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MARTIN ZVĚŘ INA

V láda stanovila čekací
lhůty na některé zdravot-
nické zákroky. Ty se ne-

dodržují a nikoho zodpovědné-
ho to nezajímá, pacient si
prý může stěžovat a vše bude na-
praveno.

Prý každému pojišťovna zajistí
péči včas, ale v nemocnici, kte-
rou vyberou její pracovníci. Pěk-
né, ale co když pacient nechce,
aby se s ním táhla pověst stěžova-
tele a měl to u bílých plášťů pole-
pené. A dovedou si na minister-
stvu představit, že jsou i pacienti,
pro něž je stěžovací procedura ne-
dosažitelná?

Rubem racionalizace ve zdra-
votnictví nesmí být stav, kdy mi-
nisterstvo vytváří samo pro ko-
rupci prostředí – pacient prý
nemá nárok si vybírat, proto
bude uplácet, aby bylo po
jeho a vybrat si mohl a navíc ne-
čekal.

To, že některé pojišťovny pre-
ferují určitá zdravotnická zaříze-
ní, nemusí být vždy ku prospě-
chu pacienta, ale ve pro-
spěch majitele příslušného zaří-
zení a pojišťovny. Vědí to na mi-
nisterstvu a hodlají s tím
něco dělat?

Asi ne. To, že vymysleli sys-
tém, který je nefunkční, je zjevně
nepálí, mají-li odškrtnuto, že stát
garantuje čekací doby, a přitom
je to lež. Zjevně pacienti nejsou
prioritou ministerstva.

Hájit disfunkční opatření není
zrovna prozíravé, pokud chce
ještě Leoš Heger něco do konce
funkčního období prosadit,
zvláště nějakou méně populár-
ní změnu, měl by bedlivě vážit,
zda jeho sliby nejsou plané.
Aby nepůsobil dojmem, že si
jeho lidé dě-
lají legraci
zejmé-
na z těch pa-
cientů, kteří
nemají ani
protekci, ani
prostředky
na úplatek.
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VERONIKA RODRIGUEZ

PRAHA Osmašedesátiletá Vlastimi-
la Svobodová se dostala do para-
doxní situace: místo toho, aby jí
nové nařízení vlády čekání na nový
kloub zkrátilo, seniorka bude v bo-
lestech čekat dvakrát déle.

Maximální čekací lhůty, které li-
dem nově garantuje stát, se totiž po-
čítají až od ledna tohoto roku. Vlo-
ni ještě neplatily. „Dostala jsem
proto novou žádanku s novým da-
tem,“ popisuje seniorka, jež na ope-
raci čeká už osm měsíců. V její ne-
mocnici ve Zlíně se na kyčel čeká
i rok a půl.

Podobně na tom mohou být tisí-
ce pacientů, upozorňují experti Čes-
kého zdravotnického fóra. Lidi, kte-

ří už na svůj kloub měsíce čekají,
podle nich měla vláda v opatření zo-
hlednit.

„Dlouhé čekání na zákrok totiž
může řadě lidí způsobit další zdra-
votní komplikace,“ vysvětluje šéf
Českého zdravotnického fóra Mi-
chael Vích. Stát pak přijde jejich ře-
šení zbytečně dráž.

V Ostravě se čeká 2,5 roku
Čekací doby se navíc od loňského
roku nehnuly. Některé nemocnice
dokonce stále hlásí až dvakrát vyš-
ší lhůty, než jaké od nich závazně
požaduje stát.

Třeba ostravská fakultní nemoc-
nice odoperuje umělý kolenní či ky-
čelní kloub až za dva a půl roku.
Přitom limit stanovený vládou je

12 měsíců. Podobně je na tom ky-
jovská nemocnice, kde mají problé-
my s čekáním hlavně klienti největ-
ší zdravotní pojišťovny VZP. S en-
doprotézou na ně přijde řada až za
33 měsíců, tedy téměř tři roky.

Jenomže VZP podle ředitele ne-
mocnice Petra Svobody víc neza-

platí. „Opakovaně žádáme, prosí-
me, žebráme o navýšení limitů, ale
bez jakéhokoliv efektu. Vina za
nadměrné čekací doby je tedy jed-
noznačně na pojišťovnách a my
i naši pacienti jsme bezmocní,“ ko-
mentuje zoufalou situaci Svoboda.

Pacienti se sice mohou zapsat na
čekací listinu i do jiného zařízení,
většinou to však udělat nechtějí.
Vnímají kyjovskou nemocnici jako
„tu svou“. „Proklamované heslo, že
peníze půjdou za pacientem, je pro-
to úplnou iluzí,“ stěžuje si Svoboda.

