostatečně	 v	 potaz	 ohledy	 na	

environmentální	dopady.		

3.2.3 Uhlí jako limit pole realistického pole možností 

Uhlí	 v	 DNT	 začalo	 hrát	 svojí	 roli	 prostřednictvím	 ČEZu	 již	 v	 této	

kontroverzi.	 Zatímco	 ekologické	 organizace	 odstartovávají	 kontroverzi	 s	

tvrzením,	 že	 současná	 podoba	 modernizační	 varianty	 je	 neohleduplná	 k	

životnímu	 prostředí6,	 ČEZ	 mobilizuje	 své	 kalkulace	 a	využívá	 autority	

autorizovaného	 mluvčího	 zásob	 hnědého	 uhlí	 a	 tvrdí,	 že	 pro	 alternativní	

modernizační	projekty	v	přilehlém	dolu	není	dostatečné	množství	uhlí.	Variantu	

navrhovanou	 ekology	 ČEZ	 označuje	 jako	 zvažovanou	 alternativu,	 která	 byla	 ve	

hře	 v	počáteční	 době	 projektu,	 kterou	 ovšem	 bohužel	 byli	 nuceni	 vyškrtnout	 z	

pole	 realistických	 možností.	 Na	 udržení	 ČEZem	 navrhované	 varianty	

modernizace	 byl	 mobilizován	 diskurz	 ekonomické	 racionality	 –	 tvrzení	 ČEZu	

shazuje	ze	stolu	varianty	navrhované	ekologickými	organizacemi	tvrzením,	že	by	

vyžadovaly	 vyšší	 vstupní	 náklady	 na	 modernizaci,	 což	 by	 zvyšovalo	 dobu	

potřebnou	k	provozu	 elektrárny	o	(podle	ČEZu)	 zhruba	15	 let	 a	 projekt	 by	 tak	

ztratil	šanci	být	ekonomicky	rentabilní.7	Zásoby	v	Dolech	Nástup	Tušimice	tak	v	

průběhu	 kontroverze	 o	 modernizaci	 elektrárny	 Prunéřov	 byly	 povolány	 jako	

„strážce“	hranic	možných	alternativ	–	ČEZ	ho	v	rámci	své	mediální	argumentace	

systematicky	kladl	 jako	 trumf,	který	nelze	přebít.	Tuto	 linii	 argumentace	ČEZ	a	

SD	 postupně	 doplňují	 o	kvalitativní	 charakteristiku	 uhlí,	 kdy	 tvrdí,	 že	 jeho	

																																																								
6	 „Jan	Rovenský	 z	Greenpeace	 obviňuje	 ČEZ,	 že	 zjevně	 lže,	 když	 tvrdí,	 že	 pro	 provoz	 takzvaného	
nadkritického	 bloku,	 který	 by	 splňoval	 požadavky	 na	 nejlepší	 dostupnou	 technologii,	 není	 v	
Prunéřově	dostatek	uhlí.“	
KLOS,	Č.	EPS	a	Greenpeace:	modernizace	Prunéřova	by	byla	polovičatá.	Euro.cz,	19.	března	2010.	
7	 Podrobné	 plány	 a	 ekonomická	 racionalita	 ČEZu	 zde:	 Faktory	 vstupující	 do	 rozhodování	 o	
portfóliu	nových	zdrojů.	PRO‐ENERGY,	16.	června	2008,	s.	6.	
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specifické	vlastnosti	–	nízká	výhřevnost	a	vysoký	obsah	síry	a	popílku	–	ho	činí	

nevhodným	pro	jiný	typ	modernizace.		

Alianční	 síť	 okolo	 ekologických	 organizací	 se	 snaží	 rozšířit	 prostor	

možných	 modernizačních	 projektů	 definovaný	 kalkulací	 rozšířit.	 Slovy	 Jana	

Rovenského	z	Greenpeace:	„[…]	protože	v	případě,	že	by	se	nakonec	realizoval	ten	

nadkritický	blok	 s	vyšší	účinností,	 tak	by	 tam	vydržel	samozřejmě	déle,	má	menší	

instalovaný	 výkon,	 vyšší	 účinnost,	 uhlí	 by	 vydrželo	 v	 rozporu	 s	 tím,	 co	 říká	 pan	

Hlavinka,	na	35	 let,	takže	ti	zaměstnanci	z	Prunéřova,	kteří	tam	dneska	pracují	a	

bojí	 se	 o	 práci,	 tak	 by	 v	 případě	 nadkritického	 bloku	 měli	 tu	 práci	 zhruba	 o	

nějakých	6,	7	let	déle,	než	když	se	prosadí	ta	rekonstrukce,	jak	ji	prosazuje	ČEZ.“		

Jinými	 slovy	 –	 v	 tuto	 chvíli	 se	 ještě	 nesnaží	 otevírat	 „black‐box“	

konstituovaného	vědecko‐technologického	faktu,	kterým	je	množství	uhlí	v	DNT,	

ale	 snaží	 se	 rozšířit	 množství	 vstupů,	 které	 ovlivňují	 kalkulaci.	 Autorita	 ČEZu,	

coby	 mluvčího	 uhlí,	 zůstává	 nezpochybněna,	 napadený	 je	 ovšem	 proces	

kalkulace.	 Uhlí	 je	 tedy	 pro	 oponenty	 dostatek,	 naopak	 při	 dodržení	 jimi	

navržených	 opatření	 se	 s	 ním	 bude	 ještě	 šetrněji	 zacházet,	 což	 povede	 k	 delší	

době	provozu	elektrárny	a	ekonomickému	ospravedlnění	finančně	náročnějšího	

projektu.		

Dalším	zpochybněním	aktantem	v	alianční	síti	ČEZu	se	poté	stává	samotná	

argumentace	o	časovém	omezení	modernizované	elektrárny.	V	jádru	argumentu	

prezentovaným	 ČEZem	 je	 tvrzení,	 že	 po	 vytěžení	 zásob	 uhlí	 v	 DNT	 bude	

elektrárna	 uzavřena.	 Bývalý	 předseda	 Strany	 zelených	 a	 ministr	 životního	

prostředí	Martin	Bursík	 tento	argument	napadá,	protože	 investice	v	hodnotách	

desítek	miliard	 je	 příliš	 velká	na	 to,	 aby	ČEZ	po	 vyuhlení	DNT	nezačal	 dovážet	

uhlí	 z	 jiných	 zdrojů,	 byť	 za	 cenu	 zvýšených	 vstupních	 nákladů.	 Ekologické	

organizace	 se	 pohybují	 v	 diskurzu	 ekonomické	 racionality,	 pohybují	 se	 tedy	 v	

poli,	který	je	definovaný	ČEZem,	coby	tržní	společností.		

Aliance	ekologických	organizací	měla	i	jinou	možnost	–	mohla	se	například	

snažit	 zpochybnit	 diskurz	 jako	 takový.	 Například	 tím,	 že	 ekonomické	 náklady	

jsou	 zanedbatelné	 v	 porovnání	 s	 tím,	 jaké	 jsou	 dopady	 elektrárny,	 na	

nestabilizaci	 klimatu,	 škodlivinami,	 které	 elektrárna	 produkuje	 atp.	 Jakkoliv	 je	

oprávněné	 se	 domnívat,	 že	 tento	 přístup	 ekologické	 organizace	 zastávají,	 v	

mediálním	prostoru	se	tento	diskurz	nepromítá	–	a	je	otázkou,	zdali	 je	příčinou	
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transformační	 aktivita	 médií,	 která	 rámují	 střet	 podle	 vlastní	 preference	 nebo	

zda	se	jedná	o	taktický	přístup	organizací	k	vedení	mediální	kontroverze.		

3.2.4 Proces EIA na těžbu v DNT 

Zásoby	 uhlí	 v	 DNT	 jsou	 v	 tomto	 stádiu	 kontroverze	 spojencem	 ČEZu	

(respektive	 SD),	 který	 využívá	 autority	 mluvčího	 a	 využívá	 je,	 jako	 zbraň	

posledního	 soudu	 –	 veškeré	 navržené	 varianty	 jsou	 úspěšně	 neutralizovány	

množstvím	uhlí,	které	klade	nepřekonatelnou	překážku	pro	jiné	varianty.	

V	 květnu	 roku	 2008	 vstupuje	 do	 kontroverze	 ministerstvo	 životního	

prostředí,	 které	 autoritu	 množství	 zásob	 značně	 problematizuje.	 Mluvčí	

Ministerstva	životního	prostředí	 Jarmila	Krebsová	oznamuje,	že	SD	těžily	uhlí	v	

DNT	bez	proběhlého	procesu	posouzení	dopadů	na	životní	prostředí	 (tzv.	EIA),	

který	je	nezbytný	pro	vydání	povolení	k	hornické	činnosti8	‐	SD	 	 jsou	obviněny,	

že	těží	po	několik	let	de	facto	ilegálně.		

Během	 této	 kontroverze	 začíná	 první	 destabilizace	 uhlí	 coby	 aktanta	 v	

alianční	síti	ČEZu,	ale	rovněž	destabilizace	identity	množství	uhlí	jako	takového.	

Ačkoliv	 do	 22.	5.	2008	 ČEZ	 konzistetně	 tvrdil,	 že	 uhlí	 je	 dostatek	 pro	 provoz	

elektrárny	 na	 25	 let,	 v	tuto	 chvíli	 došlo	 k	destabilizaci.	 Slovy	 představitele	

Severočeských	 dolů	 Vladimíra	 Budinského:	 „Povolení	 k	 hornické	 činnosti	 se	

vydává	 na	 teritorium,	 není	 časově	 omezené.	My	 jsme	 povinni	 ložisko	 dotěžit.	 A	

nikdo	neví,	 kolik	 toho	uhlí	 tam	 je.“9	Argumentace	 nejistotou	množství	 uhlí	 se	 v	

průběhu	 kontroverze	 ze	 strany	 ČEZu	 ještě	 objeví,	 ale	 jedná	 se	 o	 slepou	

argumentační	 větev	 na	 kterou	 aktanti	 zpravidla	 nenavazují	 a	 pokud	 ano,	 tak	 ji	

spíše	 napadají.	 V	 dalším	 vývoji	 kontroverze	 se	 představitelé	 ČEZu	 vrací	 ke	

stabilizované	identitě	množství	uhlí10	–	tedy	k	fixní	vyčíslitelné	hodnotě	(např.	v	

podobě	„286	milionů	tun“),	které	v	každém	případě	„vystačí	na	25	let“	(jakkoliv	

se	 tato	 argumentace	 může	 zdát	 podivná,	 protože	 jí	 zástupci	 ČEZu	 udržují	 po	

dobu	 několika	 let,	 kdy	 probíhající	 těžba	 snižuje	 stavy	 množství	 uhlí	 o	desítky	

miliónů	tun).		

Ministerstvo	 životního	 prostředí	 je	 v	 tuto	 dobu	 pod	 kontrolou	 Strany	

zelených,	 mediálně	 výrazného	 oponentem	 ČEZu,	 který	 mobilizuje	 proces	
																																																								
8	Pokuta	za	neoprávněnou	těžbu	dolům	nehrozí.	ČRo	1	‐	Radiožurnál,	22.	května	2008,	s.	5.	
9	 KALÁB,	 V.,	 ZÁLUSKÝ,	 J.	 ČEZ	 těží	 více	 uhlí,	 než	 má	 povoleno.	Hospodářské	 noviny,	 22.	 května	
2008,	s.	19.	
10	Na	těžbu	nemají	povolení.	CV	týden,	4.	června,	2008,	s	1.	
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posouzení	na	životní	prostředí.	Ředitelka	odboru	pro	posuzování	vlivů	na	životní	

prostředí	 tvrdila,	 že	 povolení	 k	 hornické	 činnosti	 skončilo	 roku	 2005	 a	 ČEZ	 o	

nové	 části	 lokalit,	 kde	 těží,	 nežádá.	 Do	 médií	 se	 tato	 informace	 dostala	 v	

souvislosti	s	valnou	hromadou	ČEZu,	kde	vystoupila	Věra	Ježková	s	tvrzením,	že	

SD	vytěžily	107	milionu	tun	hnědého	uhlí	v	 lomu	Libouš	západ	bez	potřebného	

povolení.	Severočeské	doly	v	tuto	chvíli	reagují	zaujetím	obranné	pozice	–	tvrdí,	

že	 k	 žádnému	problému	nedošlo,	 zatímco	ČEZ	 reagoval	 s	tvrzením,	 že	 připraví	

zkoušku	síly:	 „Ověříme	pravý	stav	věcí,	pak	zvolíme	další	postup,“11	 řekla	mluvčí	

společnosti	Eva	Nováková.	

3.2.5 Uhlí na 25 let jako spojenec 

Můžeme	 sledovat	 pokus	 o	 získání	množství	 hnědého	 uhlí	 do	 své	 alianční	

sítě	–	tím,	že	se	alianční	síť	ekologických	organizací	snaží	strukturovat	mediální	

debatu	nikoliv	v	ekonomickém,	ale	v	právním	diskurzu	–	využívají	zde	mobilizaci	

právních	 předpisů	 upravující	 povolení	 k	 horní	 činnosti.	 Napadena	 je	 autorita	

Báňského	 úřadu,	 který	 vydal	 povolení	 k	těžbě,	 i	 když	 údajně	 neměl.	 „Báňské	

povolení,	 pokud	 existuje,	 bylo	 vydáno	 bez	 stanoviska	 EIA	 jako	 nezbytného	

podkladu.“12	 Reprezentant	 SD	 uvádí	 smírčí	 pokus,	 když	 zmiňuje,	 že	 i	kdyby	

potenciálně	bylo	tvrzení	MŽP	pravdivé,	jedná	se	o	problém	čistě	formální	–	žádný	

problém	s	životním	prostředím	neexistuje,	navíc	SD	danou	oblast	opouští.13	Jeho	

výrok	 se	 dá	 popsat	 jako	 snaha	 o	 snížení	 veřejného	 tlaku	 –	 snížit	 množství	

mobilizovatelných	spojenců,	kterými	by	do	teď	apatická	veřejnost	do	budoucna	

mohla	být.	

Tato	 část	 kontroverze	 se	 tedy	 stabilizovala	 v	 neuzavřené	 pozici	 –

ministerstvo	 životního	 prostředí	 a	 Věra	 Ježková	 stojí	 proti	 ČEZu,	 SD	 a	 báňské	

správě.	V	tuto	chvíli	aktivisté	pracují	stále	s	množstvím	uhlí,	které	udává	ČEZ	a	

dokonce	tvrdí,	že	ČEZ	by	mohl	uhlí	využívat	déle	a	tím	by	se	nákladnější	projekt	

dostal	do	prostoru	ekonomicky	smysluplných	projektů.		

Kontroverze	 o	 modernizaci	 elektrárny	 Prunéřov	 se	 dále	 stupňovala	 a	

vyústila	v	odvolání	ministra	životního	prostředí	Jana	Dusíka	za	Stranu	zelených,	

																																																								
11	KALÁB,	V.,	ČEZ	má	problém.	Těží	uhlí	a	nemá	na	to	povolení	ihned.cz,	21.	května	2008.	
12	PETŘÍČEK,	M.	Doly	těží	hnědé	uhlí	„načerno“.	Hospodářské	noviny,	13.	května	2009,	s.	17.	
13	„I	kdyby	byl	problém	s	EIA,	na	místě	není	žádný	problém	se	životním	prostředím.	Navíc	z	tohoto	
území	pomalu	odcházíme,	“	říká	mluvčí	Severočeských	dolů	Vladimír	Budinský.	
PETŘÍČEK,	M.	Doly	těží	hnědé	uhlí	„načerno“.	Hospodářské	noviny,	13.	května	2009,	s.	17.	
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který	se	zdráhal	vydat	povolení	k	modernizaci	elektrárny.	 Jeho	nástupkyně	Rut	

Bízková,	 bývalá	 mluvčí	 hnědouhelný	 elektráren	 ČEZ,	 bezprostředně	 po	 svém	

nástupu	začala	s	personální	obměnou	na	ministerstvu,	které	bylo	vnímáno	jako	

destabilizace	 alianční	 sítě	 oponentů	 modernizačního	 projektu,	 což	 dovršila	

vydáním	souhlasného	stanoviska	k	projektu	modernizace	v	roce	2010	–	několik	

měsíců	po	své	inauguraci.	

