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Anotace 
 
Příspěvek je koncipován značně netypicky, jako „monitoring tisku“ z doby před více než 
deseti lety, kdy se rozpoutala zajímavá polemika o tématu migrace. Pasáž je doplněna o ještě 
daleko starší postřehy z oblasti klasické politické geografie na téma „homogenity státu“. 
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Summary 
 
The paper is conceived quite uncharacteristically, as "media monitoring" that took place of 
more than a decade ago, when was unleashed an interesting polemic on the subject of 
migration. The passage is accompanied by more far older insights of classical political 
geography related to the theme of "homogeneity of the state." 
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ČLÁNEK Č. 1: 
 
Klaus, V., Co s přistěhovalci; in: Lidové noviny, 18. I. 2003. 
 
Měli bychom trvat na suverénním právu nepřijímat cizince 
 
Wolfgang Kasper odmítá multikulturní politiku a požaduje, aby se právo na imigraci 
prodávalo aukční formou. Výnosy z těchto dražeb by měly původním obyvatelům 
kompenzovat zvýšené náklady vzniklé integrací přistěhovalců. 
 
Pod slovem globalizace se skrývá mnoho leckdy sporných a protichůdných věcí, ale jednou  
z těch, které nezpochybňuje snad nikdo, je obrovské zvýšení spíše živelného než kýmkoli 
plánovaného pohybu lidí po celém světě. Druhou stranou téže mince je výrazné narušování 
kulturní (či civilizační) homogenity jednotlivých zemí, což uvnitř nich zvyšuje napětí  
a nejistotu a vede to k vytváření neasimilovaných enkláv lidí jiného původu a v důsledku toho 
k jisté fragmentaci těchto zemí ...  
 
Racionální analýza musí vyjasnit problém a dát návod našemu jednání a teprve potom smí 
naše city či lítost (compassion) změkčit tyto racionální závěry. Tedy nikoli opačně, jak to 
dělají socialisté a ekologisté celého světa. Kasper se nesmiřuje s obvyklou liberální (či 
libertariánskou) pozicí, která vychází z názoru, že svoboda pohybu lidí přes hranice je 
strukturálně identická se svobodným pohybem zboží, služeb a kapitálu. Naopak trvá na tom, 
že "lidé nejsou věci. Stěhují se s hluboce zakořeněným kulturním "zavazadlem", a jakmile se 
přestěhují, mění podstatu společnosti, ve které se usadili". To vyvolává nemalé 
"přizpůsobovací náklady" pro všechny, kteří v té zemi žijí, tedy i pro starousedlíky. Podle 
liberála Kaspera je to proto, že existují nejenom "privátní majetková práva", ale i "kolektivní 
majetková práva", která znamenají "společně sdílený společenský kapitál", a ten vyvolává 
určitou míru efektivnosti (či neefektivnosti) ekonomických a sociálních interakcí. Je-li tento 
kapitál narušen, vede to k vysokým transakčním nákladům společenských interakcí, jinak 
řečeno k vysokým nákladům fungování společnosti. 
 
"Kolektivní kapitál musí být chráněn neméně než kapitál soukromý". 
 
Je třeba si vědomě zvolit, zda chce země preferovat racionální imigraci podle jasných 
pravidel, nebo ilegální imigraci, která rozkládá společnost. 
 
Wolfgang Kasper: Sustainable Immigration and Cultural Integration. Vydal The Centre for 
Independent Studies [Policy Monograph 55], Sydney 2002. 46 stran, cena 12,95 
australského dolaru, náklad neuveden. 
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ČLÁNEK Č. 2: 
 
Novák, M., Zaplať si svoji integraci, cizinče. Lidové noviny, 25. I. 2003. 
 
Ve své recenzi se Klaus ztotožňuje s názorem Wolfganga Kaspera, že imigrace do bohatých 
zemí je nevyhnutelná. Musíme zvolit mezi "racionální imigrací podle jasných pravidel"  
a "ilegální imigrací, která rozkládá společnost". Vycházeje z této premisy, Klaus plně souhlasí 
s Kasperovým návodem na řešení problému: právo na imigraci by se prodávalo aukční 
formou a ti, kteří by nabídli nejvíc, by byli do země přijati. Zaplacené peníze by podle tohoto 
plánu pomáhaly původním obyvatelům té které země "kompenzovat náklady vzniklé 
integrací přistěhovalců". 
 
Pragmatik Václav Klaus se hlásí ke Kasperově metodě, podle které "racionální analýza musí 
vyjasnit problém a dát návod našemu jednání a teprve potom smí naše city a lítost změkčit 
tyto racionální závěry". Opačně, tedy špatně, to podle Klause dělají "ekologisté a socialisté z 
celého světa". Avšak Kasper a po něm ani Klaus tuto metodu sami nedodržují. Jejich řešení 
totiž rozhodně není pro přijímající stát to nejvýhodnější. Je jasné, že na stále aktuálnější 
problém imigrace musíme reagovat. Dveře do "pevnosti Evropa", respektive pevnosti 
Austrálie nelze zabouchnout před všemi imigranty přinejmenším z toho důvodu, že Česká 
republika je, podobně jako Austrálie, signatářem Charty OSN o právech uprchlíků. Dalším 
argumentem proti je smutný fakt, že Evropa pomalu vymírá. Stejně tak bez debat je fakt, že 
všechny přijmout nemůžeme, ať z ekonomických, či demografických důvodů. Většina 
evropských států si tedy vybírá, stejně jako Austrálie, nynější domovina rodilého Němce 
Kaspera. Kritérií pro výběr je mnoho. Takřka všechna je ale třeba posuzovat individuálně. 
Jenže takovému výběru Klaus spolu s Kasperem nevěří, neboť by jej "prováděli státní 
úředníci". Anonymní selekce založená na tom, kdo má víc peněz, je podle nich ta jediná 
správná. Kromě toho, že tuto metodu musíme odmítnout již z lidského hlediska (zcela pomíjí 
důvody, proč lidé svou zemi opustili, a nerozlišuje např. mezi ekonomickými migranty a lidmi 
žádajícími o azyl), lze ji napadnout i při přijetí filozofie "napřed tvrdý pragmatismus, a pak se 
uvidí". 
 
Například chudý afghánský lékař se totiž našemu státu pravděpodobně vyplatí víc než třeba 
bohatý a nevzdělaný Arab. A to jak finančně, tak v zájmu Klausem hájené kulturní 
homogenity. Mnohem spíš bude pracovat (už jen pro potřebu vydělávat si na živobytí) a tím  
i odvádět státu daně. Zaměstnání v českém prostředí a každodenní kontakt s majoritní 
společností navíc může významně přispět k jeho integraci. Náklady na úspěšné začlenění lidí 
do jiné společnosti totiž nelze vypočítávat jen penězi. Kupříkladu člověk, který utekl před 
diktaturou, se bude do vybrané země integrovat pravděpodobně ochotněji než ekonomický 
migrant, který si jen přijel vydělat peníze a o to, aby se v Česku usadil, příliš nestojí. 
Klausovsko-kasperovská metoda výběru přijatých imigrantů naštěstí v žádném státě (alespoň 
pokud je mi známo) nebyla uvedena do praxe. Můžou za to děkovat i někdejší čeští uprchlíci 
z dob komunismu, kteří byli do západních zemí přijímáni takřka automaticky, a nikdo se jich 
přitom neptal, zda mají dost peněz na zaplacení své integrace. 
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ČLÁNEK Č. 3: 
 
Lukeš, D:, Klaus a přistěhovalci. Lidové noviny, 25. I. 2003. 
 