Jenomže pojišťovna problémy
nevidí. Pokud pacient čeká v určité
nemocnicí dlouho, má možnost jít
jinam. „Pokud by kterýkoliv
z klientů měl problém a hrozilo by,
že bude muset čekat na operaci

déle, než stanoví nařízení vlády, ať
se neprodleně obrátí na svou regio-
nální pobočku VZP,“ pobízí pacien-
ty mluvčí pojišťovny Oldřich Ti-
chý. Pracovníci pojišťovny mu pak
zařídí operaci v termínu, na který
má skutečně nárok.

„Přesně tak by to mělo fungo-
vat,“ souhlasí s ním poradce mini-
stra zdravotnictví Pavel Vepřek.
„Pokud má pojišťovna v jedné ne-
mocnici nasmlouván jen malý ob-
jem péče, nemusí to znamenat nic
víc než to, že o pár kilometrů dál
stojí jiné zařízení, které zajistí ope-
rací více,“ říká Vepřek. Pojišťovna
podle něj může mít ke svému jedná-
ní dobrý důvod – například upřed-
nostňuje nižší cenu.

Pokračování na straně 2

Kováč: Slováci chtěli
konfederaci

ROZHOVOR
Bývalý
slovenský
prezident
Michal Kováč
vzpomíná, že
rozdělení
Českosloven-
ska jako první
navrhl Václav

Klaus. Čtěte poslední díl seriálu.
strana 22

Další verze, jak to
bylo s amnestií
DOMOV Přestřelka o otcovství
sporné novoroční amnestie
graduje. Hradní kancléř Mynář
ukázal na trio domnělých autorů,
všichni to však popřeli. strana 3

Česku vládne
mobilní oligopol
PENÍZE&BYZNYS Telekomunikač-
ní úřad dal Čechům po sedmi
letech za pravdu. Mobilní
operátoři jednají ve shodě,
naznačuje jeho analýza. strana 13

Den, který vzal
Selešové všechno

OFSAJD Byl to zlomek vteřiny,
který jí před dvaceti lety zničil
sportovní život. Mohla se stát
jednou z nejlepších tenistek
historie – místo toho se Monika
Selešová zapsala do paměti jako
oběť útoku psychicky narušeného
fanouška. strana 21

Sloupek LN

inzerce

ONDŘEJ LINC

PRAHA Objevili pravděpodobně
největší ložisko sklářského písku
v jihovýchodní Asii. Hledali vzác-
né kovy v Grónsku a byli jedni
z prvních, kdo se po válce v Afghá-
nistánu odvážil vyjet z měst a pra-
covat přímo v terénu.

„Rád bych dělal průzkum také
třeba v Kanadě nebo Austrálii, ale
tam je geologů dost. Musíte jet ně-
kam, kam se nikomu moc nechce,“
říká Tomáš Pechar, majitel pražské

firmy GET, která se zabývá geolo-
gií či báňskými projekcemi.

První zahraniční zakázka přišla
v roce 1996 od Přerovských strojí-
ren. Firma tehdy dostala za úkol
hledat surovinovou základu pro ce-
mentárnu v severozápadní části
Kambodže.

„Bylo to docela dobrodružné,
protože tehdy tam byl ještě Pol Pot,
takže jsme jezdili s ochrankou, poli-
cisty i armádou. Prohledávali ces-
ty, abychom například nešlápli na
bombu. Nikdo tam nenosil unifor-

my. Pamatuji se, jak jsem se vždyc-
ky ptal, jestli ti vojáci s pancéřovka-
mi před námi jsou hodní, nebo zlí.
Vždycky ale byli hodní a celé to
proběhlo velmi dobře,“ popisuje
Pechar zážitky z Kambodže.

Mnohem blíž k nebezpečí se
však geologové z GET dostali
v Afghánistánu, kde od roku 2005
hledali ložisko pro cementárnu, kte-
rou v 70. letech také pomáhali sta-
vět Češi.

„Šli jsme dokumentovat jeden
svah. Ještě předtím jsme se afghán-
ských kolegů ptali, jestli tam nej-
sou miny, a oni, že ne. Najednou
jsem si po došlápnutí všiml, že
mám u levé nohy minu. Když jsme
na ně pak spustili, že tam miny jsou
a na kopci si hrají děti, odvětili: No

my víme, ale nic se nestalo. Jeden
z afghánských geologů mi pak na
foťáku ukázal dalších 15 min, které
nafotil jen cestou tam,“ vzpomíná
Tomáš Pechar.