3.2.6 Destabilizace identity uhlí 

Několik	 měsíců	 po	 vydání	 souhlasu	 vstupuje	 do	 mediální	 arény	

problematika	množství	 uhlí	 v	 již	 odlišném	 světle	 –	 uhlí	 skutečně,	 zdá	 se,	 není	

dost,	 ale	 dokonce	 je	 ho	 i	tak	 málo,	 že	 ekonomická	 výnosnost	 modernizačního	

projektu	nastane	až	 s	prolomením	 limitů	 těžby	hnědého	uhlí.	V	 tuto	 chvíli	 se	 z	

kontroverze	 o	 množství	 uhlí	 v	 elektrárně	 Prunéřov	 již	 vyděluje	 samotná	 sub‐

kontroverze,	která	sama	je	aktantem	Prunéřovské	kontroverze.	

Naplno	 pak	 vstupuje	 kontroverze	 do	 mediální	 arény	 prostřednictvím	

článku	Marka	Švehly	v	časopisu	Respekt14,	který	napadá	proces	odhadu	množství	

uhlí.15	 Zde	 časopis	 Respekt	 povolává	 Věru	 Ježkovou,	 kterou	 autorizuje	 jako	

absolventku	 báňské	 vysoké	 školy	 a	 insidera	 –	 dlouhodobou	 zaměstnankyni	

Severočeských	 Dolů.	 Zároveň	 jí	 na	 začátek	 zbavuje	 kontaminované	 nálepky	

„ekologického	 aktivisty“.	 Na	 podporu	 argumentů	 Věry	 Ježkové	 mobilizuje	

nezávislost	 a	 expertnost	 posudku	 organizace	 SEVEn	 a	 obviňuje	 ČEZ	 z	 toho,	 že	

operuje	 s	 „chybnými“	 čísly.	 Dalším	 podpůrným	 aktanem	 jsou	 data	 z	 Geofondu	

Praha,	která	prošla	podrobnou	expertní	kalkulací.		

Na	 poli	 kalkulací	 mezi	 protistranami	 kontroverze	 panuje	 naprosté	

nepochopení	–	zatímco	zástupce	SD	Vladimír	Budinský	mobilizuje	kolektivní	víru	

ve	 tvrzení:	 „My	 tomu	 prostě	 nevěříme“16	 a	 de‐autorizuje	 Věru	 Ježkovou	 jako	

experta,	označuje	její	výpočty	jako	nekorektní	(sčítá	jablka	s	hruškami	a	vychází	

jí	 švestky).	 Svá	 tvrzení	 rámuje	 v	 prostoru	 víry:	 „Předloni	 jsme	 si	nechali	udělat	

																																																								
14	ŠVEHLA,	M.	ČEZ	bez	uhlí.	Respekt.cz,	2.	října	2011.	
15	 „S	 tím	 také	 stát	přestavbu	Prunéřova	 schvaloval	a	podle	dostupných	 informací	nikdy	 tato	 čísla	
blíže	 nezkoumal.	 Průzkum	 ložisek	 provádí	 sami	 těžaři,	 výsledky	 si	 nechávají	 oponovat	 od	
nezávislých	expertů	a	předávají	je	státu,	který	je	bere	za	platné.	V	praxi	ovšem	nebývá	zvykem,	aby	
autoři	 nezávislých	 oponentur,	 vybraní	 těžaři,	 výsledky	 rozporovali.	 Stát	 tedy	 pracuje	 s	 daty	 od	
těžařů.“	
Tamtéž.	
16	Tamtéž.	
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nový	 výpočet	 zásob	 a	 vychází	 nám	 jiná	 čísla.	 A	 záleží	 na	 vás,	 jestli	 věříte	 paní	

Ježkové,	 nebo	 lidem	 s	 kulatými	 razítky,	 kteří	 svými	 oponentními	 posudky	 riskují	

svoji	profesní	kariéru.“17	Vidíme,	že	na	svou	podporu	mobilizuje	abstraktní	víru	v	

lidi	 s	 kulatými	 razítky,	 notabene	 riskující	 svojí	 kariéru,	 zatímco	 Věra	 Ježková	

jakoby	nemá	svými	planými	obviněními	co	ztratit.	

Věra	 Ježková	 na	 druhou	 stranu	 zpochybňuje	 výpočty,	 které	 prezentují	

Severočeské	doly,	 stejně	 jako	 oponentní	 posudky	 –	 jsou	 „nedůvěryhodné“	 a	na	

svou	podporu	mobilizuje	analýzu	dat	další	 stranou	–	 společnosti	SEVEn.	Nutno	

dodat,	 že	 analyzovaná	 data	 v	 kontroverzi	 vychází	 z	 kalkulací	 a	 transformací	

prezentovaných	Severočeskými	Doly.		

3.2.7 (De)politizující charakter kalkulace 

Dvě	 paralelně	 ko‐existujícící	 výsledky	 kalkulací,	 které	 jsou	 v	 tak	 příkrém	

protikladu,	 budí	 reportérův	 zájem.	 Objektivní	 charakter	 kalkulace,	 vyvolává	

podezření	z	narušené	validity	–	standardizovaný	proces	kalkulace	by	měl	sám	o	

sobě	zajistit	konzistenci	výsledků	bez	ohledu	na	subjekt,	který	kalkulaci	provádí.	

Marek	 Švehla	 se	 tedy	 snaží	 otevřít	 „black‐box“,	 ale	 zde	 naráží	 na	 pečlivě	

udržované	hranice	autonomie	ČEZu,	coby	tržního	subjektu,	který	odmítá	rozkrýt	

vnitřní	 komplexitu	 procesu	 kalkulace.	 Do	 cesty	 reportérovi	 Respektu	 staví	

autoritativní	 tvrzení:	 „Dojde	 k	 postupnému	 zavření	 starších	 elektráren	 a	 roční	

odběry	uhlí	budou	nižší,“18	 říká	mluvčí	ČEZ	Eva	Nováková.	Marek	Švehla,	zde	 již	

pouze	mobilizuje	kalkulaci	SEVEn,	která	údajně	tyto	jevy	zohlednila.	

Marek	 Švehla	 poté	 do	 kontroverze	 aktivizuje	 dalšího	 aktanta	 –	 předsedu	

dozorčí	rady	Martina	Kocourka.	Zde	proces	dotazování	 funguje	 jako	 lakmusový	

papírek	–	Martin	Kocourek	se	rychle	vyjevuje	jako	příslušník	alianční	sítě	ČEZu	a	

věc	se	snaží	rychle	uzavřít	 tvrzením,	že	Severočeské	Doly	vždy	vše	přesvědčivě	

objasnili.	Při	konfrontaci	s	výpočty	společnosti	SEVEn	tvrdí:	„My	jsme	taková	data	

neměli.	Jestli	vy	je	máte	a	vyplývá	z	nich,	že	Prunéřov	nebude	moct	fungovat	dobu,	

na	 niž	 je	 ta	 investice	 připravovaná,	 tak	 podejte	 trestní	 oznámení,“19	 a	 snaží	 se	

přerámovat	debatu	do	prostoru	legální	problematiky.	Na	závěr	Martin	Kocourek	

využívá	dalšího	aktanta	–	otázku	smyslu	–	Jaký	smysl	by	mělo	stavět	elektrárnu,	

																																																								
17	Tamtéž.	
18	Tamtéž.	
19	Tamtéž.	
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pro	 kterou	 by	 neměl	 uhlí?	 Sugestivní	 otázka	 mobilizuje	 víru	 v	 ekonomickou	

teorii,	 podle	 které	 ČEZ	 jako	 firma	 nemůže	 mít	 jiný	 zájem	 než	 je	 zvyšování	

ziskovosti	 –	 a	 zcela	 pomíjí	 heterogenní	 kompozici	 ČEZu,	 který	 je	 konstituován	

množstvím	aktantů,	jejichž	cíle	mohou	být	navzájem	mimolehlé.		

Na	 tento	 článek	 navazovalo	 několik	 dalších	 příspěvků	 v	 médiích,	 kde	 se	

opakovalo	 stejné	 schéma.	 ČEZ	 je	napadán,	 ale	 brání	 se	 expertností,	 ověřeností,	

autoritou	 státní	 správy	 a	 soudními	 znalci,	 dále	 nekorektními	 kalkulacemi	

aktivistů.	Data	samotná	tedy	ponechává	jako	„správná“:	„EPS	vychází	z	neúplných	

a	 nesprávně	 interpretovaných	 podkladů	 Geofondu	 a	 jejich	 závěry	 tak	 v	 žádném	

případě	 neodpovídají	 realitě.	 Uhlí	 pro	 obnovu	 elektrárny	 Prunéřov	 je	 dostatek.	

Podle	 odborně	 spočítaných,	 ověřených,	 expertně	 oponovaných,	 se	 státní	 správou	

projednaných	a	soudním	znalcem	potvrzených	výpočtů	bylo	ke	dni	1.	1.	2011	v	dole	

Tušimice	252	milionů	 tun	 vytěžitelných	 zásob	uhlí	 v	 kvalitě	odpovídající	 záměru	

modernizace	elektrárny,“	reagoval	Ota	Schnepp.20		

Po	této	krátké	epizodě	kontroverze	v	mediálním	prostoru	dočasně	vyhasla.	

Jediným	novým	účastníkem	kontroverze	byl	vstup	Reportérů	ČT,	kteří	uvedli,	že	

Radní	Ústeckého	kraje	v	roce	2009	odmítli	rekonstrukci	Prunéřova	s	odkazem	na	

neschválené	státní	dokumenty	ohledně	těžby	na	severu	Čech.	Reportáž	si	všímá	

toho,	 že	 hned	 druhý	 den	 v	 půl	 sedmé	 ráno	 mimořádná	 schůze	 negativní	

stanovisko	zrušila.	Všichni	 inkriminovaní	 radní	 se	ovšem	odmítli	 vyjádřit,	 či	 se	

vyjádřili	 v	 tom	 smyslu,	 že	 si	 nic	 nepamatují.	 Rozšíření	 alianční	 sítě	 tak	 bylo	

neúspěšné	 a	 v	 kontroverzi	 následovalo	 období	 mediálního	 klidu,	 kdy	 ovšem	

probíhal	 „nábor“	do	alianční	 sítě	oponentů	ČEZu,	který	načasoval	další	útok	do	

období	před	valnou	hromadu	ČEZ.	

3.2.8 Vstup Národního fondu proti korupci do aliance 

Roku	 2012	 dochází	 k	 posunu	 ve	 vedení	 kontroverze	 a	 aliance	 odpůrců	

modernizace	Prunéřova	rámuje	kontroverzi	jako	primárně	problém	korupčního	

jednání.	 V	 polovině	 května	 na	 půdě	 parlamentu	 vystupuje	 poslankyně	 za	 Věci	

Veřejné,	 Kateřina	 Klasnová,	 která	 poslance	 seznamuje	 s	 problematikou	

nedostatku	 uhlí	 v	 DNT.	 Prezentuje	 zde	 pohled	 oponentů	 ČEZu	 a	 vstupuje	 s	

razantní	kritikou	jeho	vedení,	který	podle	ní	celou	situaci	bagatelizuje.	Nadto	si	

																																																								
20	Tamtéž.	
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dle	 Klasnové	 vedení	 muselo	 být	 vědomo	 ekonomických	 důsledků	 na	

modernizační	projekt,	 stejně	 jako	členové	dozorčí	 rady,	 zástupci	 z	ministerstva	

financí,	 ale	 i	 někteří	 úředníci	 Obvodního	 báňského	 úřadu	 v	Mostě.	 Dosavadní	

aliance	 tvořená	 Věrou	 Ježkovou	 a	 Ekologickým	 právním	 servisem,	 volněji	 poté	

Greenpeace	 a	 některými	 úředníky	 ministerstva	 životního	 prostředí,	 získává	

mediálně	 zdatného	 spojence	 v	 podobě	 Národního	 fondu	 proti	 korupci	 (dále	

NFPK)	založeným	miliardářem	Karlem	 Janečkem	a	autorizovaným	generálem	a	

bývalým	 ředitelem	Ústavu	 pro	 zahraniční	 styky	 a	 informace	 (civilní	 rozvědka)	

Karlem	Randákem.	

NFPK	 odstartovává	 další	 fázi	 kontroverze,	 když	 časopis	 Ekonom	 otiskuje	

zprávu	o	chystané	tiskové	konferenci	s	 titulkem:	„Janečkův	protikorupční	 fond	a	

ekologové	 chystají	 útok	 na	 ČEZ“.21	 Zpráva	 slibovala	 nové,	 exkluzivní	 zprávy	 –	

zveřejnění	 blíže	 nepředstavených	 zvukových	 nahrávek,	 zároveň	 také	

autoritativně	 deklarovala	 důkazy	 o	znehodnocení	miliardových	 investic,	 včetně	

kalkulací	množství	 chybějícího	uhlí	 (a	jejího	 zveřejnění).	 Zpráva	 také	poskytuje	

tolik	 potřebný	 „motiv“	 –	 poskytnutí	 zakázek	 navázaným	 strojírenským	

skupinám.	Následující	zprávy	obsahují	i	mobilizační	apel	pro	čtenáře:	Vzhledem	

k	 tomu,	 že	 ČEZ	 nemá	 vyjednané	 stavební	 povolení,	 stále	 je	 možné	 zabránit	

zmaření	investice.	

ČEZ	 slovy	 svého	 mluvčího	 rozšiřuje	 pole	 možností	 kalkulace	

prostřednictvím	 pokusu	 o	 destabilizaci	 proměnné	 v	 jejím	 rámci	 –	 dle	 ČEZu	 se	

díky	 snížení	 výkonu	 a	zvýšení	 účinnosti	 Prunéřova,	 spolu	 s	 útlumem	 dalších	

zdrojů	spotřebovávajících	hnědé	uhlí,	projeví	na	snížení	intenzity	těžby	takovým	

způsobem,	že	bude	uhlí	z	DNT	(ekonomicky)	optimálně	vytěženo.		