V minulém čísle přílohy Orientace (LN 18. 1. 2003) publikoval prezidentský kandidát Václav 
Klaus recenzi na knihu Wolfganga Kaspera o přistěhovalectví. Dnes přinášíme dvě polemické 
reakce, které článek vyvolal. 
 
Václav Klaus se tentokrát ve svém xenofobním extempore rozhodl schovat za recenzi. Jako 
obvykle se obrací proti humanistické levici, v tomto případě proti multikulturalismu, který je 
pro něj spřízněn se "socialismem a ekologismem". Jako obvykle je jeho útok naivní, 
neinformovaný a čpící strachem ze všeho jiného, nepodléhajícího známým klausovským 
silám trhu. 
 
Klausova kritika (stejně jako obsah jím recenzované knihy) je založena na dvou mylných 
předpokladech. Za prvé není pravda, že oficiální politika i té nejprogresivnější země je 
politika multikulturalismu. Naopak je to bez výjimky politika špatného svědomí  
a odvrácených pohledů, která, vědoma si důsledků nevzdělaného etnocentrismu, přejímá 
některé povrchní formulky multikulturalismu. Dodnes máme špatné svědomí z holocaustu,  
a proto nám připadá každé umenšování hodnoty jiných kultur nebezpečné, a co hůře 
nevkusné. Většina takzvaného "módního oficiálního multikulturalismu" je jen způsobem 
slušného neukazování prstem na mrzáka na vozíčku. Například oficiálním stanoviskem 
ultranacionalistické Britské národní strany, která obhajuje "dobrovolnou" deportaci nebílých 
z Británie, je to, že tyto kultury sice nejsou méně hodnotné, ale že nezapadají do kulturního 
nebo "civilizačního" prostředí. Oficiální politika není přes veškerou multikulturní rétoriku až 
tak odlišná. Odříkává hesla o rovnosti, ale vždy je to rovnost nastolená mocí. Politika 
skutečného multikulturalismu nevychází z rovnosti, ale z otevřenosti. Ne všechny aspekty 
různých kultur musejí mít stejnou hodnotu, ale my k nim musíme přistupovat s ochotou 
nechat se jimi obohatit, vstoupit s nimi do otevřeného dialogu, a ne je jen prostě slepě 
tolerovat. Myšlenka všeobecné kulturní snášenlivosti, s níž se multikulturalismus často 
směšuje, je nebezpečná utopie, která místo skutečné multikulturní společnosti vede jen  
k vytváření enkláv podobných Papinovým hrncům. Přestože z nich neustále musíme 
upouštět páru úlitbami extrémním elementům, neustále hrozí výbuchem. 
 
Rovněž mylná je představa, že cílové země imigrace jsou jaksi staticky jednolité. Václav Klaus 
hovoří o "výrazném narušování kulturní (či civilizační) homogenity jednotlivých zemí, což 
uvnitř nich zvyšuje napětí a nejistotu a vede to k vytváření neasimilovaných enkláv lidí jiného 
původu a v důsledku toho k jisté fragmentaci těchto zemí". To je typický xenofobní výrok, 
jakési klišé kritiků multikulturalismu. Ve skutečnosti žádná země na světě není kulturně ani 
"civilizačně" homogenní. Existuje v nich jen jakási homogenita vládnoucích vrstev, které musí 
každý jednotlivec dosáhnout, aby se mohl stát součástí mocných elit. V každé společnosti 
existuje nevyčerpatelná pluralita modelů světa. Od generačních nebo třídních rozdílů až po 
rozdíly takzvaně kulturní. Častým omylem některých naivních forem multikulturalismu je 
představa, že přirozenou snahou těchto modelů je mírumilovně soužít bok po boku a že  
k vzájemné nenávisti je ženou vnitřní tlaky. Kritici multikulturalismu se však mýlí v tom, že  
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z pozice moci vidí jednolitost tam, kde neexistuje, a přizpůsobení této jednolitosti považují za 
žádoucí cíl jakékoli kulturní integrace. 
 
České prostředí se nám může zdát poměrně homogenní. Je to však pohled bílé většiny, která 
ustavuje standard českosti takto: středoškolsky vzdělaný bílý muž z Prahy, pracující na úřadě, 
má ženu učitelku, dvě děti a byt v paneláku. Tak vypadá současný český sen, kterým jsme si 
vytvořili více "neasimilovaných enkláv", než nám přináší současná imigrace. K fragmentaci 
společnosti vedou právě takové sny o ideální jednotě. Jestliže si naivní multikulturalisté 
představují, že harmonické soužití kultur je snadné, přirozené a samo o sobě žádoucí, 
nahrávají tím na smeč svým liberálně-ekonomickým kritikům. Václav Klaus obhajuje zájem 
cílových zemí emigrace jako hlavní mravní princip, který logicky povede k všeobecnému 
dobru, protože rozhodnutí o tom, koho přijmout, se tak dostane z rukou úředníků  
a společenských plánovačů. Problém je v tom, že hlavním platidlem na trhu mezikulturních 
vztahů je strach a nenávist. Pokud do nich budeme vstupovat s egocentrickým 
přesvědčením, že nám nakonec musí přinést nějaký zisk, nemůže být výsledkem nic jiného 
než zase to, čemu se Václav Klaus zdánlivě snaží vyhnout. Každý si totiž takový zisk 
ztotožňuje s něčím jiným, ale všichni vědí, jak naložit s něčím, co zisk nenese. Zbavit se toho! 
Soužití odlišných pohledů na svět je obtížné a vyčerpávající jak pro jedince, tak pro 
společnost. Snaha o mírumilovnou koexistenci vyžaduje značné úsilí, v Klausově terminologii 
"přizpůsobovací náklady". Nám ale musí jít o víc než o přizpůsobení se. Nelze proto 
přehlédnout, že Klaus špatně překládá ústřední slovo v titulu jím recenzované knihy. 
"Sustainable" jako popis imigrace totiž neznamená "únosná", tedy to, co si ještě můžeme 
dovolit, než se naše xenofobní ucho utrhne, ale "udržitelná", tj. taková, která může 
pokračovat do budoucnosti bez vyčerpání našich zdrojů. Multikulturní společnost vyžaduje 
úsilí od všech zúčastněných. Přirozeným důsledkem multikulturalismu je změna. Překonávání 
strachu z této změny a otevírání se všem jejím aspektům představuje nikdy nekončící proces. 
Neobejdeme-li se bez šidítka ekonomických přirovnání, můžeme změnu považovat za růst, 
který se bez neustálých investic upřímné a bolestivé snahy tragicky zpomalí. Důsledkem 
tohoto zpomalení však nebude chudoba finanční, ale chudoba ducha a lidskosti. 
 