Opravdu krizové situaci ale jed-
nou pracovníci firmy unikli jen těs-
ně. V africkém Mali je v jednom
z výběrových řízení porazila fran-
couzská firma. Na místě pak dva
její geology unesli Tuaregové.
Když francouzská armáda zahájila
ofenzivu, jednoho z nich popravili.
Čtěte další díl seriálu na straně 14

Z nenávisti k politikům. Itálie má po dvou měsících vyjednávání novou vládu. Když skládala v prezidentském paláci slib, před
úřadem premiéra se střílelo. Nezaměstnaný 49letý útočník postřelil prý z nenávisti k politikům dva policisty a kolemjdoucí ženu. Více na str. 6 FOTO ČTK/AP

PŘEHLED NEMOCNIC Podívejte se, kde nedodržují státem zaručené čekací doby

Operace? Počkáte si rok

Došlápl jsem a u nohy vidím minu

ČTĚTE V LN

Chiméry

žije!
BYZNYS

Geologický
průzkum

TÉMA na straně 2

Na náhradu
kloubu se
má čekat

maximálně

1 rok
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Z geologické firmy o třech
pracovnících a s jedním
počítačem vybudoval
Tomáš Pechar podnik
s 55milionovým obratem
a 50 zaměstnanci. Dnes má
firma GET zakázky od Grónska
po Rwandu.

ONDŘEJ LINC

PRAHA S prací geologa si asi většina
spojí nudné oťukávání kamenů kla-
dívkem. Historky, které si ze služeb-
ních cest přivezl geolog a majitel fir-
my GET Tomáš Pechar, by však
mohli závidět i ti nejostřílenější dob-
rodruzi. Guyana, Belize, Mosambik,
to je jen část z exotických zemí, ve
kterých pražští geologové hledali lo-
žiska nerostných surovin. Ostatně
cestování bylo jednou z věcí, která
Pechara k geologii přivedla.

„Každého mladého člověka
k tomu za komunistů přitáhlo i to, že
šlo o jednu z mála věcí, díky které se
mohl dostat do zahraničí, aniž by
vstoupil do strany a musel se více an-
gažovat. Do geologie se politika ne-
pletla.“

Do zahraničí se ale nakonec stej-
ně dostal až po revoluci. „Já a mí
dva kolegové jsme se tehdy rozhodli
odejít z bývalého státního podniku
Geoindustria. Společnost se postup-
ně rozpadla na dílčí podniky a zača-
ly se objevovat problémy. Docháze-
lo k podvodům, ubývalo projektů,
zhoršila se úroveň managementu.
V roce 1993 jsme proto založili
GET. Byla to velká sázka do lote-
rie,“ vypráví Pechar.

Začátky byly těžké. Společníci
tehdy pořídili jeden notebook za
40 tisíc korun a všichni tři se na něm
museli střídat. Materiály si chodili
tisknout do firmy, která sídlila vedle
a vlastnila tiskárnu. „Já si tehdy ješ-
tě doplňoval postgraduální vzdělání
v oboru báňské projekce. Jak to šlo
všechno stíhat? Museli jsme zkrátka
dělat po nocích. Ale když to člověka
baví...,“ usmívá se Pechar.

Shánění zakázek šlo ale naštěstí
dobře. Všichni tři měli dobré reno-
mé z předchozího zaměstnání, k fir-
mě se navíc připojilo mnoho býva-
lých kolegů a mohli tak rozšířit na-
bídku služeb. Klientů pak začalo au-
tomaticky přibývat.

Postup práce je vždy podobný –
nejdříve je třeba prostudovat dostup-
né materiály o oblasti, zpracuje se
projekt, v terénu se odeberou vzor-
ky, zdokumentují a pošlou na analý-
zu do laboratoří v Česku. Nakonec
se určí zdroj ložiska.

Někdy se vrty dělají ručně, jindy
je zapotřebí těžká technika, tu je čas-
to nutné zajistit na místě. Dopravní
náklady by jinak byly neúnosně vy-
soké. To byl případ i Jamajky, kde
firma GET v rámci české rozvojové
spolupráce pomáhala hledat třeba lo-
žiska vápence.

„Vápence na Jamajce patří k nej-
kvalitnějším na světě. Ostatní vápen-

ce se používají třeba do cementu, ty
jamajské se ale rozemelou na pudr
a využívají se jako plnivo například
do bílého papíru, do punčocháčů, ny-
lonek nebo pneumatik,“ vysvětluje
Pechar.