3.2.9 Horká část kontroverze 

Svolání	 tiskové	 konference	 vpustilo	 do	 mediálního	 oběhu	 zprávu,	 která	

proplula	 prakticky	 všemi	 médii	 a	 odstartovala	 tak	 nejvíce	 „horkou“	 část	

kontroverze.	 Fragmenty	 nahrávky	 rozhovoru	 Věry	 Ježkové	 s	 lobbistou	

Miloslavem	 Kožnarem	 byly	 v	 tuto	 chvíli	 ještě	 anonymizované	 takovým	

způsobem,	aby	nebylo	jasné,	že	zpráva	byla	nahrána	Věrou	Ježkovou	–	v	publiku	

bez	zasvěcených	informací	tak	vytvářela	dojem	početnější	alianční	sítě.	Miloslav	

																																																								
21	PŠENIČKA,	J.	EKONOM:	Janečkův	protikorupční	fond	a	ekologové	chystají	útok	na	ČEZ.	Ihned.cz,	
18.	června	2012.	
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Kožnar,	 spojenec	 ČEZu	 a	 Severočeských	 Dolů,	 se	 prostřednictvím	 zveřejnění	

rozhovoru,	 který	 měl	 zůstat	 soukromý,	 stává	 „aktantem	 proti	 své	 vůli“	 –	

de‐autorizuje	alianční	síť,	se	kterou	je	propojen,	svým	otevřeným	cynismem.	Na	

nahrávce	tvrdí,	že	ČR	neřídí	premiér,	ale	ČEZ	prostřednictvím	financování	stran	a	

že	pokud	kontroverzi	bude	Věra	Ježková	živit	dále,	že	budou	padat	„hlavy“	a	to	

nikoliv	těch,	kteří	jsou	za	tristní	stav	zodpovědní,	ale	těch	posledních	poctivých,	

kteří	 budou	 nabídnuti	 veřejnosti	 jako	 obětní	 beránci.	 Protireakce	 Miloslava	

Kožnara	byla	snahou	vyvázat	se	z	alianční	sítě	tvrzením,	že	se	pouze	snažil	bránit	

svého	 kamaráda	 a	 mluvil	 jako	 soukromá	 osoba	 bez	 jakéhokoliv	 mandátu.	

Nicméně	 pro	 NFPK	 právě	 tento	 neformální	 způsob	 vyvíjení	 tlaku	 je	 důkazem	

o	korupčním	jednání.	

Vzhledem	 k	 načasování	 kontroverze	 před	 valnou	 hromadu	 ČEZu	 se	

zástupci	ČEZu	brání	nařčením	z	politizace	–	vyjádřením	o	„účelovém	načasování“,	

které	 má	 manipulovat	 děním	 na	 valné	 hromadě.	 Toto	 obvinění	 funguje	 jako	

„diskurzivní	 neutralizátor“,	 protože	 vidíme,	 jak	 si	 ČEZ	 brání	 svoji	 pozici	

neutrálního	 experta,	 který	 politizaci	 odmítá.	 Zřejmé	 je,	 že	 rozehrání	 této	 části	

kontroverze	náhodné	nebylo	–	očividně	měla	za	účel	vytvoření	dalšího	aktanta	–	

mediálního	zájmu,	který	mohl	být	využit	jako	zdroj	autority	pro	vstup	do	debaty	

na	valné	hromadě,	jelikož	Věra	Ježková	i	EPS	se	stali	minoritními	akcionáři	firmy	

ČEZ	a	na	valné	hromadě	hodlali	navrhnout	provedení	revize	zásob	v	DNT,	které	

bylo	 ovšem	 třeba	 odsouhlasit	 zástupcem	 majoritního	 vlastníka,	 tedy	 zástupci	

ministerstva	financí.		

V	následujících	dnech	před	konáním	valné	hromady	aliance	oponentů	ČEZu	

přivádí	na	scénu	další	spojence,	kterými	cílí	na	diskreditaci	důvěryhodnosti	ČEZu	

a	 jeho	 spojenců.	 NFPK	 zveřejňuje	 na	 svých	 stránkách	 korespondenci	 s	

Vladimírem	Budinským	ze	Severočeských	dolů,	kterou	vysvětluje	jako	nátlak	na	

Věru	 Ježkovou	 a	 vyzývání	 ke	 společnému	 postupu	 za	 účelem	 klamání	 úřadů.	

Vladimír	 Budinský	 ve	 svém	 dopisu	 využívá	 apelu	 na	 loajalitu,	 v	 tuto	 dobu	 je	

ovšem	stále	přesvědčený,	že	se	podaří	udržet	Věru	Ježkovou	ve	své	alianční	síti.22	

Dále	 byli	 Věrou	 Ježkovou	 mobilizováni	 spojenci	 na	 podporu	 tvrzení	 –	 a	 to	

pasport	 ložiska	 vypracovaný	Českým	báňským	úřadem,	 ale	 také	 zpráva	povodí	

Ohře,	která	počítá	s	rekultivací	dolu	v	roce	2030.		

																																																								
	22	Viz	http://www.nfpk.cz/_userfiles/soubory/tiskovky/priloha_email_budinsky_jezkova.pdf.	
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Zakladatel	NFPK	v	průběhu	kontroverze	pracuje	s	jazykovými	prostředky	–	

zavedením	 novotvaru	 „zjed“	 konzistentně	 označuje	 jedince,	 kteří	 parazitují	 na	

veřejných	 prostředcích	 k	 získání	 osobního	 zisku.	 Novotvarem	 „zjed“	 nahrazuje	

Janeček	 slovo	 „zmrd“,	 které	 se	 mu	 zdálo	 přiléhavé,	 ale	 pro	 účely	 veřejné	

kontroverze	příliš	vulgární.		

Aliance	odpůrců	ČEZu	se	v	dalším	průběhu	kontroverze	dovolává	legálních	

problémů	s	těžbou	uhlí,	oživuje	tak	starou	kontroverzi	o	spor	kolem	procesu	EIA,	

kterou	 doplňuje	 o	 další	 informace	 –	 nejen,	 že	 se	 těžilo	 „ilegálně“,	 tedy	 bez	

procesu	 EIA,	 ale	 zároveň	mělo	 být	 vytěženo	 uhlí	 v	 úhrnu	 za	 3	miliardy	 korun	

zcela	 mimo	 evidenci.	 Celý	 proces	 měl	 být	 krytý	 vytvářením	 chaosu	 v	

dokumentaci,	 prostřednictvím	 přejmenovávání	 jednotlivých	 částí	 dolů,	 aby	

stejné	 označující	 znaky	 (Libouš	 východ)	 v	průběhu	 času	 označovaly	 jiné	

označované	 –	 odlišnou	 geografickou	 lokalitu.	 ČEZ	 obvinění	 neponechává	 bez	

odezvy,	ovšem	vystačí	si	s	tvrzením:	„Těžba	na	Lomu	Libouš	v	současnosti	probíhá	

a	vždy	v	minulosti	probíhala	dle	příslušného	povolení	hornické	činnosti,	tedy	zcela	

legálně,“23	sdělil	mluvčí	Severočeských	dolů	Vladimír	Budinský.	Zároveň	mluvčí	

ČEZ	Ladislav	Kříž	napadá	proces	kalkulace:	 „Tyto	veškeré	analýzy	předpokládají	

zcela	jiné	využití	daných	elektráren,	než	předpokládáme	my."24	

Vidíme	opakovanou	strategii	tiskových	mluvčích	ČEZu	–	nenechat	obvinění	

bez	odezvy,	ale	jasnou	a	krátkou	diskreditací	ho	shodit	ze	stolu	a	jen	výjimečně	

přistoupit	na	argumentaci,	která	by	se	vážně	zabývala	dodanými	podklady.	

3.2.10 Konsolidace argumentace ČEZ 

ČEZ	 ovšem	 následně	 konsoliduje	 svojí	 argumentaci	 a	 přivádí	 vlastní	

spojence	proti	 nařčením	z	manipulace	 s	 daty	 a	uhlím.	Mobilizuje	nový	 výpočet	

zásob	 uhlí,	 ale	 také	 nové	 technologie.	 Vladimír	 Budinský	 přiznává,	 že	 mohly	

vzniknout	 nejasnosti	 ohledně	 stavu	 zásob,	 ale	 ty	 podle	 něj	 všechny	 řeší	 nový	

výpočet	 zásob	 z	 roku	 2009.	 Nový	 výpočet	 zásob	 je	 také	 použit	 ke	 stabilizaci	

identity	uhlí:	nyní	 jde	o	240	milionů	 tun	uhlí,	které	budou	 ještě	navýšeny	o	10	

milionů	díky	využití	nové	technologie	(homogenizace),	která	umožní	získat	uhlí,	

které	se	dřív	nedalo	spálit.		

																																																								
23	ČTK.	V	Prunéřově	stát	utopí	miliardy,	varuje	Randák.	Zpravy.e15.cz,	19.	června	2012.	
24	Tamtéž.	
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SD	 získávají	 dalšího	 spojence	 do	 kontroverze	 –	 bývalého	 ředitele	 Jana	

Demjanoviče,	 který	 mobilizuje	 nejistotu	 –	 nikdo	 neví,	 jak	 budou	 využívány	

elektrárny	 po	 modernizaci,	 zvláště	 po	 dostavbě	 Temelína.	 EPS	 se	 brání,	 jako	

obvykle	v	těchto	případech,	že	argumentace	ČEZu	nesměřuje	do	jejich	kalkulace	

–	ta	totiž	s	podobnými	variantami	údajně	počítá.		

Jako	další	 aktant	 vstupuje	do	kontroverze	 zástupce	ministerstva	 financí	 a	

de	 facto	se	hlásí	k	 loajalitě	k	ČEZu,	proti	nepřátelským	aktivistům.	Koneckonců	

ČEZ	je	(narozdíl	od	aktivistů)	státní	podnik:	„Ministerstvo	financí,	které	zastupuje	

stát	 jako	 majoritního	 akcionáře,	 ale	 nevidí	 důvod,	 proč	 by	 návrhům	

protikorupčních	a	ekologických	aktivistů	mělo	vyhovět.	‚Akcionář	schvaluje	návrhy	

orgánů	 společnosti,	 ne	 kohokoli,'	 reagoval	 na	 dotaz	 týdeníku	 Ekonom	 mluvčí	

resortu	Ondřej	Jakob.“25	

ČEZ	 se	 následně	 snaží	 o	 uzavření	 kontroverze	 s	 tvrzením,	 že	 vše	 již	 bylo	

vysvětleno,	 a	 to	 opakovaně	 případně	 neustále	 a	 je	 zcela	 zřejmé,	 že	 vše	 je	 v	

pořádku.		

Oponenti	 přistupují	 k	 další	 akci	 –	 bezprostředně	 před	 valnou	 hromadou	

podávají	na	manažery	těžařské	společnosti	trestní	oznámení	a	opírají	svá	tvrzení	

o	 dalšího	 spojence	 –	 o	 studii	 z	 roku	 1995–1996	 autorizovanou	 zpracovatelem,	

kterým	 byl	 Výzkumný	 ústav	 hnědého	 uhlí.	 Z	 ní	 zástupce	 EPS	 cituje:	

„Zpracovatelům	předaly	Severočeské	doly	nepravdivou	informaci,	že	lomový	provoz	

je	veden	dvěma	paralelně	se	rozvíjejícími	křídly,	z	nichž	západní	lom	Merkur	bude	v	

roce	1997	douhlen	a	vytěžený	lom	uzavře	v	roce	1998.	Přitom	se	v	něm	k	1.	lednu	

1998	 nacházelo	 zhruba	 90	milionu	 tun	 uhlí	[...]“.26	 Zástupci	 SD	 ovšem	 drží	 své	

pozice	a	nehodlají	ustoupit	ani	o	píď.	Tvrdí,	že:	 „Těžařská	společnost	 to	odmítá,	

podle	 ředitele	 strategie	 a	 komunikace	 Vladimíra	 Budinského	 mají	 SD	 všechna	

platná	 a	 nezpochybnitelná	 povolení.“	 a	 „V	 minulosti	 už	 několikerá	 odborně	

neodůvodněná	 a	 platnými	 fakty	 nepodložená	 nařčení	 podávaná	 ze	 strany	

neodborníků	v	báňské	problematice	šetřily	státní	orgány	včetně	Policie	ČR	a	vždy	

bylo	shledáno,	že	naše	povolení	hornické	činnosti	pro	povrchový	důl	Tušimice	jsou	

platná,“	dodal	Budinský.27	

																																																								
25	PŠENIČKA,	J.	ČEZ	nemá	uhlí	pro	elektrárny.	Ekonom,	21.	června	2012.	
26	ČT24.	Severočeské	doly	prý	těží	nezákonně,	padlo	trestní	oznámení.	Ct24.cz,	22.	června	2012.		
27	ČTK.	Severočeské	doly	čelí	trestnímu	oznámení,	prý	těží	nezákonně.	Tyden.cz,	22.	června	2012.	
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Zástupci	 se	 dovolávají	 na	 status	 quo,	 zároveň	 na	 kverulanství,	 respektive	

neúspěšnost	oponentů	u	 instancí,	které	plní	roli	 „zkoušek	síly“	–	 tedy	u	policie,	

soudů	a	odpovědných	úřadů.		

S	 blížící	 se	 valnou	 hromadou	 pronikají	 další	možná	 data	 do	médií:	 podle	

České	pozice,	 je	 „celková	potřeba“	uhlí	pro	elektrárnu	283,6	milionu	tun	uhlí,	k	

dispozici	 je	 jich	 ovšem	 pouze	 250	 milionů.	 Přináší	 do	 kontroverze	 i	 dalšího	

spojence,	 kterým	 je	 INERGIN	 (Institut	 energetických	 informací),	 který	 dokonce	

tvrdí,	že	k	dispozici	je	pouze	219,6	milionu	tun	uhlí.		

Tímto	končí	horká	fáze	kontroverze	před	valnou	hromadou	ČEZu.	Návrh	na	

přezkoumání	 zásob	 uhlí	 v	 DNT	 byl	 na	 valné	 hromadě	 zástupci	 státu	 zamítnut.	

Můžeme	říct,	že	tento	útok	ovšem	ČEZ	opět	„ustál“.	A	kontroverze	se	dostala	na	

několik	 měsíců	 opět	 do	 období	 klidu.	 Během	 té	 doby	 ČEZ	 stačil	 odstartovat	

modernizační	projekt.		

Několik	 týdnů	 po	 jeho	 odstartování	 pak	 přišel	 na	 scénu	 další	 aktant	 –	

ocenění	 Věry	 Ježkové	 Národním	 fondem	 proti	 korupci.	 Do	 mediální	 cirkulace	

vstoupil	 aktant,	 jenž	 vyvolal	 nákazu	 mediálního	 zájmu,	 který	 vyvrcholil	

množstvím	 rozhovorů	 s	 Věrou	 Ježkovou	 a	 nakonec	 pozváním	 Věry	 Ježkové	 do	

pořadu	 Hyde	 Park	 České	 televize,	 kde	 se	 střetla	 se	 zástupcem	 SD	 Vladimírem	

Budinským.		

3.2.11 Střet v České televizi v pořadu Hyde Park.  

Otevřený	 střet	mezi	 zástupci	 dvou	 konkurujících	 verzí	 o	množství	 uhlí	 v	

Dolech	 Nástup	 Tušimice	 se	 odehrál	 v	 pořadu	 Hyde	 Park	 v	 České	 televizi.	

Vzhledem	k	tomu,	že	se	jedná	o	jediný	moment	celé	kontroverze,	kdy	proti	sobě	

stojí	zástupci	obou	táborů,	podrobím	ho	podrobné	analýze.		

V	pořadu	Hyde	Park	je	na	začátku	dán	poměrně	velký	prostor	na	prezentaci	

paní	Ježkové	a	její	verze	události,	který	je	doplněn	zpětnou	vazbou	od	publika.	Ve	

druhé	 polovině	 je	 přizván	 i	 Vladimír	 Budinský	 prostřednictvím	 konferenčního	

hovoru.	Věra	Ježková	se	snaží	napadnout	oficiálně	platné	množství	hnědého	uhlí	

(napadá	 vztah	 reference	 mezi	 dokumenty	 a	 materiální	 realitou)	 a	 Vladimír	

Budinský,	zástupce	SD,	je	naopak	v	pozici	obránce	současného	stavu.		