Obvinil jsem na začátku Václava Klause z xenofobie, strachu z jiného. Je to ale strach, který 
sdílím a jen neochotně si ho přiznávám. Upřesňuji tedy svou kritiku a vytýkám Václavu 
Klausovi, že tento strach zakrývá racionalitou, která vylučuje pluralitu myšlení. Všichni máme 
strach z jinakosti. Celá naše výchova od nejútlejšího mládí nás vede k přizpůsobování se 
standardu většiny. Bojíme se těch, kdo nezapadají. Kdo nejsou jako my. Úspěšný 
multikulturalismus musí tento strach přijmout jako své východisko a snažit se s ním pracovat, 
ne ho zatracovat jako nepřirozený, nebo ho dokonce popírat. Šanci na úspěch máme jedině 
tehdy, vstoupímeli do našeho pluralitního světa naplněni stejnou měrou strachem a nadějí. 
Chci tedy takového prezidenta, který se bojí jiného. Chci ale také někoho, kdo přes svůj 
strach z černé tmy dokáže v noci spát u otevřeného okna. 
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ČLÁNEK Č. 4: 
 
Švehla, M., Homogenní muž. Respekt 27. 1. 2003. 
 
Do debaty o přistěhovalectví, která v současnosti hýbe Evropou, přidalo teď dva příspěvky  
i Česko. Jednak zdejší ombudsman provedl kontrolu v táborech pro uprchlíky a podmínky  
v nich označil za srovnatelné s kriminálem. A za druhé se k tématu rázně vyjádřil ideolog 
české občanské pravice Václav Klaus. V článku "Co s přistěhovalci" napsaném před týdnem 
pro Lidové noviny přišel s varováním, že imigranti přinášejí "výrazné narušování kulturní 
homogenity jednotlivých zemí, což uvnitř nich zvyšuje napětí a nejistotu".  
 
Někde v Africe  
 
Debatovat o tom, zda přijímat či nepřijímat přistěhovalce, je samozřejmě na místě a Západ 
tak už několik let, i kvůli tlaku populistických politiků, činí. Také Klausův názor není vepsán do 
obvyklého textu, ale jako úvod k recenzi knihy Australana Wolfganga Kaspera. Ten je 
představen jako odpůrce "módní multikulturální politiky", když upozorňuje, že přistěhovalci 
"se stěhují s hluboce zakořeněným kulturním zavazadlem a mění podstatu společnosti, v níž 
se usazují". Myšleno k horšímu. Recenze Kaspera přitom ale ukazuje nemalý problém: 
jakmile se akademická úvaha dostane do pera či úst vlivného politika, může působit jako 
nepřijatelný populismus. Vzbuzuje totiž příliš mnoho otázek, které nemohou zůstat bez 
odpovědi. Předně - navozovat dojem, jak to činí Klaus, že dnešní přistěhovalecké politice 
Západu vévodí nějaký nadšený multikulturalismus, je zcela scestné. Nic takového jako 
otevřená imigrantská politika neexistuje. Jinak by také pašování lidí nebylo tak výnosným 
obchodem, jako je tomu dnes. Přijít do západní Evropy vyžaduje mít dostatečně vysoké 
konto, příbuzné nebo eminentní zájem hostitelské země spojený s přímluvou univerzity, 
firmy nebo třeba sportovního klubu. Volný přístup na pracovní trh existuje v Africe či Asii, 
určitě ne ale v západních zemích, kde si chtějí voliči užít svůj sociální stát sami pro sebe. Psát 
tedy za této situace o nutnosti zastavit politiku "bezbřehého multikulturalismu" je stejně 
logické jako požadovat, aby se v Česku už konečně přestaly volně prodávat drogy.  
 
Zápaďané mají problém  
 
Přes všechny překážky přichází do USA i Evropské unie podle dostupných dat přibližně milion 
legálních a půl milionu ilegálních přistěhovalců ročně. A není pravděpodobné, že se je podaří 
zastavit. Evropa může vydávat méně víz, těžko ale zakáže svým občanům tureckého původu, 
aby si z Turecka přivezli manželku nebo manžela. Může také lépe chránit své hranice, ale 
ekonomická motivace imigrantů je příliš velká. Před třemi lety žádalo v EU tři sta padesát 
tisíc uprchlíků o politický azyl, přitom o něco málo méně než desetina s úspěchem. To 
znamená, že počet přijatých uprchlíků tvořil méně než jednu desetinu promile počtu 
obyvatel Unie, což "kulturní homogenitou" EU zcela jistě nijak zvlášť neotřese. Je pravda, že 
západní státy o problému migrace mluví. Trnem v oku jsou obvykle komunity již usazené  
a těšící se sociálním či občanským výhodám. Pokud mají Zápaďané nějaký kulturní problém, 
pak s muslimy. To ale neplatí obecně. V USA před 11. zářím nikoho nenapadlo, že by se měl 
bát přistěhovalců z muslimských států. V USA žije asi 1,5 milionu muslimů, kteří mají  
v průměru lepší vzdělání než rodilí Američané. Například pohled do Nizozemska ukazuje, že 
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své problémy s imigranty tam chtějí řešit lepšími integračními programy, přísnějším 
přezkumem žádostí o azyl či hrozbami deportace pro lidi pohybující se na hraně zákona. Na 
evropské poměry značně multikulturní ráz své společnosti ale Nizozemci rozhodně obětovat 
nechtějí.  
 
Omezený hlupák  
 
Úplně scestné ovšem je mluvit o hrozbě multikulturalismu z Česka. Ve srovnání se západní 
Evropou tady totiž téměř žádní cizinci nežijí. A hned tak žít asi nebudou. Zatímco ve státech 
EU běžně žije více než desetina mimounijních cizinců, tady se počítají na desetiny procenta.  
I ve státech "zasažených" multikulturalismem (např. Rakousko, Francie, Británie) přitom stále 
udělují azyl každému desátému žadateli, Češi zhruba každému dvoustému. V zemi, kde 
přítomnost černého fotbalisty na hřišti vyvolá lavinu rasistických nadávek z hlediště nebo kde 
si devět lidí z deseti nepřeje etnicky odlišného souseda, jsou pak řeči politiků volající po 
kulturní homogenitě přímo škodlivé. "Měli bychom si ponechat suverenitu nepřijímat 
cizince," píše Klaus, jako by nad námi už už visel diktát přijmout přesilu cizoty. To ale není 
pravda: k otevření hranic Čechy nikdo nenutí a nutit nebude. Demokratičtí politici si 
nemohou dovolit ignorovat obavy voličů z kriminality a nezaměstnanosti, které se na 
nekvalifikované imigranty lepí. Slušná debata o tom, zda a jaké přistěhovalce přijmeme, je na 
místě. Na ministerstvu práce dokonce vzniká plán, jak zastavit stárnutí populace dovozem 
migrantů z kulturně a nábožensky příbuzných zemí, hlavně Ukrajiny. Přitom je ale dobré mít 
na paměti jednu věc: bez zkušenosti a schopnosti spolužití s odlišnými lidmi budou Češi vždy 
v západní Evropě představovat omezené, cizorodé hlupáky.  
 
Poznámka: V Respektu č. 5/2003 jsme v článku Homogenní muž chybně uvedli, že úřad 
ombudsmana kritizoval úroveň českých uprchlických táborů. Ve skutečnosti ale zpráva 
ombudsmana hovořila o situaci v záchytných zařízeních pro cizince, v nichž jsou umisťováni 
cizinci před vyhoštěním z České republiky. Za chybu se omlouváme. 
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ČLÁNEK Č. 5: 
 
Klaus, V., Diskutujme o imigraci férově; in: Lidové noviny, 10. II. 2003. 
 