Pozor na marihuanu
Čeští geologové Jamajčany také
učili těžit stavební kameny s hrub-
ším zrnem, které se v zemi příliš ne-
používaly. Kvůli tomu musí řidiči
na jamajských silnicích počítat se
smykem, i když jen drobně zaprší.

S prací firmy byli Jamajčané na-
konec tak spokojeni, že je dokonce
tamní ministr pozval do parlamen-
tu na přednášku. Těžební metodic-
ké příručky, které vláda dnes vydá-
vá, obsahují postupy a rady, které
přinesli odborníci z GET.

I přesto, že hlavní město Jamaj-
ky Kingstown bylo tehdy druhým
nejnebezpečnějším městem na svě-
tě a přestřelky mezi drogovými kar-
tely byly na denním pořádku, Češi
podle Pechara strach neměli.

„Skvěle se o nás starali. Musíte
mít s sebou někoho místního, to je
naprosto zásadní. Jen tak přesně

víte, co máte dělat, a nestrkáte nos
tam, kam se nemá. Blízko ložiska,
které jsme zkoumali, byla oblast,
kam se nechodilo. Pěstovali tam to-
tiž prý marihuanu a stalo se, že tam
zastřelili nějaké Američany. Když
totiž vidí bělocha, mohli by mít
strach, že je agent,“ vypráví Pechar
s tím, že nejnebezpečnější na Jamaj-
ce byly hurikány. „I když hurikán
ostrov mine, jsou to takové deště, že
si to tady neumíme ani představit.“

Praxe sbližování se s místními
se jim osvědčila i v Afghánistánu,
kde od roku 2005 opět v rámci roz-
vojové pomoci hledali ložiska vá-
pence, mramoru či uhlí.

„Myslím, že jsme byli jedni
z prvních, kteří po válce začali pra-
covat v terénu. Kromě nás tam byla
americká a britská geologická služ-
ba, ty ale seděly v Kábulu za dráty
a vyhodnocovaly satelitní sním-
ky,“ říká Pechar.

Velkou roli v hladkém průběhu
projektu hrálo, že na něm spolupra-
covala také Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy a afghánský
profesor Shah Wali Faryad, který
na fakultě působí.

„Jezdili jsme bez ochranky, do-
provázel nás jen synovec profeso-
ra Faryada. Používal různé finty.
Když mu někdo volal a ptal se,
kde jsme, nahlásil mu úplně jinou
polohu a podobně,“ vypráví Pe-
char.

Mise v Afghánistánu ale bohu-
žel tak úspěšná nebyla – průzkum
ukázal, že například ložiska u jed-
né cementárny jsou již vyčerpána
a vápenec bude třeba dovážet odji-
nud. Na Čechy se kvůli negativní
zprávě obořil tehdejší ministr, kte-
rý chtěl cementárnu prodat zahra-
ničním investorům. Ti kvůli závě-
rům průzkumu od projektu ustou-
pili. „Taková ale geologie zkrátka
občas je,“ krčí rameny Pechar.

Tamní univerzitě každopádně
pomohli s nákupem přístrojů, pořá-
dáním konferencí a přednáškami
pro studenty.

„Plus bylo, že jsme Češi. Všich-
ni vědí, že jsme z malé země a ne-
přijeli jsme kvůli jejich ropě nebo
zlatu. I když se bezpečnostní situa-
ce zhoršila, ochranku bychom ne-
potřebovali ani dnes. Přítomnost
vojáků akorát přitáhne pozornost.

Stačil by nám někdo z místních,“
říká Pechar.

Politika a alkohol jsou tabu
Oč byla tehdy z výsledků průzkumu
zklamaná afghánská vláda, o to vět-
ší radost měla ta vietnamská. Čes-
kou republiku v roce 2006 požádala
o pomoc s rozvojem sklářského prů-
myslu a firma GET dostala za úkol
nalézt ložiska sklářského písku.

„Podařilo se nám najít možná nej-
větší ložisko v celé jihovýchodní
Asii. Leží tam minimálně 50 milio-
nů tun sklářského písku velmi vyso-
ké kvality. Provedli jsme zkoušky
a vyrobili i nějaké sklo. Zjistilo se,
že písek je dokonce tak kvalitní, že
je použitelný i pro tabulové sklo bez
dodatečných úprav, které se běžně
dělají, jako je čištění elektromagne-
ty,“ popisuje Pechar úspěchy firmy.

Jejich práce dokonce vedla k zá-
kazu vývozu těchto písků z Vietna-
mu – tamní samosprávy totiž do té
doby horninu exportovaly do Japon-
ska jako běžný písek.