Moderátor	 odstartuje	 kontroverzi	 zarámováním	 jako	 střetu	 dvou	 stran:	

ČEZu,	 který	 se	 snaží	 o	 prosazení	 projektu	 elektrárny,	 která	 bude	 efektivnější	 a	
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šetrnější	k	životnímu	prostředí,	a	Věry	Ježkové,	podle	níž	je	projekt	modernizace	

elektrárny	ekonomický	nesmysl,	protože	mu	chybí	zásoby	uhlí	v	přilehlém	Dole	

Nástup	Tušimice.	Moderátor	kontroverzi	rámuje	uvedením	spekulací	o	propojení	

Martina	 Romana	 se	 Škodou	 Power,	 která	 získala	 významné	 zakázky	 v	

modernizaci	Prunéřova.	

3.2.11.1 Těžba bez povolení 

Proti	 sobě	 stojí	Věra	 Ježková	a	Vladimír	Budinský,	 kteří	na	 svou	podporu	

mobilizují	nejrůznější	instituce,	dokumenty,	osoby,	ale	zároveň	napadají	různými	

způsoby	oponenta	a	zároveň	se	snaží	znevěrohodnit	 jeho	spojence.	Někde	mezi	

nimi	se	pohybuje	postava	moderátora,	která	střídavě	„překládá“	tvrzení	jedné	ze	

stran	a	plní	roli	dočasného	spojence,	aby	se	pak	obrátil	na	stranu	druhou	a	útočil	

proti	ní.	

	

Věra	 Ježková	 jako	 hlavní	 host	 pořadu	 je	 při	 stručném	 představení	

autorizována	prostřednictvím:	

a) ceny	Národního	 fondu	proti	korupci,	kterou	získala	za	svůj	boj	proti	

ČEZ;	

b) držením	akcií	ČEZu;	

c) praxí	na	Dolech	Nástup	Tušimice;	

d) dlouholetým	členstvím	v	expertní	 komisi	 ČSSD	 (stejně	 tak	 jako	 svým	

vyloučením	 –	 proto,	 že	 na	 nepříjemné	 okolnosti	 upozorňovala	 příliš	

často);	

e) kandidaturou	do	Senátu;		

f) praxí	ve	Státním	fondu	životního	prostředí;	

g) méně	 „expertními“	 okolnostmi	 –	 svými	 sportovními	 úspěchy	 a	

reprezentací	České	republiky	v	cyklistice.		

	

Věra	Ježková	rámuje	kontroverzi	o	množství	uhlí	právě	skrze	modernizaci	

Prunéřova	 –	 vzhledem	 k	 tomu,	 že	 by	 měla	 být	 dokončena	 roku	 2015	 a	

ekonomická	 návratnost	 dle	 ČEZ	má	 být	mezi	 25–30	 lety,	 v	 dolech	 je	 třeba	mít	

uhlí	do	roku	2039–2044.	
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Na	úvod	se	Věra	Ježková	„autorizuje“:		

a) Praxí	–	pracuje	v	dolech	18	let.	

b) Emocionálním	připoutáním	–	je	to	její	srdeční	záležitost.	

c) Diplomovou	prací	na	 téma	Ekologická	 a	 dopravní	 opatření	 pro	 těžbu	

hnědého	uhlí	v	Dole	Nástup	Tušimice.	

d) Vzděláním	 –	 Vysokou	 školou	 báňskou	 –	 Technickou	 univerzitou	

Ostrava,	na	které	studovala.		

	

Věra	 Ježková	dále	dokládá	 svojí	 kompetenci	přístupem	ke	zprávám,	který	

měla	v	době,	kdy	se	 jí	dostávalo	důvěry	od	vedení	Severočeských	dolů.	Zároveň	

zpracovávala	 posudky,	 což	 jí	 také	 autorizuje	 k	tomu,	 být	 kompetentní	 osobou.	

Věra	 Ježková	 se	 snaží	 distancovat	 od	 image	 „troublemakera“,	 tím,	 že	 tvrdí,	 že	

žádný	 konflikt	 s	 ČEZem	 nechtěla,	 že	 dokonce	 není	 ani	 proti	 novým	 zdrojům	

elektrické	energie.	Snaží	se	definovat	sebe	sama	jako	člověka	konstruktivního.	

Na	 straně	 ČEZu	 moderátor	 uvádí	 spojence	 pro	 projekt	 modernizace	

Prunéřova	–		úsporu	pro	životní	prostředí	díky	vyšší	efektivitě.	 Proti	 těmto	

spojencům	ovšem	hned	staví	jejich	protivníky:	nedostatek	uhlí,	ale	i	podezření	z	

personálního	 propojení	 (jako	 případný	 motiv)	 mezi	 dodavateli	 ČEZu	 a	 jeho	

managementem.		

Další	 redaktor	 rámuje	kontroverzi	napětím	mezi	ČEZem	a	státem	 –	 stát	

kontroluje	 ČEZ	 prostřednictvím	držení	majority	 akcií,	 ale	 ČEZ	má	 významný	

vliv	 na	 hospodaření	 státu	 prostřednictvím	 vyplácení	 miliardových	

dividend.	Redaktor	uvádí	na	scénu	i	 financování	politických	stran,	kdy	ČEZ	má	

údajně	 financovat	 všechny	 politické	 strany,	 toto	 tvrzení	 autorizuje	

prostřednictvím	 citování	 vrcholných	 státních	 představitelů	 a	 politiků	 Karla	

Schwarzenberga	a	Františka	Bublana.	To,	 že	 se	 jedná	o	stále	 živou	kontroverzi,	

moderátor	dokládá	aktivitou	Policie28	a	Státního	zastupitelství.29	 

3.2.11.2 Doba vytěžení uhlí 

Podle	 Věry	 Ježkové	 bude	 uhlí	 vyčerpáno	mnohem	 dříve	 než	 v	 roce	 2039	

(v	nejoptimističtější	předpovědi),	a	to	v	roce	2030.		

	

																																																								
28	Která	věc	vyšetřovala,	nicméně	odložila.	
29	Které	jí	poslalo	věc	prošetřit	znovu.	
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Na	svou	podporu	mobilizuje	spojence	–	dokumenty:	

1) Dohoda	mezi	 Severočeskými	 doly	 a	 Povodím	 Ohře	 o	 zaplavování	

zbytkové	 jámy	 po	 lomech,	 kde	 je	 jasně	 napsáno,	 že	 těžební	 aktivita	

skončí	 roku	2030.	Poté,	 co	 se	moderátor	 snaží	 testovat	dokument	 tím,	

zdali	 není	možné	 datum	 zaplavování	 nějak	 posunout,	 Věra	 Ježková	 na	

svou	 podporu	 mobilizuje	 vážnost	 a	plánování	 –	 něco	 takového	 jako	

plánování	„hydrické	rekultivace“	není	jednoduché.		

2) Pasport	ložiska,	který	je	jejím	stěžejním	spojencem.	Ten	shrnuje	typ	a	

množství	 uhlí	 v	Dolech	 a	 říká,	 že	 skončí	 roku	 2030.	 Pasport	 ložiska	

autorizuje	 aktuálností	 (je	 z	 roku	 2010),	 podpisem	 ředitele	

Severočeských	dolů	Chomutov,	ale	i	vizuálním	kontaktem,	přičemž	jej	

ukazuje	 na	 kameru.	 Neschopnost	 odpovědět	 na	 tuto	 otázku,	 je	 pro	

Ježkovou	 další	 důkaz	 o	 tom,	 že	 něco	 není	 v	pořádku,	 že	 se	 něco	

důležitého	skrývá.	Na	podporu	potom	přizve	manipulaci	s	dokumenty	

–	do	pasportu	ložiska	někdo	k	životnosti	tužkou	připsal	„‐2035“.	Zde	se	

Věra	Ježková	rozčiluje,	že	tahem	pera	bylo	přidáno	45	milionů	tun	uhlí.	

	

Dokumenty	 autorizuje	 oficialitou	 –	 jedná	 o	 „oficiální“	 dokumenty	

Severočeských	dolů	(společnosti,	která	provozuje	Doly	Nástup	Tušimice).	

3.2.11.3 Těžba uhlí bez povolení 

Dalším	aktérem,	 kterého	 zatahuje	Věra	 Ježková	do	hry	o	množství	 uhlí	 je	

těžba	 bez	 povolení,	 dle	 Ježkové	 se	 těžilo	 v	 části	 dolu,	 kde	 „administrativně“	

žádné	 uhlí	 nebylo.	 Díky	 tomu	 jednak	 neproběhl	 proces	 vydání	 stanoviska	 EIA.	

Věra	 Ježková	otevírá	black‐box	procesu	vydání	stanoviska	EIA.	 Jako	spojence	

používá	mapu	 lomu,	 aby	 vysvětlila	 nelogičnost	 přejmenování	 jednotlivých	

částí	 a	 jakým	způsobem	došlo	k	 tomu,	 že	 se	dle	ní	 těžilo	v	katastrálním	území,	

kde	„administrativně“	žádné	uhlí	nebylo.		

V	 této	 chvíli	 Věra	 Ježková	 přichází	 naplno	 s	 útokem	 jednak	 na	 zástupce	

ČEZu	 (respektive	 Severočeských	 dolů),	 tak	 České	 báňské	 správy.	 Přináší	

informace	o	nejasnostech,	o	kterých	úřady	i	management	ví,	ale	nehodlají	s	nimi	

nic	dělat.	To	dává	Věře	Ježkové	podezření,	že	k	tomu	mají	důvod.	
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3.2.11.4 Limity těžby uhlí 

Další	 aktér,	 který	 se	 dostává	 do	 kontroverze,	 jsou	 limity	 těžby	hnědého	

uhlí.	Podle	Ježkové	se	během	tzv.	redukce	zásob	hnědého	uhlí	do	limitů	těžby	

odečetla	 pouze	 část	 uhlí	 v	 ložisku,	 takže	 část	 uhlí	 je	 administrativně	 uvnitř.	

Jinými	 slovy,	 Ježková	 zpochybňuje	 současný	 vztah	 reference	 dokument	 –	

materiální	realita.		

Na	 svou	 podporu	mobilizuje	 svou	 diplomovou	práci.	 V	 době,	 kdy	 na	 ní	

Věra	 Ježková	pracovala,	 začala	na	 tyto	nesrovnalosti	upozorňovat	–	následně	 jí	

bylo	hrubě	vynadáno	a	byla	propuštěna	z	organizačních	důvodů.		

V	Hyde	Parku	také	Věra	Ježková	podává	svojí	reflexi	průběhu	kontroverze.	

Tvrdí,	že	nechtěla	s	nikým	vstupovat	do	konfliktu.	Problém	se	jí	začal	postupně	

odhalovat.	S	nástupem	nového	technického	ředitele	získala	Věra	Ježková	pocit,	že	

se	 věci	 mohou	 měnit.	 Vedení	 s	 ní	 konzultovalo	 problémy,	 dostala	 za	 úkol	

zpracovat	 analýzu	 dokumentace	 a	 dokonce	 jí	 bylo	 nabídnuto	 místo	 poradce.	

Vladimíra	 Budinského	 (její	 oponent	 v	 Hyde	 Parku)	 a	 zástupce	 Severočeských	

dolů	považovala	zpočátku	za	svého	spojence.	Situaci	mu	podrobně	vysvětlovala,	

ale	 postupně	 začala	 cítit,	 že	 se	 otáčí	 proti	 ní.	 V	 jednu	 chvíli	 již	 zjišťuje,	 že	

Budinský	jí	obviňuje	ze	lži.	V	tu	chvíli	ji	došlo,	že	Vladimír	Budinský	se	zařadil	do	

aliance	 nepřátel,	 snažila	 se	 získat	 spojence	 jinde	 –	 na	 valné	 hromadě	 ČEZu	 se	

pokoušela	 coby	 akcionář	 mluvit	 s	 generálním	 ředitelem	 ČEZu	 Martinem	

Romanem,	 poté	 Ondřejem	 Benešem.	 Její	 autorita	 jí	 ovšem	 nestačila,	 vždy	 jí	

odpověděli,	že	Severočeské	doly	tvrdí	něco	jiného.	

Ježková	tvrdí,	že	Severočeské	doly	nemají	dokumenty,	které	dokládají	

dostatek	uhlí.	

	

Vstup	do	debaty	Vladimíra	Budinského	 začíná	moderátor	 tím,	 že	 se	 snaží	

získat	informaci,	zda	je	dostatek	uhlí.	Vladimír	Budinský	povolá	na	svou	obranu	

několik	aktantů:	

a) nový	výpočet	zásob;	

b) bilanci	zásob;	

c) technologii	–	homogenizaci	uhlí,	chodbicování	a	další	nové	technologie;	

d) budoucnost	a	vědecko‐technický	pokrok;	

e) nejistotu.	
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Vladimír	Budinský	explicitně	tvrdí,	že	uhlí	je	dostatek.	Na	svou	podporu	si	

přizve	dokumenty:	

1) Nový	výpočet	zásob,	který	autorizuje	následujícími	vlastnostmi:	

a) aktuálností;	

b) autoritou	společnosti	Geologické	služby,	která	ho	vypracovala;	

c) titulní	stranou,	kterou	ukazuje	na	kameru;	

d) faktem,	že	je	to	nová	výpočet,	tvořen	od	„čistého	stolu“;	

e) sítí	 tisíců	 geologických	 vrtů,	 analyzovaným	 počítačovým	

výpočtem.	

2) Bilance	zásob	–	výkaz	GeoV3,	ten	autorizuje	tím,	že	se	musí	poslat	na	

Ministerstvo	 životního	 prostředí.	 Bilance	 zásob	 podle	 pana	

Budinského	říká	jasně,	že	v	dole	Tušimice	je	475	milionu	tun	uhlí,	což	je	

více	než	dost.	

	

Poté	přechází	do	protiútoku	a	znevěrohodňuje	Věru	Ježkovou	–	v	roce	2008	

jí	tento	materiál	půjčil	na	30	dní,	ale	ještě	mu	ho	nevrátila.	

	

Protiútok	Ježkové	

Věra	 Ježková	 odpovídá,	 útočí	 na	 Vladimíra	 Budinského	 a	 bere	 si	 za	

spojence:	

1) Veřejnost	 („nabytý	 sál	 z	 Března	 u	 Chomutova“),	 pravdomluvnost	

Vladimíra	Budinského	a	prostorový	model,	který	ukazoval	při	setkání	s	

veřejností.	Podle	Ježkové	jasně	řekl:	„Po	roce	2029	zbude	na	Dole	Nástup	

Tušimice	18	milionů	tun	uhlí.“30	

2) Dokument	 MŽP319,	 strana	 16,	 který	 je	 autorizován	 Ministerstvem	

Životního	prostředí,	kde	je	jasně	řečeno,	že	uhlí	není	dostatek.	

	

Budinský	odvrací	útok	na	dostatek	uhlí	prostřednictvím:	

1) Dokumentu	 „After	 Mining“,	 který	 je	 autorizován	 autorstvím	

nezávislého	znalce,	který	je	vybaven	kulatým	razítkem.	

																																																								
30	Při	spotřebě	9‐15	milionů	tun	uhlí	to	znamená	dobu	životnosti	maximálně	2	roky,	tj	životnost	
dolu	do	roku	2031.	
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2) Modelem	–	přinesl	do	studia	prostorový	model,	kde	ukazuje,	jak	se	důl	

skládá	z	různých	plošin	a	ukazuje	šikminy,	ze	kterých	se	dá	dostat	další	

uhlí	

	

Dále	přechází	do	útoku	na	Věru	 Ježkovou	a	 zpochybňuje	 to,	 že	 záležitosti	

rozumí.	Snaží	se	napadnout	její	kompetenci.	