Lidové noviny otiskly 18. ledna v příloze Orientace mou recenzi knihy australského ekonoma 
Wolfganga Kaspera Sustainable Immigration and Cultural Integration. O tom, že uvedly 
recenzi jako autorský článek, navíc se zavádějícím názvem Co s přistěhovalci (který není 
názvem mým) a s podnázvem Měli bychom trvat na suverénním právu nepřijímat cizince, což 
je v mé recenzi v uvozovkách uvedená věta autora recenzované knihy (nikoli věta moje), už 
diskutovat nechci. Udělal jsem to v textu Lidové noviny a novinářská etika, uvedeném na 
www.klaus.cz (i v dalších internetových magazínech a v měsíčníku Fragmenty z února 2003). 
Chtěl bych se věnovat podstatě problému, resp. třem článkům, které na můj text kriticky 
reagovaly. Byl to Dominik Lukeš v článku Klaus a přistěhovalci, Matěj Novák v článku Zaplať 
si svoji integraci, cizinče (oba v LN 25. 1.) a Marek Švehla v článku Homogenní muž 
(Respekt 27. 1.). 
 
První problém je metodologický. Běžný čtenář mohl snad být formou publikace textu sveden 
k domněnce, že jde o autorský článek a ne o recenzi, ale tito tři autoři vědí dobře, že šlo  
o recenzi, ale přesto to interpretují jinak. Opakuji tedy, že nešlo o můj výklad problému 
přistěhovalectví, ale o recenzi zajímavé a inspirativní knížky. Říkám v ní mj. i to, že autor 
navrhuje "prodávat právo na imigraci aukční formou". Nedodal jsem k tomu jediné hodnotící 
slovo, kromě toho, že jsem na závěr recenze napsal, že "uváděné argumenty autora jsou 
nesmírně poučné". Přesto má Novákův článek podtitul Kasperova a Klausova metoda výběru 
přistěhovalců je naštěstí pouhá teorie. Opravdu se Matěj Novák ze společnosti Člověk v tísni 
při České televizi za toto matení čtenářů nestydí? Měl by. Druhý problém je lidská zaujatost. 
Dominik Lukeš říká, že se Václav Klaus "tentokrát rozhodl schovat za recenzi". Musím trvat na 
tom, že považuji recenzi za běžný literární útvar, za něco plně legitimního a že určitě nejde  
o schovávání se. Navíc nevím, před kým a proč? To je pouze zbytečné zaútočení a urážka. 
Třetí problém je černobílé vidění světa. Kasperova knížka mne zaujala jasným, racionálním 
pohledem na problém imigrace. Jeho pohled je – jak jsem se snažil ukázat – netriviální  
a imigraci, sám imigrant, neodmítá. Pouze ukazuje na její náklady, nejen na přínosy. Dominik 
Lukeš to však vidí jako mé "xenofobní extempore", zmínku o imigrací vyvolaném narušování 
kulturní (či civilizační) homogenity jednotlivých zemí považuje za "typický xenofobní výrok", 
za "jakési klišé kritiků multikulturalismu". Shoduji se s Kasperem v jednom: že je nepřijatelná 
jak xenofobie, tak prázdný, módní, nezodpovědný multikulturalismus. Jsou o tom mí 
kritikové schopni vážně diskutovat? Jádrem Kasperova přístupu (a mé recenze) je koncept 
"přizpůsobovacích nákladů", nikoli prázdné fráze o multikulturalismu. O tom, že 
přistěhovalectví narušuje – v řadě aspektů – elementární, zaběhané společenské interakce,  
a že tudíž zvyšuje transakční náklady fungování společnosti, snad není pochyb. O tom, že je 
každá lidská společnost ve velmi křehké rovnováze, která se snadno naruší, také ne. Nebo si 
to tito tři pánové nemyslí? Nedomnívají se, že je o tom třeba vážně diskutovat? 
 
Dominik Lukeš mne obviňuje ze "strachu z jiného" (a navíc se přiznává, že i on má tento 
strach). Mně nejde o strach z jiného. Jde mi jen a jedině o posazení onoho jiného tam, kam 
patří. Uznává právo jakékoli entity být sama sebou a "jinakost" ponechat v sousedství? Je 
například rodina takovou entitou? Má si sousedy nastěhovat domů? Má zrušit zámky a dveře 
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a umožnit do svého domova volný průchod? Platí to i o entitě národ, vlast, země, stát? 
Hranice země vůbec nemají existovat? Chtěl bych to upřesnit, mluvím o "průchozích" 
hranicích (ne o železné oponě), stejně jako mluvím o otevíratelných, nikoli o zazděných 
dveřích? Je xenofobií debata o existenci hranic? Vidí to pan Lukeš opravdu takto? Chce zrušit 
dveře a hranice? Já nikoli. Dominik Lukeš dokonce přechází od problému přistěhovalectví  
k obecnějšímu problému "přizpůsobování se standardu většiny", ač o tom má recenze 
nebyla. Totéž naznačuje i Švehlův článek. I on se dopouští neuvěřitelných myšlenkových 
lapsů. K mé větě (která je v uvozovkách uvedeným citátem Kaspera), že se lidé "stěhují  
s hluboce zakořeněným kulturním zavazadlem a mění podstatu společnosti, v níž se usazují", 
Marek Švehla dodává (jako bych to řekl já) "Myšleno k horšímu". Já jsem nic takového 
neřekl. Vůbec nejde o kategorie "lepší" či "horší". Jde o změnu a o to, jaké má náklady a zda 
si ji přejeme, či nepřejeme. Přeje si ji většinová společnost v zemi? Má právo o nezměnu 
usilovat a změně se bránit? Já si myslím, že má. Je to xenofobie? Nebo spíše respekt k právu 
občanů, aby byli tím, čím jsou a být chtějí? Odlišme opět kontakt s "jinakostí" a jinými od 
nastěhování jiných do vlastního bytu. Nevím, jaké má Marek Švehla osobní "zkušenosti  
a schopnosti spolužití s jinými lidmi", ale nepřipusťme jeho arogantní postoj, že "bez 
zkušenosti a schopnosti spolužití s odlišnými lidmi budou Češi vždy v západní Evropě 
představovat omezené, cizorodé hlupáky"! To je už skutečně příliš. Prosazování tohoto 
postoje a takové hodnocení nás samých už je vážnou hrozbou naší budoucnosti. To není 
pouhou intelektuální přestřelkou. Zahajme – jako jiné země, které vědí, že je 
multikulturalismus 80. a 90. let dávno překonán – i u nás vážnou diskusi o imigraci. Ale ať je 
to diskuse férová. 
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ČLÁNEK Č. 6: 
 
Kabeleová, H., Migranti za všechny dolary; in: Respekt, 17. II. 2003. 
 