Sklo je ve Vietnamu velmi žáda-
ná komodita, celá země zažívá
ohromný rozmach a všude se staví

nové mrakodrapy. Také japonská
Toyota v zemi zřídila novou továr-
nu právě na skla do automobilů.
Prosadit se ve Vietnamu každopád-
ně není tak jednoduché. Tamní vlá-
da si je vědoma potenciálu země
a vše si dobře hlídá.

„Jsou to jen domněnky, ale myslí-
me si, že na začátku nás sledovali.
Bydleli jsme jen v hotelech, které
určili oni. Na snídani vedle nás
u stolu vždycky seděl stejný člo-
věk, který si četl noviny. Když
jsme po měsíci odjížděli, tak nám
česky řekl: Na shledanou. Asi to
mělo nějakou spojitost,“ říká Pavel
Lhotský, vedoucí zahraničních pro-
jektů ve firmě.

Je proto zásadní vyvarovat se při
práci v zahraničí jakýchkoliv exce-
sů. Opíjení stejně jako debaty o poli-
tice jsou tabu. „Okamžitě ztratíte
kredit, všechno se roznese. My
jsme hned věděli, když někteří pra-
covníci z cizích zemí navštěvovali
jisté podniky,“ vypráví Pechar.

Stvrzenka za usmíření bohů
Přízeň místních je někdy nutné zís-
kat třeba i dary, aby vesnice držela
nad stanujícími geology v terénu
ochrannou ruku.

„V Mali jsme zkoumali ložisko
vápenců na velkém kopci u jedné
vesnice. Vesničané nám ale říkali,
že nahoru nemůžeme, že tam jsou
démoni. Zeptali jsme se, jestli je to
nebezpečné, a oni na to: před
20 lety tady byli francouzští geode-
ti a my je varovali, aby tam nelezli.
Vrátili se z kopce dolů a mezitím
jim úplně shořelo auto. A my tedy:
Co máme dělat, aby na nás démoni
nešli? No, musíte si od nás koupit
berana,“ směje se Lhotský a pokra-
čuje: „Tak jsme koupili berana, ale
řekli jsme jim, že to je rozvojový
projekt a potřebujeme účet. Dostali
jsme krásnou stvrzenku za usmíře-
ní bohů. Pak jsem ji z hecu odnesl
na ministerstvo, aby nám to propla-
tili, nic jsme ale nedostali. Usmíře-
ní démonů není uznatelný náklad.“

Přes všechny příhody ale Tomáš
Pechar říká, že strach zatím neměl
nikdy. Pro jistotu ale zaťuká klou-
by na stůl.

Nejkrizovější chvíle prý přišla,
když v roce 2003 zkrachovala
Union banka, u které měla firma
účet. Ze dne na den se tak ocitla bez
jediné koruny a musela začít od
nuly. Spokojení čeští klienti ale
GET obratem poslali zálohy dopře-
du a podnik se vzpamatoval.

„Práce v zahraničí představuje
asi tak 15 procent obratu, hlavní tě-
žiště naší práce je v Česku. Nabízí-
me komplexní servis, od vyhledání
ložiska a otvírku přes zajištění le-
gislativních činností až po likvidaci
ložiska a rekultivaci. V Česku takto
obhospodařujeme zhruba stovku tě-
žeben,“ dodává Pechar.

Firma s 50 zaměstnanci měla vlo-
ni obrat 55 milionů a hodlá pokračo-
vat v expanzi na Slovensko, kde už
má několik let dceřinou společnost.

Zakázky ve vzdálených zemích
nicméně bude brát i v budoucnu.
Geologové se aktuálně chystají na
výjezd do Grónska, kde budou už
druhým rokem hledat kovy vzác-
ných zemin, které se využívají při
výrobě laserových zařízení nebo
mobilů. Ačkoli v zemi nezuří žád-
ný konflikt a na miny narazí jen těž-
ko, v tomto případě ozbrojenou
ochranku mít musí – nutná obrana
před ledními medvědy.

Geologové mezi minami a medvědy
Vytěženo. V Afghánistánu geologové nepochodili, ložisko již bylo vytěžené. Objev. Jamajčanům ukázali výhody těžby vápence s hrubším zrnem.

Málem zkrachoval. Pád Union banky v roce 2003 připravil firmu GET Tomáše Pechara o všechny peníze. FOTO MAFRA – FRANTIŠEK VLČEK
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Seriál LN: Firma Tomáše Pechara pomáhá hledat zásoby surovin vládám a firmám po celém světě

Kempink. V Mali museli uplatit démony, aby jim nezničili auto. 3× FOTO GET