	

Ježková	se	brání	protiútokem	na:	

1) Pravdomluvnost	 –	 Již	 zcela	 otevřeně	 mluví	 o	 tom,	 že	 se	 jedná	 o	

mystifikaci	 pana	 Budinského,	 který	 využívá	model	 k	 tomu,	 aby	 zmátl	

diváky.	

2) Kompetenci	 –	 Zmiňuje,	 žeby	 lepší	 mluvit	 s	 technickým	 ředitelem,	

protože	Budinský	zřejmě	není	kompetentní.	

3) Spojence	 –	 Útočí	 na	 šikminy	 coby	 spojence	 –	 z	 těch	 se	 těžit	 nedá,	

protože	se	jedná	o	závěrné	svahy.	Autorizuje	své	tvrzení	výpočty,	vodní	

erozí,	 autoritou	Povodí	Ohře	–	ve	 zbytkové	 jámě	 bude	 v	 budoucnosti	

jezero	a	ze	šikmin	se	tudíž	těžit	nedá.	

	

Vladimír	Budinský	naplno	útočí	na	autoritu	Věry	Ježkové:	

1) Na	vzdělání	–	není	důlní,	ale	environmentální	inženýr.	

2) Na	 praxi	 –	 pracovala,	 sice	 v	 dolech,	 ale	 pouze	 jako	 „Hradlářka	 na	

nádraží	vzdáleném	zhruba	2	kilometry	od	dolu.“	

3) Na	znalosti	–	Ona	tyto	věci	prostě	nezná.	

	

Zároveň	mobilizuje	spojence	z	oblasti	technologií:	

1) Homogenizaci	uhlí,	které	umožní	získat	větší	množství	paliva.		

2) Chodbicování,	které	autorizuje	

a) praxí	–	tím,	že	to	již	některé	společnosti	zkoušejí;	

b) osvědčeností	–	je	to	známá	technologie;	

c) vědecko‐technickým	 pokrokem	 a	 autoritou	 průmyslu	 jako	

celku	 (těžbou	 břidličných	 plynů,	 ropných	 písků,	 používáním	

satelitů,	dálkovým	měřením	kontroly	atp.).	

3) Budoucí	technologie.	
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Věra	 Ježková	napadá	použitelnost	nových	 technologií.	Mobilizuje	na	

svou	podporu	aktéry:	

1) Praxi	–	chodbicování	–	toto	bylo	debatováno	již	před	15	lety	a	stále	se	

nepoužívá.	

2) Geologické	vlastnosti	podloží:	

a) vysoce	plastické	jíly	využití	chodbicování	neumožňují;	

b) výskyt	kuřavek	by	vystavil	pracující	horníky	riziku	utopení.	

	

Budinský	na	téma	těžba	bez	povolení	

SD	 nelegálně	 netěží,	 protože	 Severočeské	 doly	 mají	 dvě	 platná	 povolení.	

Tato	povolení	jsou	autorizována	prostřednictvím:	

1) nezpochybnitelností	 –	 nemohou	 být	 zpochybněna,	 protože	 všechny	

odvolací	lhůty	vypršely;	

2) stanoviskem	Báňského	úřadu,	který	věc	již	zkoumal	před	pěti	lety;	

3) kladným	stanoviskem	EIA;	

4) trestních	 oznámení,	 která	 jsou	 v	 šetření,	 ale	 nikdy	 nikdo	 nic	

neprokázal;	

5) ocenění	Zlatý	permon	za	nejbezpečnější	důl;	

6) pečlivého	sledování	Báňskou	správou.	

	

Věra	Ježková	oponuje.	

Pán	Budinský	mystifikuje	celý	národ.	Tvrzení	autorizuje:	

1) Ministerstvem	 Životního	 prostředí,	 které	 se	 manipulací	 s	 uhlím	

zabývalo	2	roky.	

2) Dopis	Ministerstva	 na	 Českou	 báňskou	 správu,	 kde	 upozorňují,	 že	

Severočeské	doly	těží	bez	povolení	v	severním	báňském	postupu.	

3) Autoritou	 ředitelky	odboru	paní	doktorky	Novákové,	která	vše	velmi	

podrobně	v	dopise	vysvětluje.	

	

Vladimír	 Budinský	 mobilizuje	 na	 svou	 podporu	 komplexitu,	 vývoj	

právních	 názorů	 a	nejistotu.	 Stanovisko	 EIA	 (a	 tudíž	 povolení	 k	 hornické	

činnosti)	 Severočeské	 doly	 měly,	 ale	 podle	 určitých	 poznatků	 se	 objevily	
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pochybnosti,	 zda	 je	 platné.	 To	 ale	 všechno	přebíjí	 trumf	 –	 nově	 vydané	 kladné	

stanovisko	EIA.	

Na	 závěr	 volá	 do	 studia	 divačka,	 která	 se	 deklaruje	 jako	 spojenec	 Věry	

Ježková	a	obviňuje	pana	Budinského	ze	 zcela	nesouvisející	 a	poněkud	absurdní	

„kauzy“.	Tvrdí,	že	má	osobní	zkušenost	s	panem	Budinským,	když	si	mu	před	lety	

stěžovala	 na	 rozmach	 vietnamských	 tržnic,	 tak	 pan	 Budinský	 odpověděl,	 že	

žádné	tržnice	nevidí.	Výsledkem	je	podle	divačky	zničený	textilní	průmysl.	

Budinský	 popírá,	 že	 by	 tvrdil,	 že	 něco	 takového	 neviděl	 a	 obratně	 z	

bývalého	protivníka	dělá	 spojence:	 Česká	 republika	 byla	 vystavena	 konkurenci	

levných	 textilií	 z	Východu,	 nicméně	 ubránila	 se	 této	 invazi	 rozvojem	

nanotechnologií	a	nových	technologií.	A	rozvoji	těchto	technologií	brání	drahá	

energie,	která	je	zapříčiněná	příspěvky	na	obnovitelné	zdroje.		

Aktivita	paní	Ježkové	je	podle	Budínského	skutečný	zločin,	protože	už	dva	

roky	měl	 být	 Prunéřov	 v	 rekonstrukci	 a	měl	 tak	 ušetřit	 znečištění	 i	množství	

uhlí.		

V	kontroverzi	o	proces	EIA	Věra	 Ježková	nepodává	vysvětlení,	proč	by	ho	

Severočeské	 doly	 neprovedly,	 aktivuje	 ale	 aktanta	 –	možná	 šlo	 o	manipulaci	 s	

hodnotou	 dolů	 před	 jejich	 převzetím	 ČEZem.31	 Zároveň	 mobilizuje	 dalšího	

aktanta	–	kriminální	policii,	které	předává	svou	analýzu.	

3.2.12 Rekapitulace 

Vystoupení	 Věry	 Ježkové	 v	 televizní	 debatě	 Hyde	 Park	 je	 výsledkem	

několikaleté	 historie,	 kdy	 se	 Věra	 Ježková	 snažila	 získat	 spojence	 k	 tomu,	 aby	

změnila	evidenci	množství	hnědého	uhlí.		

Již	 roku	 1998,	 kdy	 začala	 mít	 pochybnosti,	 kontaktovala	 zástupce	 svého	

tehdejšího	zaměstnavatele	Severočeských	Dolů,	aby	upozornila	na	nesrovnalosti	

v	 evidenci.	 Následovala	 podrážděná	 reakce	 zástupců	 SD	 a	 výpověď	 z	

„organizačních	 důvodů“.	 Pochyby	 Věry	 Ježkové	 vzrostly	 s	 tím,	 jak	 psala	 svou	

Diplomovou	práci	na	téma	Ekologická	a	dopravní	opatření	pro	těžbu	hnědého	uhlí	

na	 Dolech	 Nástup	 Tušimice	 v	letech	 2001–2002.	 Roku	 2005	 vstoupil	 do	

kontroverze	další	aktant	–	společnost	ČEZ	koupila	Severočeské	doly.		

																																																								
31	 KALÁB,	 V.,	 ZÁLUSKÝ,	 J.	 ČEZ	 těží	 více	 uhlí,	 než	má	 povoleno.	Hospodářské	noviny,	 22.	 května	
2008,	s.	19.	
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V	roce	2006	byl	vyměněn	technický	ředitel	a	nastoupil	Jan	Demjanovič,	ke	

kterému	měla	 Věra	 Ježková	 osobní	 důvěru.	 Znovu	 tedy	 začala	 upozorňovat	 na	

nesrovnalosti	a	doufala,	že	se	bude	moci	vrátit	ke	své	práci	v	dolech.	V	 té	době	

začala	se	zástupci	Severočeských	dolů	konzultovat	problém	a	bylo	 jí	nabídnuto	

místo	 konzultantky.	 Také	 vypracovala	 analýzu	 materiálů	 na	 žádost	 vedení	

Severočeských	dolů.	Ujišťování	o	tom,	že	dají	společně	věci	do	pořádku,	se	začalo	

vytrácet	a	Věra	Ježková	začínala	získávat	pocit,	že	se	věci	otáčí	proti	ní.	Nakonec	

byla	jakákoliv	spolupráce	ukončena	a	Věra	Ježková	i	vedení	Severočeských	dolů	

ztratili	ve	svých	očích	navzájem	důvěru.		

V	roce	2009	měla	Věra	Ježková	schůzku	s	lobbistou	Miloslavem	Kožnarem.	

Nahrávka	 setkání	 se	 později	 stala	 důležitým	 aktantem	 v	 kontroverzi	 –	 jednak	

dodala	 autoritu	 tvrzení	 Ježkové	a	 jednak	byla	 využito	v	kontroverzi	 spojencem	

Věry	 Ježkové	 –	 Národním	 fondem	 proti	 korupci,	 ať	 již	 v	 jeho	 tiskových	

prohlášeních	nebo	v	 inscenaci	divadelního	představní	ČEZko	 forever	–	 skutečná	

událost.	Při	tomto	setkání	se	Věru	Ježkovou	snažil	Miroslav	Kožnár	přesvědčit,	ať	

postupuje	společně	s	ČEZem.		

Mezitím	 již	 od	 roku	 2008	 Ekologický	 právní	 servis,	 Greenpeace	 a	 Strana	

zelených	 napadají	 modernizaci	 elektrárny	 Prunéřov.	 Jejich	 cílem	 je	 změnit	

zavedenou	technologii	elektrárny	nebo	jí	nechat	dožít	bez	modernizace.	Zahajují	

jak	 mediální	 kampaň,	 tak	 sérii	 právních	 kroků,	 kterými	 se	 snaží	 projekt	

modernizace	změnit,	či	zastavit.	

Nejpozději	 na	 podzim	 roku	 2011	 již	 koordinují	 svoje	 kroky	 s	 Věrou	

Ježkovou.	 Zaúkolují	 nezávislou	 expertní	 firmu,	 aby	 zpracovala	 posudek,	 který	

vychází	z	dat,	které	jim	poskytla	Věra	Ježková.	Tato	zpráva	potvrzuje	verzi	Věry	

Ježkové	a	dostává	se	jí	mediálního	pokrytí.		

Co	 se	 týče	 mediálního	 pokrytí	 kontroverze,	 hraje	 důležitou	 roli	 valná	

hromada	 ČEZu,	 která	 se	 konala	 26.	 června	 2012.	 Krátce	 před	 ní	 poslankyně	

Kateřina	Klasnová	interpelovala	ve	věci	zásob	hnědého	uhlí	tehdejšího	ministra	

financí	 Miroslava	 Kalouska	 a	 ministra	 životního	 prostředí	 Tomáše	 Chalupu	 a	

konfrontovala	je	s	verzí	Věry	Ježkové.	Několik	dní	poté	vydal	Národní	fond	proti	

korupci	 obvinění	 ze	 zmanipulované	 zakázky	 na	 modernizaci	 Prunéřova	 a	

zmanipulované	 údaje	 množství	 hnědého	 uhlí,	 včetně	 několik	 let	 starého	

záznamu,	 v	 němž	 se	 lobbista	Miloslav	 Kožnar	 snaží	 přesvědčit	 Věru	 Ježkovou,	
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aby	koordinovala	svoje	kroky	s	ČEZem	a	pomohla	jim	to	„ustát“.	Bezprostředně	

před	valnou	hromadou	také	podává	EPS	ve	věci	nedostatku	hnědého	uhlí	trestní	

oznámení	na	manažery	Severočeských	dolů.	ČEZ	ústy	svého	mluvčího	Ladislava	

Kříže	reaguje	slovy,	že	se	jedná	o	účelové	obvinění	načasované	těsně	před	valnou	

hromadu	ČEZu.		

Na	samotné	valné	hromadě	ČEZu,	Věra	Ježková	coby	akcionářka,	přednesla	

svoje	 obvinění,	 které	 zopakovala	 následující	 týden	 na	 tiskové	 konference	

Národního	 fondu	 proti	 korupci.	 Po	 dvou	 měsících	 do	 kontroverze	 zasahuje	

senátorka	Alena	Dernerová,	která	na	základě	setkání	s	Věrou	Ježkovou	píše	dopis	

ministrovi	 financí	 o	 celé	 záležitosti	 a	 vyzývá	ho	 k	 prošetření	 celé	 záležitosti.	 V	

listopadu	roku	2012	pak	Věra	 Ježková	dostala	od	Fondu	proti	korupci	ocenění,	

které	posloužilo	jako	vstupenka	do	pořadu	Hyde	Park.		

Po	několika	měsících	vstupuje	do	mediální	arény	další	aktant	coby	spojenec	

na	 straně	 odpůrců	 ČEZu	 –	 divadelní	 hra,	 která	 byla	 inscenována	 na	 základě	

nahraného	rozhovoru	mezi	Věrou	Ježkovou	a	Miloslavem	Kožnarem	pod	jménem	

ČEZko	 forever.	Od	 té	doby	se	 již	Prunéřov	čile	modernizuje	a	médii	 informace	

na	 toto	 téma	 probíhá	 již	 jen	 sporadicky.	 Pozice	 se	 v	 zásadě	 vykrystalizovaly	 a	

můžeme	 sledovat	 dvě	 paralelní	 reality,	 které	 koexistují.	 Realita	 prezentovaná	

Věrou	Ježkovou	má	své	zázemí	u	některých	médií,	verze	ČEZu	zase	u	jiných,	ale	

projekt	modernizace	Prunéřova	již	není	v	bezprostředním	ohrožení.		

3.3 Média – charakter prostoru cirkulace 

Nyní,	když	je	popis	kontroverze	za	námi,	je	na	místě	zastavit	se	nad	tím,	kde	

se	 kontroverze	 odehrávala	 a	 jaké	 jsou	 vlastnosti	 tohoto	 prostoru.	 Celá	 tato	

analýza	se	zabývala	sděleními	v	médiích,	pokusím	se	proto	přinést	popis	módu	

cirkulace	mediálních	sdělení.		