Před měsícem napsal Václav Klaus do Lidových novin recenzi, v níž přitakával studii 
Australana Wolfganga Kaspera. Ten se dovolává suverénního práva nepřijímat cizince, 
vybírat si imigranty a odmítá multikulturní politiku, protože podle jeho přesvědčení 
neúměrně zvyšuje náklady na fungování společnosti. Souhlasná dikce Klausovy recenze  
a skutečnost, že její autor je významným českým politikem, bohužel ovlivnila všechny 
následné reakce včetně textu Marka Švehly Homogenní muž (Respekt č. 5/2003). Místo 
věcné debaty o cizincích jsme se tak dočkali trochu zmatené výměny názorů, v níž jsou 
směšovány migrace nucená s migrací ekonomickou, legální pobyt cizinců s pobytem 
ilegálním a podobně. Nerozlišování mezi různými skupinami cizinců, kterého se Klaus i jeho 
oponenti dopustili, je přitom ke škodě věci. Už proto, že migrace je fenomén, který nelze 
zastavit, a bez pragmatického zhodnocení jejích vlivů na hostitelskou společnost se nelze 
rozhodnout, zda a v jaké míře se jí otevírat či naopak. 
 
Kontrola příchodu cizinců do země je z bezpečnostních důvodů pochopitelná. Důležitá je ale 
míra restrikce. Blokovat migraci je obecně drahé. Náklady spojené s udržováním takových 
opatření mohou dosáhnout závratných částek a efektivita přitom zůstává sporná. Například 
snaha snížit počet mexických migrantů do Spojených států vedla Americký imigrační  
a naturalizační úřad k tomu, že v letech 1995-2001 ztrojnásobil výdaje na ochranu hranic (jen 
pro představu: loni tímto způsobem investoval více než dvě a půl miliardy dolarů). Zákon  
o potírání nelegální migrace z roku 1996 pak umožnil navýšení počtu pohraničních policistů 
na americko-mexické hranici o 136 %. Výsledek? Počet nelegálních přechodů v nejsilnější 
migrační oblasti kolem San Diega sice výrazně poklesl, zároveň však prudce vzrostla migrace 
na hranicích s Arizonou, Novým Mexikem a Texasem. Každý striktní zákaz navíc automaticky 
zvyšuje počet těch, kdo se do vysněné země snaží dostat nelegálním způsobem. To pak 
logicky zvyšuje náklady státu na potírání organizovaného zločinu, jenž nelegální migraci 
neoddělitelně provází. Zmiňovaná americká opatření výrazně zvedla sazby převaděčů 
(takzvaných "kojotů"), kteří si dnes účtují od jednoho do pěti tisíc dolarů. A navíc: zatímco 
ještě na přelomu devadesátých let se více než polovina ilegálních migrantů vracela asi po  
10 měsících pobytu zpět do Mexika, v letech 1995-2000 se jich vrátila už pouze čtvrtina  
a doba jejich pobytu v USA se protáhla na šestnáct měsíců. Ekonomické důsledky migrace 
přitom mohou být pro zemi, která jí více otevře legální dveře, často výhodnější, než se lidé 
domnívají. V Čechách zatím podobné statistiky neexistují, ale orientačně snad mohou opět 
posloužit příklady ze Spojených států a západní Evropy. V knize Ekonomické důsledky 
imigrace ve Spojených státech její autor J. L. Simon například uvádí, že průměrná rodina 
imigrantů zaplatí v USA během života na daních o dvacet až osmdesát tisíc dolarů více, než 
dostane zpět z federálních a státních rozpočtů. Ve Velké Británii zase platí přistěhovalci zpět 
do společné kasy asi o deset procent více než rodilí Britové. 
 
Není sporu o tom, že lidé pocházející z odlišných kultur ovlivňují hostitelskou komunitu  
a naopak. Vzájemné působení je však nesmírně složitý proces, který v různých případech 
dosahuje různých stupňů, a jeho výsledek je často patrný až s odstupem let. Václav Klaus  
k tomu v úvodu své recenze napsal, že "narušení kulturní homogenity jednotlivých zemí vede 
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kromě jiného k vytváření neasimilovaných enkláv a tím k fragmentaci těchto zemí". To může 
být v případě některých zemí pravda. Stejně tak jako v případě jiných zase nikoli. Narušení 
kulturní homogenity, ať už je tím myšleno cokoli, nemusí být přece nutně negativním 
procesem. Evropa kupříkladu díky němu přebrala přirozený matematický um arabského 
světa, všichni jsme pak okopírovali čínský nápad s výrobou papíru. Dnes je také podle 
průzkumů nejoblíbenějším britským pokrmem maso upravené na kari, západní móda ovládla 
asijský kontinent a západní svět zase pokukuje po východních náboženstvích. 
 
V dnešním světě už není, minimálně z bezpečnostních důvodů, samozřejmě myslitelné, aby 
státy hromadně rušily víza. Ale rozšiřování stávajícího vízového systému, případně uvolnění 
kvót na některá odvětví a zjednodušení naturalizačních řízení možné je. Je dokonce žádoucí. 
O tom, že řízená migrace by mohla být jedním ze způsobů, jak překonat krizi luxusních 
evropských důchodových systémů, jež jsou za současné demografické situace neudržitelné, 
již byly napsány stohy článků. Rozšíření nabídky legálních pobytových statusů by navíc 
výrazně odlehčilo azylovému systému, který je v současnosti ve všech evropských zemích 
přetížený neopodstatněnými žádostmi. Ty se podávají, protože cizinci v nich často vidí 
jedinou možnost, jak v zemi zůstat, a neúměrně tak zdržují vyřízení žádostí těch, kteří 
uprchlický status kvůli závažnému ohrožení svého života skutečně potřebují. Kdyby u nás 
mohli cizinci získat snadněji legální pobyt a pracovat, odváděli by také daně a sdíleli tak  
i náklady spojené se svým pobytem. Navíc by to vypálilo rybník mafii, která tyje  
z organizování nezákonné migrace. Tvářit se, že migrace nevyvíjí tlak na tradiční život 
hostitelské komunity a že nevyvolává sociální a politické tlaky, by bylo krátkozraké. Paušálně 
a slepě odmítat či zamlčovat její pozitivní přínosy je hloupé. Ovšem promeškat šanci na 
pragmatickou debatu a zaseknout se u rozebírání Klausovy recenze na knihu jeho 
australského přítele (která se zabývá zcela marginálním doplňkem tamního imigračního 
systému) by nebylo o nic chytřejší. 
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ČLÁNEK Č. 7: 
 
Englund, T., B., Pane Klausi, jak odlišní smíme být? Lidové noviny, 19. II. 2003. 
 
Je evidentní, že integraci cizorodých prvků do jakékoli společnosti provázejí menší či větší 
problémy. 
 
Česká republika patří k těm státům Evropy, kde je stále relativně málo přistěhovalců 
(oficiálně jen 2 procenta obyvatelstva). Otázka, zda je tento stav žádoucí nebo ne, určitě stojí 
za vážnou debatu. 
 