Masová	 média	 ze	 své	 podstaty	 fungují	 prostřednictvím	 asymetrických	

módů	 cirkulace	 –	 z	 televizního	 studia	 či	 redakce	 je	 transformováno,	

multiplikováno	 a	distribuováno	 sdělení,	 které	 se	 dostává	 k	 jednotlivým	

recipientům.	 Ti	mají	 jen	 omezený	 přístup,	 k	 tomu	 do	 cirkulace	 vstoupit	 jiným	

způsobem	 než	 jako	 příjemci.	 Asymetrický	 mód	 cirkulace	 je	 zapříčinění	

ireverzibilitou	 –	 tok	 sdělení	 postupuje	 pouze	 jedním	 směrem,	 od	 zdroje	 k	

příjemci.	Absorbované	sdělení	 je	transformováno	a	dostává	se	do	 jiných	oblastí	
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cirkulací,	 kde	 někdy	 může	 vyúsit	 v	 opětovné	 vstoupení	 do	 mediální	 cirkulace	

(kdyby	 například	 vystoupení	 Věry	 Ježkové	 vedlo	 ke	 svolání	 početné	

demonstrace).	Zatímco	mediátor	(a	médium	v	jednom)	kóduje	událost	střetu	do	

podoby	 elektronického	 toku,	 který	 umožňuje	 téměř	 okamžitý	 přenos	 a	 téměř	

neomezenou	 multiplikaci	 události	 prostřednictvím	 multiplikační	 (přenosové)	

sítě,	 událost	 kontroverze	 je	 poté	 prostřednictvím	 dekódovacího	 koncového	

zařízení	 vnesena	 mezi	 multiplicitu	 diváků,	 kteří	 ji	 absorbují	 (transformují).	

Charakter	 komunikační	 sítě	 vytváří	 obrovský	 přetlak	 příjemců	 nad	 kapacitou	

médií	 jejich	 případné	 vstupy	 zpracovat.	 Mediální	 prostor	 se	 tak	 chrání	 před	

přehlcením	 filtračním	 mechanismem,	 který	 selektivně	 zpracovává	 potenciálně	

vstupní	 podněty.	 Této	 „filtrační“	 vlastnosti	 se	 aliance	 odpůrců	 ČEZu	 snaží	

vyhnout	 segmentováním	 zprávy	 tak,	 aby	 se	 přizpůsobila	 dynamice	 toku	

mediálních	 sdělení.	 Jednotlivé	 části	 kontroverze	 dávkují	 postupně	

v	několikadenních	intervalech,	aby	stále	sytily	média.	Dá	se	říci,	že	k	zapojení	do	

asambláže	 mediálních	 poskytovatelů	 má	 omezenou	 propustnost,	 zapojení	 má	

„úzká	hrdla“,	je	třeba	přizpůsobit	se	propustnosti	sítě.	ČEZ	se	naopak	snaží	tuto	

propustnost	 blokovat,	 staví	 do	 toku	 překážky	 v	 podobě	 expertíz,	 kalkulací	 a	

vyjádření	tiskových	mluvčí.		

Zde	 je	 třeba	 poznamenat,	 co	 předchází	 samotnému	 vstupu	 do	 prostoru	

mediální	 cirkulace.	 Zatímco	 Severočeské	 doly,	 respektive	 ČEZ	 má	 díky	 své	

velikosti	 stabilně	 otevřený	 prostor	 do	mediálního	 toku,	 pro	 alianci	 odpůrců	 je	

tento	 přístup	mnohem	 omezenější.	 Filtrační	 práh	 je	 překonáván	 několikaletou	

historií	hledání	spojenců	a	budování	autority,	jakož	i	pečlivým	plánováním.	
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Obrázek	č.	1:	Model	asymetrické	komunikace	

Prostřednictvím	 transformujících	 zařízení	 je	 událost	 ve	 studiu	 kódována,	 zmnožena	 a	

přenesena	 k	divákům,	 kde	 je	 dekódována	 a	 absorbována.	 Případy,	 které	 mohou	 být	

transformovány	do	zpětné	vazby	–	 tedy	kdy	diváci	 vkládají	 sdělení	do	cirkulace,	 jsou	omezené	

prostřednictvím	 kapacity	 zapojení	 sítě.	 Absorbované	 sdělení	 je	 tedy	 třeba	 chápat	 jako	

transformaci	 do	 jiného	 typu	 cirkulace,	 který	 může	 být	 případně	 mobilizován	 prostřednictvím	

transformačních	 technologií	 –	 průzkumu	 veřejného	 mínění,	 anket	 atp.	 Jednotlivé	 hranice	

představují	hierarchizační	body,	které	konstituují	 ireverzibilitu	toku	–	přenos	v	síti	 je	umožněn	

pouze	 jedním	 směrem,	 k	 opětovnému	 vstupu	 do	 cirkulace	 je	 potřeba	 použít	 jiné	 síťové	

prostředky.	

	
	

Dynamika	 cirkulace	 informačních	 toků	 probíhá	 ve	 vlnách	 nákazy,	 kdy	 je	

informace	vložena	do	oběhu	některým	aktantem	a	poté	probíhá	proces	přebírání	

zprávy	 prostřednictvím	 dalších	 mediálních	 hráčů.	 Typickým	 „startérem“	 je	

připravený	výstup	v	podobě	tiskové	zprávy	respektovaného	aktanta	(ČEZ,	státní	

instituce,	 ale	 i	 třeba	 NFPK),	 ale	 multiplikačně	 působí	 vydání	 přeformulované	

zprávy	například	tiskovou	agenturou.	Naopak	aktanti,	kteří	nemají	dostatečnou	
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autoritu,	 která	 by	 jim	 zabezpečovala	 přístup	 do	mediálního	 prostoru	 (v	 tomto	

případě	aliance	odpůrců	ČEZu),	 se	 snaží	o	vyvolání	kontroverzního	mediálního	

obsahu	 (podání	 trestního	 oznámení,	 happeningu)	 nebo	 se	 o	vstup	 snaží	

prostřednictvím	 hledání	 spojence	 s	 vyšší	 prestiží.	 Mediální	 prostor,	 o	 kterém	

tvrdíme,	že	 je	vystaven	přetlaku	zpráv,	se	poté	zaplňuje	replikami	 těch	sdělení,	

které	často	variují	 jen	velmi	 jemně.	Samozřejmě	můžeme	pozorovat	 i	množství	

unikátních	 zpráv,	 které	 se	 objeví	 a	 nereplikují,	 vzhledem	 k	 tomu,	 že	 měřítko	

rozšířenosti	 zprávy	 je	 i	zároveň	 měřítko	 její	 úspěšnosti,	 zanikají	 zprávy	

„nezajímavé“	 (jakkoliv	 můžeme	 zpochybňovat	 kauzálnost	 vztahu	 –	 je	 zpráva	

nezajímavá,	protože	je	nerozšířená,	nebo	je	nerozšířená,	protože	je	nezajímavá?).	

„Zajímavé“	zprávy	pak	mají	sklon	k	replikaci	a	 tím	k	vytváření	 jistého	prostoru	

homogenity	napříč	různými	médii.	V	mapování	naší	kontroverze	můžeme	popsat	

dva	 druhy	 vložení	 do	 cirkulace	 –	 a	 obě	 přichází	 svého	 druhu	 z	 periferie	

mediálního	prostoru.	První	jsou	placené	agenturní	zprávy	ČTK,	běžnému	čtenáři	

dostupné	 až	 v	 přejaté	 podobě,	 druhý	 potom	 jsou	 zájmová,	 na	 relativně	 úzkou	

skupinu	 vyprofilovaná,	 periodika	 (například	 Ekonom,	 Respekt,	 Hospodářské	

noviny).	 Z	 této	 „mediální	 periferie"	 potom	 úspěšné	 zprávy	 vstupují	 do	 oběhu	

v	mediálním	 prostoru	 pro	 masové	 publikum,	 kde	 jsou	 různým	 způsobem	

modifikovány.	

Právě	 modifikace	 zpráv	 nám	 poskytuje	 možnost	 jak	 jednotlivá	 média	

umisťovat	 do	 prostoru	 aliančních	 sítí.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 zprávy	 jsou	 často	

víceméně	 identické,	 jednotlivé	 variace	 indikují	 zásah	 redaktora,	 respektive	

média.	Někdy	se	zdají	být	zásahy	nahodilé,	ale	někdy	můžeme	pozorovat	i	to,	že	

některá	média	mají	sklon	doplňovat	zprávy	 tak,	aby	vyzněly	ve	prospěch	 jedné	

alianční	sítě.	Někdy	můžeme	pozorovat	vstup	do	oběhu	zprávy	nové,	která	nám	

také	může	indikovat,	k	jaké	alianční	síti	dotyčné	médium	tíhne.		

V	 celkovém	 pohledu	 na	 zkoumanou	 kontroverzi	 můžeme	 zařadit	 média	

spíše	 „na	 stranu“	 Věry	 Ježkové.	 Především	 Respekt,	 Aktuálně.cz,	 Parlamentní	

Listy	a	Hospodářské	noviny	vkládají	do	cirkulace	zprávy,	které	situaci	ČEZu	spíše	

problematizují.	Na	druhou	 stranu	můžeme	postavit	 snad	 jedině	Deník.cz,	 který	

demonstruje	 pozoruhodnou	 konzistenci	 v	 tomto	 směru.	 Představuje	 síť	

regionálních	 deníků	 s	 názvem	 „Deník“	 (respektive	Deník.cz),	 který	 kontroverzi	

buď	 ignoruje	 anebo	 vkládá	 do	 agenturních	 zpráv	 dodatečné	 zprávy,	 které	
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doplňují	vyjádření	ze	strany	ČEZu32,	či	do	cirkulace	vkládá	zprávy,	které	se	snaží	

o	 diskreditaci	 EPS	 a	 Věry	 Ježkové33.	 Do	 této	 alianční	 sítě	 můžeme	 počítat	 i	

Technický	týdeník,	kde	pravidelně	publikují	zástupci	ČEZu.		

3.4 Čas v kontroverzi 

Ukázal	 jsem,	 že	 asymetričnost	 komunikace	 klade	 požadavek	 na	 filtraci	

vstupu	 do	 cirkulace.	 Jedná	 se	 o	 vstupní	 brány,	 které	 jsou	 prostupné	 skrze	

požadavky	 na	 relevanci,	 aktuálnost,	 závažnost,	 zajímavost.	 Tyto	 požadavky	

mohou	být	překonány	jenom	s	dostatečně	silně	vybudovanou	alianční	sítí.		

Ekonomie	času	je	proto	důležitý	prvek	v	kontroverzi.	V	tomto	se	zdá	aspekt	

času	 podceňován	 v	 tradici	 ANT	 –	 čas	 se	 zde	 víceméně	 netematizuje,	 je	 chápán	

jako	 relativně	 dostupný	 statek	 (COULDRY‚	 2004).	 Nicméně	 zde	 na	 průběhu	

kontroverze	se	ukazuje	problematika	časové	komprese	stěžejní.			

Tato	situace	 je	velmi	dobře	pozorovatelná	na	příkladu	vystoupení	v	Hyde	

Parku.	 Jednotliví	aktanti	si	uvědomují	 jedinečnost	situace,	v	níž	mají	přístup	do	

vysílání.	Zároveň	jsou	si	vědomi,	že	taková	příležitost	se	bude	opakovat	jenom	s	

vysokým	 úsilím.	 Vzhledem	 k	 omezenému	 prostoru,	 který	 mají	 k	 dispozici,	 je	

vytvořen	 silný	 tlak	na	komprimaci	 sdělení.	 Paní	 Ježková,	 která	útočí	na	ČEZ,	 je	

tak	v	obtížné	pozici	–	snaží	 se	v	minimálním	možném	čase	vysvětlit	komplexní	

charakter	 problematiky,	 zatímco	 „obránce“	 statu	 quo	 reaguje	 strategií	 vnášení	

nových	a	nových	aktérů,	jejichž	relevance	de	facto	nemůže	být	ověřena,	protože	

povede	k	dalšímu	časově	náročnému	rozplétání	komplexity.		

Ekonomie	 času	 má	 roli	 ještě	 mimo	 mediální	 rovinu	 kontroverze.	 Čas	 se	

zhmotňuje	 ve	 dvou	 protikladných	 tlacích.	 Jednak	 je	 čas	 spojencem	ČEZu	 –	 čím	

dřív	 se	 modernizuje	 elektrárna	 Prunéřov	 (největší	 znečišťovatel	 ovzduší	 v	

severních	Čechách),	tím	dříve	se	sníží	zatížení	okolí.	To	je	důležitý	moment,	který	

hraje	proti	spojencům	paní	Ježkové,	kteří	budují	svoji	autoritu	právě	na	základě	

																																																								
32	Viz	VOJTOVÁ,	H.	Severočeské	doly	čelí	 trestnímu	oznámení,	prý	těží	nezákonně.	Chomutovský	
deník,	25.	června	2012,	s.	1.	
33	„V	úvodu	se	o	velkou	senzaci	a	překvapení	postaral	Petr	Šustr,	který	veřejně	oznámil,	že	se	dosud	
někdo	 neznámý,	 vydávající	 se	 za	 ekologického	 aktivistu,	 pokusil	 o	 podvod,	 když	 poslal	 na	
ministerstvo	životního	prostředí	své	odmítavé	připomínky	k	záměru,	a	to	jménem	jeho	manželky,	a	
přitom	 zfalšoval	 její	 podpis.	Oznámil,	 že	 jeho	manželka	 nic	 na	ministerstvo	 neposílala	 a	 že	 bylo	
podáno	trestní	oznámení.	Po	skandálu	týkajícího	se	dostavby	dálnice	D8	je	to	pravděpodobně	další	
případ,	kdy	se		‚ekologové'	dopouštějí	nezákonného	jednání.	“	
Ekologický	aktivista	se	pokusil	o	podvod	při	EIA.	Denik.cz,	29.	května	2012.	
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činnosti	v	agendě	ochrany	životního	prostředí.	Pokud	se	zaměříme	na	podezření	

ze	 „skryté	agendy“	managementu	ČEZu,	 tak	zde	ovšem	čas	hraje	negativní	 roli.	

Multiplicita	 ovládající	 ČEZ	 si	 musí	 být	 vědoma	 dočasnosti	 své	 pozice.	

Modernizační	 projekt	 by	 v	 případě	 rekonfigurace	 (změny	 vedení)	 nemusel	

směřovat	k	jejím	cílům.	Zároveň	 je	 zde	 časové	omezení	dané	právním	 rámcem,	

který	 určuje,	 dokdy	 musí	 elektrárna	 snížit	 emise,	 aby	 nepřekračovala	 emisní	

limity.		

Zároveň	 se	 odpůrci	 modernizace	 musí	 soustředit	 na	 to,	 aby	 kontroverze	

„nevyhasla“,	 protože	 masmédia	 jsou	 mobilizována	 jako	 spojenci	 aliancí	 kolem	

Věry	Ježkové.	Mediální	tlak	směřuje	na	aktanty,	jejichž	činnost	se	ukázala	mimo	

sféru	vlivu	aliance	oponentů	ČEZu.	Slovy	Miloslava	Kožnara	–	pro	ČEZ	je	důležité	

situaci	„mediálně	ustát“.	Jinými	slovy	udržet	„svojí	verzi“	reality	pod	útokem	–	v	

horké	 fázi	 kontroverze.	 Až	 opadne	 mediální	 zájem,	 dají	 se	 hradby	 argumentů	

dále	vylepšovat,	láva	kontroverze	zatuhne	a	stopy	události	pomalu	vymizí.	

Na	to	reaguje	aliance	oponentů	ČEZu	pomocí	strategie	„živení“	kontroverze.	