Co přesně si představuje pod pojmem "prázdný, módní a nezodpovědný multi-
kulturalismus"? Naráží-li tím na přesvědčení, že lidé z různých etnik a kultur mohou fungovat 
vedle sebe a v lepším případě se navzájem i obohacovat – pokud má daná společnost silný 
právní rámec, a po menšinách v ní žijících vyžaduje jen integraci, ne úplnou asimilaci mohu 
zodpovědně prohlásit: Norsko, odkud pocházím, takovou multikulturní společností je. 
Troufám si dokonce tvrdit, že imigranti přinesli naší zemi více pozitiv než negativ. Díky nim se 
například půlmilionové Oslo během posledních 35 let proměnilo z fádního přístavního města 
v kosmopolitní metropoli, kde se takřka 16 procent obyvatelstva narodilo za hranicemi. Panu 
Klausovi to asi zní "prázdně a módně", ale jsem moc rád, že se poněkud provinční Norsko 
otevřelo cizím vlivům. Jsou samozřejmě i Norové, kteří těmito změnami tak nadšeni nejsou. 
Například pravicový politik Carl I. Hagen postavil program své Strany pokroku na 
nespokojenosti s imigrací. Jádro jeho protestu se dá formulovat zhruba takto: V Norsku už 
máme dost cizinců pocházejících ze zemí, jejichž kultura je "příliš odlišná od naší". Víc jich už 
nechceme, a ti, kteří se tu už usadili, nemají provokovat otevřenými projevy své odlišnosti, 
naopak se mají snažit splynout se svým norským okolím. 
 
Do jaké míry může 200 000 cizinců, kteří legálně žijí v České republice, volně projevit svou 
kulturní a náboženskou příslušnost, aniž by pan Klaus měl pocit, že už "umožnil do svého 
domova volný průchod"? Prostě: jak odlišní smíme být? Za třetí: přes všechna ujištění o tom, 
že není xenofob, se Carl I. Hagen kvůli svým výpadům proti cizincům ocitá v politické izolaci. 
Jeho strana, druhá nejsilnější v zemi, nemá šanci zasednout do vlády a politické přátele má 
spíš mezi dánskými nacionalisty a dědici Pima Fortuyna v Nizozemsku. Václav Klaus je naopak 
klíčovou postavou na české politické scéně a nelze ani vyloučit, že se stane příštím 
prezidentem země. Tím nechci naznačit, ze Klausova výzva k diskusi o imigraci je ve 
skutečnosti součástí jeho prezidentské kampaně. Jen by mne jako cizince dlouhodobě žijícího 
v této zemi velice zajímalo, co si pan Klaus osobně (a ne autor nějaké "inspirativní knihy") 
myslí o imigraci a mnohonárodnostním soužití v české kotlině. Nemohl by on sám zahájit tu 
otevřenou a "férovou" diskusi, k níž vyzývá, jasným výkladem své vize? Třeba se ukáže, že 
země, která za své kulturní bohatství do značné míry vděčí 700 let trvajícímu soužití tří 
národů, bude nakonec mít prezidenta, který si přeje společnost pouze monokulturní. 
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ČLÁNEK Č. 8: 
 
Drbohlav, D., O imigraci férově! Lidové noviny, 22. II. 2003. 
 
Na jakém základě došla ODS k takovým závěrům? Čím je má podloženy? Analyzovala 
seriózně fenomén imigrace do Česka? Spočetla, co že Česko ztrácí, ale na druhé straně z 
mezinárodní migrace též získává? Jsem absolutně přesvědčen, že tyto údaje ODS v ruce 
neměla a nemá, protože prostě u nás zatím neexistují! 
 
"Je třeba si vědomě zvolit, zda země chce preferovat racionální imigraci podle jasných 
pravidel, nebo ilegální imigraci, která rozkládá společnost." Je to patrně volná citace  
W. Kaspera, ke které se Václav Klaus hlásí. Jde ale o jasně mylné stanovisko, neboť jedno v 
současné realitě nevylučuje druhé. Totiž všechny země, které prosazují a víceméně se blíží 
jednomu z existujících a podstatou velmi odlišných modelů (multikulturálnímu, 
"vylučovacímu" či asimilačnímu), mají velký počet ilegálních imigrantů na svých územích. 
Žádná "jasná pravidla" a "racionální imigrace" doposud problém ilegální imigrace nevyřešila. 
V příspěvku Diskutujme o imigraci férově Václav Klaus píše: "Zahajme – jako jiné země, které 
vědí, že je multikulturalismus 80. a 90. let dávno překonán – i u nás vážnou diskusi  
o imigraci." Ano, 80. a 90. léta jsou překonána, ale bohužel zatím nikdo nenašel lepší model, 
než ve své problémovosti, a to si přiznejme, multikulturalismus je. Ukázalo se, že model 
postavený na fungující otevřenosti a spolupráci majority s minoritami je totiž jak po stránce 
psychologické (pro imigranty i společnost), ale i ekonomické (pro imigrační společnost jako 
takovou) zatím ze všech existujících modelů nejšetrnější, resp. nejpřínosnější. 
 
Platit budeme my přistěhovalcům 
 
1) Nejsou vůbec zmíněny, natož diskutovány přínosy mezinárodní migrace. V odborných 
migračních kruzích je obecně známo, že mezinárodní migrace s sebou kromě negativ nese  
i pozitiva (např. přísun chybějící pracovní síly – levné, flexibilní a obvykle velmi produktivní, 
příliv mozků, kulturní obohacení, "novou a mladou krev"). Ač lze obtížně zobecňovat  
a názory nejsou jednoznačné, odborníci se spíše kloní k tomu, že v případě legální imigrace 
zisky pro imigrační zemi celkově převažují nad ztrátami. 
 
2) Otázka migrace není zasazena do současné reality. Potom by totiž mimo jiné logicky 
musela být zmíněna začínající renesance politiky náboru nové, cizí pracovní síly, k níž se  
v důsledku nízké plodnosti, všeobecného stárnutí populace a nemožnosti udržet ekonomiku 
v běhu vlastními prostředky začínají pomalu uchylovat mnohé vyspělé země. "Model aukce" 
jako přístupového mechanismu imigrantů do nové země v tomto světle vyznívá velmi 
nereálně – výrazně totiž roste poptávka a imigrační země budou tedy patrně spíše nuceny 
platit, než být placeny. 
 
3) V souvislosti s omezeným pohledem na problém imigrace, respektive pomíjením jeho 
složitosti a komplexity se vůbec nediskutuje to, že migrace zahrnuje nesčetně typů. Jedním,  
a to velmi důležitým, typem je sjednocování rodin a tzv. "migrace na bázi humanitární" 
(veškeré pohyby opravdových uprchlíků). Tyto pohyby jako by neexistovaly, autor je vůbec 
nezmiňuje. V USA přitom představuje imigrace za účelem sjednocení rodiny více než 50 % 
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všech přistěhovalých v daném roce a v Česku na počátku roku 2001 pobývalo plných 35 %  
z legálně přítomných imigrantů ze stejného důvodu. Na tento typ imigrantů se otázka aukcí 
již z "vyššího principu mravního" nemůže nikdy vztahovat a "city" v tomto případě musí být 
přinejmenším rovnocenné našemu "rozumu". I v případě ekonomické imigrace by měl do hry 
vstoupit princip solidarity, mimo jiné i z nezvyklého pragmaticky-sobeckého důvodu. 
Nebudeme-li totiž alespoň částečně povolovat ventil, Papinův hrnec jednou vybuchne, a svět 
bohatých skončí pod náporem světa chudých. V návaznosti na diskusi rozmanitosti 
migračních typů je také nutno poznamenat, že "nákup" imigrantů není vlastně nic nového. 
Nikoliv totiž model "kdo dá víc" (zmiňované aukce), ale "kdo dá hodně" funguje již dlouho 
zejména v tradičních imigračních zemích (i v Austrálii). Pokud máte jako imigrant řádově 
stovky tisíc dolarů a přinášíte dobrý podnikatelský plán, nová pracovní místa atd., máte 
dveře otevřené. 
 