Je	 třeba	 neustále	 přinášet	 nové	 informace,	 pokud	 se	 nepodaří	 kontroverzi	

„rozvíjet“,	umře	sama	–	jinými	slovy	pokud	se	nepodaří	dynamiku	nastartovanou	

v	 mediálním	 prostoru	 přeložit	 do	 oblasti	 jiných,	 přestane	 být	 mediálně	

životaschopná.	Pro	média	zkrátka	nebude	důvod	se	kontroverzi	dále	věnovat.	Na	

druhou	stranu,	vzhledem	ke	komplexitě	problematiky	a	množství	intervenujících	

proměnných,	 při	 samotném	 střetu	 v	 kontroverzi	 je	 možné	 využít	 strategii	

odvádění	 pozornosti,	 ne	 „hašení“	 kontroverze,	 prostřednictvím	 repetice	 stále	

stejných	argumentů.	Tyto	argumenty	de	facto	vytváří	dojem,	že	v	kontroverzi	se	

již	nejedná	o	nic	nového.		

Protistrana,	snažící	se	o	napadení	již	ustanovené	reality,	je	v	obtížné	pozici	

–	 potřebuje	 v	 co	 nejkratším	 čase	 přesvědčit	 o	 věrohodnosti	 svých	 argumentů.	

Jakékoliv	otevření	přístupu	k	mediálnímu	prostoru	je	pro	ni	vítězstvím,	jakákoliv	

promarněná	 minuta	 vysílacího	 času	 je	 ovšem	 také	 ztráta.	 Přitom	 je	 důležité	

načasování	vkladu	do	cirkulace	–	je	potřeba	vložit	zprávu	do	cirkulací	dostatečně	

včas	a	v	dostatečně	silném	zastoupení,	ale	také	se	do	cirkulace	nesmí	dostat	příliš	

pozdě.		

Charakter	asymetrické	cirkulace,	ale	také	ústí	ve	slabou	vazbu	mezi	aktéry	

kontroverze	 a	 jejími	diváky.	 Zatímco	 je	 osloveno	 statisíce	 lidí,	 kteří	mohou	být	
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potenciálními	 spojenci,	 jejich	 spojenectví	 je	 nestálé	 a	 nejisté.	 Spojenectví	

sledující	 multiplicity	 může	 být	 transformováno	 prostřednictvím	 měřicích	

technologií	do	politického	aktéra.	Nicméně	zdá	se,	že	samotná	anticipace	vzniku	

takového	politického	aktéra	je	motivací	pro	to,	snažit	se	kontroverzi	„ustát“,	její	

odehrání	 přijatelným	 způsobem	 totiž	 působí	 na	 rekonfigurující	 se	 alianční	 síť.	

Můžeme	 říci,	 že	 pro	 zástupce	 aliance	 ČEZu	 je	 vystoupení	 v	 kontroverzi	

především	 snahou	 směřovat	 toky	 cirkulace	 způsobem,	 který	 bude	 tlumit	

kontroverzi.	Není	 zapotřebí	 ji	 koneckonců	 „vyhrát“,	 je	 důležité	 ji	 ale	 neprohrát	

příliš	 výrazně.	 	 Samotné	 vystoupení	 v	 médiích	 se	 pro	 odpůrce	 ČEZu	 stává	

spojencem	 v	 kontroverzi	 –	 autorita	 masového	 média	 dodává	 vznesenému	

obvinění	sílu.	Hrozba	mediálního	pokrytí	může	působit	na	zástupce	politických	

stran	 ovládajících	ministerstva,	 vyšetřovatele,	 ale	 i	 na	 samotné	 zástupce	 ČEZu.	

Paní	Věra	Ježková	je	přesvědčena,	že	se	odehrály	trestné	činy	velkého	rozsahu	a	

v	případě,	že	by	 její	verze	získala	na	realitě,	 jedná	se	o	bezprostřední	ohrožení	

svobody	 protistrany	 v	kontroverzi.	 Zdá	 se	 proto,	 že	 vysílání	 nesměřuje	 na	

indiferentní	 masu	 diváků,	 ale	 spíše	 na	 aktanty,	 kteří	 jsou	 již	 v	 kontroverzi	

zainteresováni.	 Mohou	 mít	 ještě	 nevyjasněné	 pozice,	 nebo	 může	 být	 mediální	

kontroverze	prostředkem	snahy	o	změnu	jejich	zapojení	do	aliančních	sítí.	Stejně	

může	 působit	 aktivizačním	 způsobem	 na	 prvky,	 které	 jsou	 na	 okraji	 sítě	

kontroverze,	 ať	 jsou	 to	 již	 aktanti	 z	 politického	 pole,	 soudního,	 policejního,	

ekologického	nebo	právního.	Hrozba	vytvoření	politického	aktéra	z	masy	diváků	

potom	slouží	jako	páka	v	kontroverzi.	

3.5 Ideologie, tlumení konfliktu prostřednictvím kalkulace 

Jakkoliv	 je	 kontroverze	 vedena	 prostřednictvím	 de‐politizovaného	 sporu	

o	kalkulace,	 případně	 sporu	 o	 pravdomluvnost,	 implicitním	 v	 celém	 střetu	 je	

střet	ideologií	jednotlivých	aliancí.	ČEZ	je	představitelem	produktivní	logiky,	jejíž	

hlavním	 cílem	 je	 tvořit	 a	 množit.	 ČEZ	 je	 asambláží,	 která	 disponuje	 velkými	

lidskými	zdroji,	jak	expertními	tak	„materializujícími“.	Můžeme	říci,	že	se	jedná	o	

silnou	multiplicitu,	 která	 se	 specializuje	 na	 transformaci	 ne‐lidských	 aktantů	 z	

podoby	 přírodních	 zdrojů	 a	technologií	 do	 toku	 energie	 a	 kapitálu.	 Je	 to	

produktivní	asambláž,	která	má	zájem	na	tvoření,	nikoliv	na	ne‐tvoření.	Zájem	o	

finanční	 toky	 je	 prioritou	 ČEZu	 a	 své	 jednání	 legimitizuje	 silným	 důrazem	 na	
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odpovědnost	 k	 akcionářům	 v	 dosahování	 zisku.	 Tato	 odpovědnost	 může	 být	

korigována	pouze	asambláží	právního	státu,	nebo	technologickým	omezením.		

U	 koalice	 ekologických	 organizací	 je	 implicitně	 přítomen	 jiný	 étos	 –	 ten	

koketuje	s	anti‐produktivismem.	Zde	 je	produkce	elektřiny	nahlížena	 jako	něco,	

co	 znečišťuje	 životní	 prostředí.	Optimální	 stav	by	byl,	 kdyby	vlastně	byla	 zcela	

zastavena.	Nicméně	když	už	se	staví,	tak	je	potřeba	stavit	specifickým	způsobem,	

kde	 hraje	 znečištění	 větší	 roli	 než	 poměr	 ekonomického	 zisku	 a	 ekologické	

udržitelnosti.	 Zatímco	 pro	 ČEZ	 je	 závazný	 právní	 rámec,	 který	 se	 snaží	 podle	

svých	možností	posouvat	směrem	k	ekonomické	výnosnosti,	 tak	pro	ekologické	

organizace	je	zásadní	rámec	ekologické	únosnosti	a	snaží	se	právní	a	ekonomický	

rámec	posouvat	právě	směrem	k	ní.	

3.6 Management transparence 

Sebevědomí	 ČEZu,	 který	 se	 obhajuje	 jako	 nositel	 purifikované	 „expertní“	

pravdy	mu	umožňuje	udržovat	pozici,	kdy	poskytuje	výsledky	kalkulací,	aniž	by	

bylo	 možné	 tyto	 výsledky	 podrobit	 zkoumání	 aktéry	 vně	 jeho	 alianční	 sítě.	

Aliance	 oponentů	 se	 tedy	 vydává	 na	 cestu	 snahy	 o	 produkci	 vlastního	

purifikovaného	 expertního	 vědění	 a	předkládá	 alternativní	 výpočty.	 Podle	

Andrewa	Barryho	(BARRY	 ‚	2002)	 je	v	sociologii	kalkulace	braná	 jako	v	zásadě	

anti‐politický	 instrument.	 Nicméně	 podle	 Barryho	 kalkulace	 stejně	 jako	 je	

využívána	 k	 redukci	 prostoru	 politického,	 tak	 někdy	 dává	 naopak	 vznik	

politickým	 střetům.	 V	 našem	 případě	 vidíme	 právě	 vznik	 politického	 ve	 chvíli,	

kdy	na	sebe	naráží	dvě	protikladná	de‐politizovaná	sdělení.	

Podstatným	 rozdílem	 oproti	 výzkumu	 ve	 vědě	 a	 technologii,	 ze	 kterého	

ANT	 vzešla,	 je	 to,	 že	 ve	 veřejně‐politické	 kontroverzi	 aktanti	 nepoužívají	

transparenci	 jako	zdroj	své	autority.	Zatímco	při	psaní	vědeckých	článků	vědec	

odkrývá	karty,	 získává	autoritu	právě	proto,	 že	 je	 vidět,	 co	dělá	 –	 jakkoliv	 toto	

tvrzení	 v	 době	 rozmáhající	 se	 hegemonie	 neoliberálního	 diskurzu	 a	 vytváření	

uzavřených	 světů	 komerčních	 laboratoří	 již	 ztrácí	 na	 pravdivosti.	 U	 tržní	

společnosti	 se	 jedná	 o	 přesně	 opačný	 problém	 (i	 pokud	 pomineme	 problém	

skryté	agendy)	–	transparence	s	sebou	nese	problém,	na	který	se	může	adaptovat	

konkurence,	ale	také	veřejnost.	Zakrytí	karet	samo	o	sobě	je	důležité,	 je‐li	třeba	

prosadit	projekt,	který	má	oponenty.		
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Tyto	 hranice	 se	 aliance	 oponentů	 snaží	 nabourat	 připravením	 vlastních	

kalkulací,	 které	 jsou	 vytvořené	 na	 základě	 jim	 přístupných	 dat.	 Poněkud	

paradoxní	je,	že	se	snaží	problematiku	rámovat	v	ryze	expertních	pojmech	a	tak	

prezentovat	kontroverzi	jako	„správnou“	verzi,	proti	verzi	ČEZu,	která	vychází	z	

chybně	 provedených	 výpočtů,	 které	 z	 nejasných	 důvodů	 není	 ochoten	 opravit.	

Staví	se	tedy	proti	sobě	správný	vs.	špatný	výpočet	a	snaží	se	tak	o	depolitizaci	

problematiky	 –	 jakoby	 se	 jednalo	 pouze	 o	 početní	 chybu.	 Politický	 střet	 se	

vyjevuje	až	ve	chvíli,	kdy	se	tato	nesrovnalost	ukáže	jako	nepřekonatelná.		

Hlavní	 linie	 kontroverze	 se	 ovšem	 odehrává	 v	 depolitizovaném	 prostoru	

sporu	o	kompetenci	a	upřímnost	při	provádění	kalkulací,	za	zachování	pravidel	

diskurzu	 ekonomické	 racionality.	 Zde	 se	 ČEZ	 (konzistentně	 jako	 se	 choval	 v	

případě	obdobné	situace	v	kontroverzi	o	modernizaci	elektrárny	Prunéřov)	hájí	

aliancí	 svých	 aktantů	 ze	 státní	 správy,	 kontrolních	 úřadů	 a	 často	 blíže	

neurčenými	 expertizami.	 Odkazuje	 se	 na	 provedené	 výpočty,	 kdesi	 v	 útrobách	

ČEZu	respektive	Severočeských	Dolů,	které	nejsou	veřejnosti	k	dispozici.	Aliance	

oponentů	 ČEZu	 poté	 používá	 alternativní	 scénáře	 jako	 způsob,	 jak	 vytvořit	

aktanta	mediálního/veřejného	zájmu	–	aktivizuje	nesoulad	ve	výpočtech	a	žádá	

po	ČEZu	odkrytí	karet.	V	podstatě	se	jedná	o	snahu	o	rozrušení	stability	hranice	

ČEZ/okolí	a	tak	získat	k	těmto	výpočtům	přístup.		

Alianční	 síť	 ČEZu	 se	 snaží	 konstituci	 politického	 aktéra	 bránit	

prostřednictvím	několika	strategií.	Jednu	z	nich	můžeme	nazvat	managementem	

transparence.		

Aktanti	v	mediálním	prostoru	mohou	hrát	dvě	role	–	první	je	demonstrace	

síly	 vlastní	 aliance,	 deklarace	 loajality,	 kdy	 působí	 na	 protivníkovu	 alianci	

„zastrašujícím	efektem“	–	ukazuje,	kdo	je	jak	veliký.	Druhým	způsobem	je	aktivní	

snaha	 o	 rozrušení	 protivníkovy	 sítě	 prostřednictvím	 řečových	 aktů.	 Útok	 na	

důvěryhodnost,	 snaha	 o	zpochybnění	 spojenců,	 případně	 snaha	 o	 zpochybnění	

interpretační	autority	či	kompetence	patří	k	tomu,	co	využívají	obě	strany.	

Otázkou	zůstává,	jaké	jsou	síly	aliancí,	které	stojí	proti	sobě.	Každá	aliance	

je	zapojena,	má	svoje	zázemí	v	jiné	oblasti	diskurzivní,	odborné	i	organizační.		
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3.7 Ukončení kontroverze 

V	 kontroverzi	 to	 vypadá,	 že	 vykrystalizovalo	 více	 tvrzení	 do	 podoby	

svébytné	 pravdy	 a	 existují	 paralelně	 bez	 toho,	 aniž	 by	 bylo	 třeba	 kontroverzi	

nějakým	způsobem	ukončovat,	kontroverze	se	noří	do	své	 „spící“	 fáze.	 Jednoho	

dne	 možná	 vstoupí	 do	 cirkulace	 opět,	 pokud	 dojdou	 zásoby	 uhlí	 a	 začne	 se	

debatovat	nad	tím,	jak	je	to	možné.		

Stejně	jako	posluchači	Hyde	Parku	věří	verzi	paní	Ježkové,	tak	jí	„věří“	část	

médií.	 Pokus	 o	 integraci	 prostřednictvím	 demokratických	 institucí	 byl	

neúspěšný.	 Vzniká	 tak	 paradoxní	 situace,	 kdy	 „common	 knowledge“	 je,	 že	 ČEZ	

podvádí,	ale	přesto	 je	 jeho	verze	dlouhodobě	 ta,	která	 je	právně,	ekonomicky	a	

životaschopnější	 nežli	 verze,	 které	 se	 obecně	 věří.	 Můžeme	 tedy	 pozorovat	

paralelní	 režimy	 pravdy,	 navzájem	 konfliktní,	 koexistující	 ve	 stádiu	 latentní	

kontroverze,	 protože	 jejich	 alianční	 sítě	 jsou	 diverzifikované	 –	 „portfolio“	

aliančních	 sítí	 ČEZu	 je	 především	 v	 oblasti	 policie,	 úředníků,	 vybraných	

expertních	posudků.	Zatímco	alianční	síť	paní	Ježkové	se	opírá	především	o	část	

aktantů	z	aktivistického	spektra,	Ministerstva	životního	prostředí	(které	ovšem	v	

průběhu	 kontroverze	 přechází	 na	 opačnou	 stranu	 po	 rezignaci	 ministra	 Jana	

Dusíka)	 a	 vybraných	 úředníků	 na	 různých	 stupních	 byrokratické	 mašinerie	 a	

především	o	mediální	zájem.	Nicméně	zdá	se,	 že	 i	když	by	byl	boj	v	mediálním	

prostoru	 aliancí	 oponentů	 vyhrán,	 nemusí	 se	 transformovat	 do	 změny	

modernizačního	projektu,	protože	aliance	ČEZu	má	svoje	spojence	ve	zcela	 jiné	

sféře,	 na	 které	 nemá	 mediální	 kontroverze	 dostatečný	 vliv.	 To	 přináší	 ale	

námitku	 pro	 Latourovu	 koncepci	 reality,	 kterou	 chápe	 jako	 schopnost	 odolat	

zkouškám	 síly.	My	 ovšem	 vidíme,	 že	 v	 jednotlivých	 oblastech	 cirkulace	mohou	

odolávat	 zkouškám	 síly	 navzájem	 si	 odporující	 tvrzení.	 Jak	 se	 tedy	 vyrovnat	 s	

jejich	relativně	stabilní	koexistencí?		