4) Z Klausova pojetí diskuse může laik nabýt dojem, že lze migraci regulovat, a to až do 
"nulové podoby", že prosazovaný model přístupu imigrantů může celou věc vyřešit, zkrátka, 
že stát může mít věc pod kontrolou. Opak je pravdou. Vliv všeobjímající globalizace, 
nadnárodních institucí, integrace zemí do nadnárodních struktur, rostoucí význam 
mezinárodního prosazování lidských práv a nakonec i "vnitrostátní" trend decentralizace 
migrační odpovědnosti vede k oslabování role státu i v možnostech přímo a účinně 
ovlivňovat mezinárodní migraci. 
 
Volání Václava Klause po diskusi o imigraci lze jen uvítat, stejně tak lze toto jeho gesto ocenit 
jako jemný posun od ryze "neoliberální" strategie léčit všechny neduhy všemocným volným 
trhem (aukce je významnou "vnější regulací"). Připomeňme totiž, že právě v době Klausova 
premiérování se prosazovanými přístupy zadělalo na dva velké problémy, které migrační 
realitu Česka dodnes zatěžují – jednak intenzivní volný příliv zahraniční pracovní síly bez 
přiměřené a účinné snahy o kontrolu oprávněnosti práce (zaměstnání) a pobytu a na druhé 
straně jeden z vůbec nejliberálnějších modelů umožňujících cizincům podnikat na území 
Česka (v podstatě při legální nebo kvazilegální možnosti – vzhledem k "děravé legislativě"  
– systém zneužívat). Pokračujme proto v diskusi, ale opravdu férově. Mimochodem jinde ve 
světě se jasně ukazuje, že projde-li připravovaná migrační politika obsáhlou veřejnou diskusí, 
má větší naději na celkový úspěch. 
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ČLÁNEK Č. 9: 
 
Nondek, L., Každá migrace je negativní; in: Lidové noviny, 8. III. 2003. 
 
V případě imigrace nejde totiž o problém vědecký, ale o ryze veřejnou rozpravu, kde mají 
experti jako je Drbohlav stejný hlas jako jejich spoluobčané. Na rozdíl od pragmatiků nebo 
pseudohumanistů, kteří se přou o to, kdo by k nám měl imigrovat a zda má za to zaplatit 
nebo ne, si s odvoláním na "vyšší princip mravní", kterým argumentuje Drbohlav, troufám 
říci, že každá rozsáhlá migrace je nevýhodná. Nejde jen o transakční náklady společnosti, 
která migranty přijímá. Jde zejména o druhou stranu rovnice o ztráty zemí, z nichž emigranti 
odcházejí. V rozvojových zemích je nedostatek lidí, jako jsou lékaři, inženýři, podnikatelé 
nebo učitelé, takže jejich odliv de facto znamená udržování zaostalosti a stabilizaci 
zkorumpovaných nebo totalitních režimů, které obvykle emigraci působí. Říkám to jako 
občan země, která na rozvojovou pomoc poskytuje ostudně málo, a jako člověk, který měl 
možnost se seznámit s životem v některých velmi chudých zemích. Viděl jsem školy, kde přes 
sto dětí ve třídě sedí na zemi a nemá učebnice ani sešity. Tím, že je připravíme o učitele, 
který bude u Prašné brány v rokokovém kostýmu lákat turisty na koncert nebo někde mýt 
nádobí, jim jistě nepomůžeme. V 60. letech proběhla v západní Evropě vlna masivního 
přistěhovalectví, která byla zpočátku tolerována většinovým obyvatelstvem, protože migranti 
vykonávali podřadnou práci a nikomu nekonkurovali. Dnes jsou výsledkem této imigrace 
ghetta Asijců a Afričanů, ilegální buňky islámských extremistů, guerillové kurdské organizace 
a drogové mafie. Řada slušných přistěhovalců se setkává s xenofobií většinového 
obyvatelstva, které posléze ve všech imigrantech vidí nebezpečí pro politickou stabilitu, 
ohrožení většinové kultury, významný zdroj zločinnosti a potenciálních rasových konfliktů. 
Otázky imigrace se týkají nás všech a nelze je bagatelizovat s odvoláním na globalizaci, 
jednotný pracovní trh, multikulturalismus a podobná zaklínadla. Krátkodobé ekonomické 
zisky, které měly některé země z milionů imigrantů, jsou v dlouhodobém časovém horizontu 
převáženy chronickými sociálními problémy. Není mi tedy jasné, proč bychom měli dělat 
stejnou chybu jako naši západní sousedé. Problémy je nutno řešit tam, kde vznikají, to jest  
v méně rozvinutých zemích, kde by většina migrantů ráda zůstala za předpokladu lepších 
životních perspektiv pro sebe i své děti. Řeči o přílivu "nové a mladé krve" do české 
ekonomiky, která přece tak naléhavě potřebuje růst, jsou směsicí vychytralosti  
a krátkozrakého sobectví. 
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RICHARD HARTSHORNE 
 

Jedním z klasických autorů, významných myslitelů v oboru politické 
geografie, který se mimo jiné věnoval i tématu migrace a jejích 
dopadů, je Richard Hartshorne (1899 – 1992), který působil 
zejména na  Univestitě Wisconsin – Madison.  
 
Definoval “dospělou”, nepolitickou politickou geografii, a určil, co 
bude a co nebude předmětem jejího zkoumání.1 Definuje 
politickou geografii jako studium prostorových odlišností  
a podobností v politickém charakteru jako mezivztahovou součást 
komplexu prostorových diferencí a podobností, přičemž celkový 
komplex v sobě zahrnuje i fyzickou geografii, bioetiku a kulturu.2 
 

 

Ve svých početných dílech se mimo jiné věnoval studiu toho, co „drží státy pohromadě“, co 
je jejich podstatou, důvodem k jejich existenci (raison d'étre).3 Dnešními (některými) 
badateli by byl zřejmě označen za „zastydlého nacionalistu“, který nechápe pozitiva 
neřízeného multikulturalismu a bezbřehé globalizace. 
 
Státní myšlenka (The State Idea) či důvod k existenci státu, je koncept, ospravedlňující 
existenci státu a popírající jeho případnou neexistence, respektive vymezující se vůči tomu, 
aby na tomto území existoval stát jiný, respektive aby byl současný stát rozdělen mezi 
sousedy celý či z části.4 
 

                                                           
1
 Muir, R., Political Geography: A New Introduction, Macmillan Press Ltd., London 1997, s. 2 

2
 De Blij, H., J., Systematic Political Geography, John Willey & Sons, New York; London; Sydney 1967, s. 195 

3
 Hartshorne, R., The Tragedy of Austria-Hungary: A Post Mortem in Political Geography (abstract); in: Annals of 

the Association of American Geographers, XXVIII, 1938. 
Hartshorne, R., Morphology of the State Area: Significance for the State; in: Essays in Political Geography 
(Fisher, C., A., ed.), Methuen and Co. Ltd., London 1968, s. 27-32. 
Pounds, N., J., G.; Ball, S., S., Core Areas and the Development of the European States System; in: Annals of the 
Association of American Geographers, 54 / 1964, s. 24-40. 
Glassner, M., I., Political Geography, John Willey & Sons Inc., New York; Chichester; Brisbane; Toronto; 
Singapore 1993, s. 6, 56-58. 
4
 Hartshorne, R., The Functional Approach in Political Geography; in: Kasperson, R., E.; Minghi, J., V., The 

Structure of Political Geography, University of London Press Ltd., London 1970, s. 34-49 
Hartshorne, R., The Concepts of ”Raison d‘Étre” and ”Maturity of States”; in: Annals of the Association of 
American Geographers, XXX / 1940, s. 59-60 
Kasperson, R., E.; Minghi, J., V., The Structure of Political Geography, University of London Press Ltd., London 
1970, s. 11. 
Hartshorne, R., The Functional Approach in Political Geography; in: Annals of the Association of American 
Geographers, 40 / 1950, s. 95-130. 
Hartshorne, R., The Functional Approach in Political Geography; in: De Blij, H., J., Systematic Political 
Geography, John Willey & Sons, New York; London; Sydney 1967, s. 159-194. 
Hartshorne, R., Recent Development in Political Geography; in: Americal Political Science Review, XXIX, 1935,  
s. 785-804, 943-966. 
Hartshorne, R., The Franco-German Boundary of 1871; in: World Politics, II, January 1950, s. 209-250. 
Ištok, R., Štát na politickej mape sveta, Katedra geografie a geoekológie Fakulty humanitných a prírodných vied 
Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 1997, s. 31-37, 39. 
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Jeho vise “státní idey” (political idea) vycházela do velké míry z koncepce státu jako 
organismu od Friedricha Ratzela. Pokud pro stát existuje nějaký důvod k životu (raison d’ 
etre, reason for being) silnější, než jsou důvody k jeho smrti, udrží se. Některé státy ale 
neprokázaly vůli po své existenci dostatečně silnou. Československo, Jugoslávie a Kypr jsou 
příklady rozdělení jistou dobu existujících zemí.5 
 
Stát neexistuje „jen tak“, ale slouží k nějakému účelu. Co tedy pojí stát dohromady a co je 
příčinou jeho rozpadu?6 V prvotních fázích státnosti byla jednotící myšlenkou osoba 
panovníka (Karel Veliký, Čingischán), pak se objevil koncept národa, demokracie, celkově 
vzrostl vliv médií při ospravedlňování státní ideje mezi lidmi (a její šíření rozhlasem, televizí  
a školou).7 
 

Koncept národa, krve, rasy, etnické, genetické a fyziologické podobnosti populace (a její 
odlišnosti od sousedů), není všeobecný, což dokazuje například jazykově smíšený stát jako 
Švýcarsko, nebo latinskoamerické “národy“. 
 
Jsou ale i státy velmi fragmentované, jako třeba již zmíněné Švýcarsko, kde hory oddělují 
regiony, stejně jako jazyk a církve, a přesto “Státní idea” drží celek pohromadě více než jiné – 
homogennější – evropské státy. Belgie je stát geograficky vhodný pro jednotu, ale etnicko-
jazykové rozdělení klade na státní myšlenku veliké nároky.8 
 

 Některé státy se mohou jen těžko rozpadnout a dezintegrovat, jsou velmi homogenní, 
tvarově i populačně. Uruguay, Švédsko. Dominují zde, alespoň zatím, obdobná státní 
náboženství, jazyk, atd. 

 Etnické napětí: Jižní Afrika, Rwanda, Burundi, Libérie, Fidži, Nová Kaledonie, Malajsie, 
Kanada, Kypr. 

 Náboženské třenice: Nigérie, Irsko, Indie před rozdělením (náboženská jednota 
znamenala rozdělení národů Irů a Bengálců). Bosna a Hercegovina, Libanon, Chálistán, 
Súdán, Filipíny, Ethiopie, Kypr. 

 Občanská státní idea, překračující národností nebo náboženské rozdíly, nebo obojí: 
Belgie, Švýcarsko, latinsko-americké státy, Spojené státy americké.9 

 

Existují i státy bez vnitřní ideje, které byly celé vytvořeny vnějšími silami (například Irák po 
první světové válce) nebo uměle vybičovány ke vzniku (Saúdská Arábie po protiosmanské 
revoltě). Jugoslávská státní idea byla roku 1918 jak vnitřní – vazby několika slovanských 
národů Srbů-Chorvatů-Slovinců (Makedonci a Černohorci nebyli jako samostatný národ 
uznáni), tak vnější obavy ze sousedů a jejich ambicí. 
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Stát nemůže existovat bez životaschopné jádrové oblasti (core-area), což byly často zárodky 
někdejších praastátů. Maďarsko bylo po roce 1918 silně zredukováno, ale vydrželo.10 
 
Některé myšlenky autora je vhodné koncipovat jako tabulku:11 
 

a) 
 
kontinuita usedlé populace 

 Státy pozvolna vyvinuté dlouhodobě zde žijícím 
obyvatelstvem po generace. 

 Státy přistěhovalecké, nájezdnické, kolonistické, vzniklé na 
zelené louce. 

b)  
 
homogenita/heterogenita 
populace 

 Rozdílnost v klimatu, půdním typu – úrodnosti, množství 
srážek (bažiny versus oblasti, které potřebují umělé 
zavlažování). 

 Odlišné úrovně ekonomické ho vývoje a obecně lidského 
standardu žití ve státě (přerozdělování, pnutí, migrace, 
sociální napětí). 

 Homogenita etnická (národností a ještě viditelnější 
rasová); jazyková stejnorodost versus existence několika 
jazyků ve státě. 

 Rakousko-Uhersko – po všech či mnoha stránkách velmi 
heterogenní; Spojené státy americké byly okolo roku 1787 
jazykově (lingvisticky) velmi homogenní (pomineme-li 
dělící linii mezi státy s otrokářstvím a bez otrokářství), 
společné britské dědictví, atd. Ve srovnání s tím, Québec 
je od zbytku Kanady v řadě ohledů velmi odlišný region. 
Příklady států s vnitřním pnutím jsou podle Hartshorna 
někdejší Jugoslávie, Írán, Indie a další. 

c)  
 
historická kontinuita 
politických jednotek 

 Státy sice stejné, stejně se nazývající, ale jejichž politický 
systém byl drasticky změněn (Francie po velké revoluci byl 
zcela jiný systém než před ní; Sovětské Rusko po roce 1917 
totéž). 

 Státy zcela nové, africké země s necitlivě stanovenými 
hranicemi, která se nekryla s předkoloniálními státy  
či kmenovými oblastmi. 

 Problém legitimizace a odvolávání se na staré kořeny: 
Francie se odvolává na Západofranskou říši (v Africe se 
někdy pro státy používají názvy útvarů, které ve 
skutečnosti ležely někde jinde). 

d) 
 
koherentnost v čase 

 Nic není tak úspěšného jako úspěch (nothing succeeds like 
success). Vydržení, tedy to, že cesty vedou pořád stejným 
směrem, že se jádro (core) nemění a jeho spádová oblast 
jakbysmet, organizace trvají a tím se v čase potvrzují. 
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