V	živém	vysílání	Hyde	Parku,	kdy	dochází	k	přímému	konfliktu	mezi	Věrou	

Ježkovou	 a	 Vladimírem	 Budinským,	 vidíme,	 že	 dalším	 důležitým	 hráčem	 je	

management	 času.	 Především	 ze	 strany	 ČEZu	 existuje	 strategie,	 kdy	 se	 snaží	

vyhnout	(viz	Hyde	Park)	kontroverzi	na	jakémkoliv	konkrétním	dokumentu,	ale	

spíše	 do	 střetu	 povolává	 další	 dosud	 neznámé	 aktanty,	 kteří	 podporují	 jeho	

pozici.	Ve	chvíli,	kdy	jsou	tyto	aktanti	napadeni	jako	irelevantní,	přechází	k	útoku	

na	 kompetenci	 Věry	 Ježkové.	 Toto	 je	 další	 rozdíl	 oproti	 prostoru	 vědeckých	



‐	54	‐	

kontroverzí,	ve	kterém	se	zrodila	ANT.	V	rovině	kontroverzí	vědeckých	textů,	je	

čas	 relativně	 věčný,	 naopak	 v	 mediální	 kontroverzi	 je	 čas	 prchavý,	 tok	

mediálních	 sdělení	 je	 zároveň	 schopný	 obsáhnout	 velmi	 malou	 komplexitu.	

Sdělení	 se	mu	 proto	 musí	 přizpůsobit	 –	 je	 třeba	 vložení	 do	 cirkulace	 správně	

načasovat	a	segmentovat.	

V	tomto	případě	hraje	čas	do	karet	ČEZu	–	elektrárna	se	již	staví	a	zatímco	

jeho	alianční	síť	má	na	svou	podporu	značné	zdroje,	alianční	síť	protivníka,	zdá	

se,	 čerpá	 především	 z	 případné	 mediální	 pozornosti.	 Dalším	 faktorem	 je,	 že	

vzhledem	k	tomu,	že	elektrárna	se	již	staví,	tak	z	části	opouští	i	motivace	aktéry,	

kteří	jsou	v	kontroverzi	zapojeni.	

Vzhledem	 k	 charakteru	 mediálního	 toku,	 tak	 pro	 alianční	 síť	 ČEZu	 stačí	

„přestát“	 kontroverzi	 a	 vyčkat,	 než	 náklady	 na	 udržování	 alianční	 sítě	 budou	

příliš	velké	na	to	 jí	udržovat.	Poté	bude	jeho	pravda	finálně	zakonzervována	do	

podoby	uhelné	elektrárny	a	kontroverze	se	možná	objeví	za	pár	let,	kdy	do	hry	

bude	moci	vstoupit	hnědé	uhlí	prostřednictvím	svého	potenciálního	nedostatku.	

A	nyní	pouze	„číhá“	pod	zemí	–	je	to	spojenec,	který	je	na	cestě	k	nám	–	jak	nám	

tvrdí	paní	Ježková…		

Na	druhou	stranu,	prostřednictvím	mapování	kontroverzí	nejsme	schopni	

rozklíčovat	 skrytou	 agendu	 „ČEZu“,	 respektive	 jednotlivých	 aktantů	 v	 rámci	

multiplicity	 –	 kdy	 cíle	 jednotlivých	 aktantů	 formující	 síť	 ČEZu,	 mohou	 být	 v	

časové	 tísni	 také.	 V	 tomto	 smyslu	 jdou	 proti	 sobě	 dvě	 časové	 osy	 –	 jedna	 osa	

fosilizace	 reality	 a	 druhá	 osa	 dosahování	 cílů	 –	 tyto	 osy	mohou	 být	 proti	 sobě	

fázově	 posunuty.	 Zatímco	 osa	 fosilizace	 umožňuje	 upevňovat	 realitu	 a	

potenciálně	 se	 vyhnout	 trestnímu	 postihu,	 osa	 dosahování	 cílů	 může	 aktanty	

vzdalovat	od	důvodu	formace	alianční	sítě	jako	takové.		

4 Problémy ANT 

	Na	 závěr	 je	 možné	 ještě	 nastínit	 několik	 problémů,	 kterým	 přístup	 ANT	

čelí:	 Problémem	 je	 její	 důraz	 na	 pozorovatelné	 procesy,	 protože	 mnohé	 je	

zakryto	 snahou	 politiky	 transparence,	 kdy	 se	 zkoumané	 subjekty	 snaží	 zakrýt	

pozorovatelné.	 Kartografie	 kontroverze	 se	 tak	 snadno	 může	 stát	 především	

analýzou	proti‐procesu,	protože	ten	svým	využitím	masových	médií	a	snahou	o	
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zvýšení	 transparence	 se	 stává	 jediný	 přístupný	 kritickému	 zkoumání	 z	 pozice	

outsidera.		

Kartografie	 kontroverzí	 se	 s	 tímto	 vypořádává,	 tím	 že	 navrhuje,	 aby	 byly	

zváženy	pouze	otevřené	kontroverze	ke	studiu,	abychom	mohli	pozorovat,	co	se	

děje.	 Otázkou	 ovšem	 zůstává,	 co	 ve	 veřejné	 kontroverzi	 je	 skutečně	 důležité,	

zdali	skrytá	agenda	není	právě	to,	co	je	zajímavé,	kde	se	skrývají	hybné	procesy	

celých	kontroverzí.		

Zkouška	síly	má	v	tomto	prostoru	zcela	jinou	úlohu	nežli	ve	vědeckém	poli.	

Zatímco	vědec	své	tvrzení	vystaví	komunitě	vědců	k	„ověření“,	má	zájem	v	tom,	

aby	 tvrzení	 byla	 ověřena.	 Protože	 zkoušky	 síly	 jsou	 zde	 zdroje	 autority	

dotyčného	vědce,	jeho	cílem	je	projít	zkouškami	síly.	U	firmy,	která	se	rozhodne	

realizovat	 projekt,	 zkoušky	 síly	 probíhají	 odlišným	 způsobem.	 Firma	

pravděpodobně	 vypracovala	 několik	 alternativ	 a	 vybrala	 si	 jednu,	 kterou	

preferuje	 a	 chce	 prosadit.	 Zkoušky	 síly	 v	 tomto	 prostředí	 nejsou	 něco,	 co	

potvrzuje,	 ale	 naopak	 jako	 něco,	 co	 překáží	 v	 rozvoji.	 Zkoušky	 síly	 nejsou	

spojenci	realizace,	ale	spíše	potenciální	spojenci	de‐realizace.		

Zdá	 se,	 že	 ANT	 ve	 své	 tradici	 analyzuje	 propojení	 sítí,	 jejich	 kompozice	

a	dekompozice.	 Co	 ale	 opomíjí,	 jsou	 způsoby	 propojení.	 Netematizuje	 filtrační	

mechanismy	 v	 propojení	 sítě.	 Zřejmě	 proto,	 že	 ve	 vědeckém	 poli,	 kde	 se	 ANT	

konstituovala,	 problém	 hranic,	 transparence	 a	 konektivity	 nehraje	 zdaleka	

takovou	roli.	

5 Závěr 

Celý	vývoj	kontroverze,	souboj	o	reprezentaci	jednotlivých	aktantů,	snaha	o	

získání	 důvěryhodnosti	 a	 napadení	 oponenta,	mobilizaci	 různých	dokumentů	 a	

rozporování	 výpočtů	 a	 kompetencí	 se	 dá	 shrnout	 do	 relativně	 jednoduché	

zápletky:	 (Nad)národní	 firma	 se	 střetla	 s	 aktivisty	 na	 téma	 modernizace	

elektrárny,	 kde	 použila	 množství	 dostupného	 uhlí	 jako	 něco,	 co	 limituje	 pole	

možných	 alternativ.	 Aliance	 oponentů	 modernizačního	 projektu	 se	 nejdříve	

pokusila	 navrhnout	 své	 protinávrhy,	 které	 se	 jí	 nepodařilo	 prosadit.	 Narazila	

přitom	na	odmítnutí	ČEZu	poskytnout	jí	podklady	pro	to,	aby	byla	schopna	hájit	

svůj	 alternativní	 návrh.	 Tento	 limitující	 prvek	 se	 aktivistům	 snaží	 účinně	

napadnout	 až	 s	 příchodem	 spojence,	 insidera	 –	 bývalé	 zaměstnankyně	
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Severočeských	 dolů,	 Věry	 Ježkové.	 ČEZ	 a	 SD	 jsou	 obviněni	 z	 toho,	 že	 záměrně	

manipulovaly	 s	 dokumenty,	 což	 vyústilo	 v	možnost	 znehodnocení	 investice	 do	

modernizace	Prunéřova,	stejně	 jako	vedlo	k	protiprávnímu	jednání,	za	které	by	

měl	 být	 někdo	 zodpovědný.	 Celý	 projekt	 modernizace	 je	 tímto	 ohrožen	 a	

rozpoutává	 se	 kontroverze	nad	 tím,	 kdo	 je	 autorizovaný	k	 tomu	 reprezentovat	

množství	 uhlí.	 Jakkoliv	 se	 Věře	 Ježkové	 daří	 přesvědčit	 část	médií	 i	 veřejnosti,	

jakkoliv	získala	několik	ocenění	od	protikorupčních	a	lidskoprávních	organizací	

za	 svou	 ochotu	 postavit	 se	 ČEZu,	 kontroverze	 zůstala	 nerozřešena,	 což	 ČEZu	

nijak	nezabránilo	v	odstartování	modernizačního	projektu.		

V	průběhu	kontroverze	jsem	identifikoval	několik	momentů,	které	činí	užití	

ANT	 jako	 výzkumného	nástroje	problematickým.	 Jedním	 je	 relativní	 nezájem	o	

modalitu	 cirkulací	 v	 různých	 prostorech	 a	 o	 to,	 jaký	 mají	 jednotlivé	 módy	

cirkulace	 vztah	 k	 času.	 Heterogenita	 prostoru,	 ve	 kterém	 se	 kontroverze	

odehrává,	 může	 vést	 k	 tomu,	 že	 v	jenom	 prostoru	 se	 kontroverze	 uzavře	 ve	

prospěch	jedné	aliance	–	neznamená	to	vůbec,	že	v	jiném	okruhu	cirkulací	stavů	

nezůstane	 kontroverze	 otevřená,	 nebo	 že	 tam	 vůbec	 vznikne.	 Na	 zkoumané	

kontroverzi	 můžeme	 vidět,	 že	 se	 relativně	 stabilizovala	 do	 dvou	 oddělených	

rovin.	To	nás	ovšem	staví	před	otázku	–	v	čí	prospěch	kontroverze	skončila?	Ve	

prospěch	 ČEZu,	 protože	 postaví	 elektrárnu?	 Ve	 prospěch	 aliance	 oponentů,	

protože	 ČEZu	 nikdo	 nevěří?	 Dá	 se	 vůbec	 kontroverze	 prohlásit	 za	 ukončenou?	

Kartografie	kontroverzí	 jako	projekt,	měla	být	právě	odpovědí	na	problematiku	

kontroverzí	v	demokratické	společnosti.	Navazující	otázka	ovšem	je,	komu	bude	

kartografie	 kontroverzí	 sloužit?	 Na	 zasáhnutí	 společnosti	 je	 příliš	 obecná,	 pro	

vstup	do	médií	stále	příliš	komplexní	a	ve	vědeckém	poli	pro	každou	kontroverzi	

existují	specializované	obory.		

Další	 problém,	 na	 který	 ANT	 v	 této	 studii	 narazila,	 je	 problematika	

organizovaného	 skrývání.	 Je	 to	 pro	ni	 obtížná	 situace,	 protože	 je	 zakořeněna	 v	

tradici	 výzkumu	vědy,	 kde	 transparence	 je	 zdroj	 autority	 vědců.	Vědec	 získává	

autoritu	právě	díky	tomu,	že	odhaluje	nejen	své	závěry,	ale	především	jak	k	nim	

dospěl	 a	 bojuje	 o	uznání	 proti	 konkurujícím	 výzkumům.	 Situace	 ve	 veřejném	

prostoru	je,	zdá	se,	komplikovanější.	Vypadá	to,	že	produktivní	logika	ČEZu,	coby	

kvazi‐soukromé	firmy	orientované	primárně	na	zisk,	se	projevuje	tím,	že	se	snaží	

právě	takové	transparenci	zabránit.		
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K	tomuto	problému	se	můžeme	postavit	dvojím	způsobem:	Latour	(2005)	

správně	tvrdí,	že	i	to,	co	je	skrýváno	za	sebou	nechává	stopy	aktivity.	Nakonec	i	

naše	 schopnost	 všimnout	 si	 toho,	 že	 něco	 se	 skrývá,	 může	 být	 přínosná.	

Problémem	by	se	tedy	potom	spíše	zdálo	to,	že	tomuto	aspektu	se	ANT	(a	zvláště	

její	 subdisciplína	mapování	 kontroverzí)	 spíše	programově	vyhýbá,	 než	 aby	ho	

činila	předmětem	svého	zájmu	(VENTURINI	‚	2010).		

Druhý	postoj,	 který	můžeme	 zaujmout,	 souvisí	 s	 otázkou:	 Co	 když	oblast,	

kde	 se	 nedá	 trasovat	 spojení,	 je	 příliš	 rozsáhlá?	 Co	 když	 se	 stěžejní	 moment	

politicko‐technologických	kontroverzí	nenachází	v	oblasti,	která	se	dá	uspokojivě	

zmapovat.	 Není	 potom	 plodnější	 věnovat	 se	 strukturálním	 dopadům	 takové	

situace,	 než	 pracně	 analyzovat	 mechanismy,	 jakými	 se	 pozorovatelná	 oblast	

kontroverze	 odehrává?	 Není	 také	 potom	 relevantní	 námitka,	 zda	 nepřesunout	

zájem	od	toho,	jakým	způsobem	se	kontroverze	dějí,	k	tomu,	jak	změnit	prostor	

ve	kterých	se	odehrávají?		

Na	 samotný	 závěr	 se	můžeme	 vrátit	 k	 ilustraci	 principu	 black‐boxingu	 a	

metafoře	rozbitého	auta.	ANT	vysvětluje,	jak	fungující	auto,	můžeme	díky	black‐

boxingu	 vnímat	 jako	 celistvý	 neproblematický	 objekt.	 Ovšem	 ve	 chvíli,	 kdy	 se	

porouchá,	 nezbyde	 nám	 nic	 jiného	 než	 nahlédnout	 jeho	 vnitřní	 komplexitu.	

Pokud	 ho	 chceme	 opravit,	 musíme	 ho	 rozebrat	 –	 nahlédnout	 heterogenní	

propojení	 různých	 částí,	 které	 plní	 rozličnou	 funkci.	 Zde	 ovšem	 je	 na	 místě	

metafora	jiná:	Co	dělat	s	autem,	které	sice	jede,	dokonce	čím	dál	rychleji	–	ovšem	

neznámo	kam,	je	řízeno	bůhvíčím	a	my	nemůžeme	ani	vystoupit,	abychom	zjistili,	

co	se	sakra	stalo?	
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