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F
rancie je jedním z nejvýznam-
nějších partnerů České republi-
ky v Evropě. Obě země společně 

rozvíjejí dlouhodobé aktivity v oblas-
ti ekonomické a obchodní, ale také 
v oblasti kultury, výzkumu a inovací či 
vzdělávání. Vzájemné vztahy zažívají 
v současné době nebývalý rozkvět. 
Po loňské návštěvě předsedy vlá-
dy Bohuslava Sobotky a po oficiální 
návštěvě prezidenta Miloše Zemana 
v Paříži v doprovodu ekonomických 
ministrů a zástupců podniků přijel 
v prosinci 2014 do Prahy také fran-
couzský předseda vlády Manuel Valls. 
On a členové jeho delegace v Praze po-
depsali nový Akční plán Strategického 
partnerství mezi Českou republikou 
a Francií a tři další dohody týkající se 
spolupráce v oblasti průzkumu a vyu-
žití kosmického prostoru, vzájemného 
uznávání vysokoškolských diplomů 
a nakládání s radioaktivními odpady.

Kontakty na nejvyšší úrovni pokra-
čují i v letošním roce, kdy do Francie 

zavítal státní tajemník pro evropské 
záležitosti Tomáš Prouza a ministr 
zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. 
Jeho francouzský protějšek Laurent 
Fabius koncem srpna v Praze mimo 
jiné vystoupil na každoroční poradě 
českých velvyslanců.

Čtvrtý největší investor
S 500 podniky zaměstnávajícími 
v nejrůznějších odvětvích a na celém 
českém území na 100 tisíc osob se 
Francie v roce 2014 stala pátým nej-
větším obchodním partnerem České 
republiky a podle údajů České národní 
banky byla také jejím čtvrtým největ-
ším investorem. Francouzské podniky 
se plně včlenily do hospodářské struk-
tury České republiky, ale mnoho z nich 
se angažuje i v oblasti občanské od-
povědnosti, ať už jde o kulturu, sport, 
odborné vzdělávání nebo ochranu ži-
votního prostředí. Mohli jsme toho být 
svědky například v červnu, kdy Fran-
couzské velvyslanectví spolu s Posla-

neckou sněmovnou a Informačním 
centrem OSN v Praze uspořádaly 
konferenci o výzvách a řešeních nad-
cházející klimatické konference OSN 
v Paříži. Zástupci francouzských pod-
niků v České republice na ní vystoupili 
po boku českých partnerů s prezentací 
konkrétních ekologických řešení, která 
již v praxi používají.  

francie zve zahraniční 
start-upy
V posledních 10 letech se vzájemná 
obchodní výměna zvýšila o zhruba 
150 procent, dosahuje 9,5 miliardy eur 
a dále roste. Přesto však zatím nebyl 
naplněn potenciál pro investice čes-
kých společností ve Francii. Proto se 
například během návštěvy Manuela 
Vallse v Praze v Černínském paláci 
konalo Francouzsko-české podnika-
telské fórum, kde se u kulatého stolu 
sešlo na 250 podniků. Konkrétní pod-
poru zahraničním start-upům toužícím 
usadit se ve Francii poskytuje takzva-

ný program French Tech Ticket. Fran-
cie ostatně patří v Evropě mezi trojici 
nejpřitažlivějších zemí pro zahraniční 
investory: podle barometru investič-
ní důvěry Ernst & Young se Francie 
v roce 2015 umístila na třetím místě 
v počtu realizovaných projektů. Zahra-
niční investice tak oproti předcházejí-
címu roku narostly o 18 procent.

Tyto výsledky svědčí o tom, že in-
vestoři z celého světa mají důvěru ve 
Francii a její přednosti, jako jsou ino-
vační schopnosti, kvalita a produkti-
vita pracovní síly, schopnost vychovat 
a přilákat talenty nebo energetická 
nezávislost. Francie je však také zemí, 
která zavádí strukturální reformy: za 
všechny mohu jmenovat nedávno při-
jatý zákon o růstu, aktivitě a rovnosti 
ekonomických příležitostí směřující 
k liberalizaci ekonomiky, zákon o ener-
getické transformaci pro zelený růst 
nebo Pakt pro růst, konkurenceschop-
nost a zaměstnanost. Nejperspektiv-
nějšími odvětvími pro vzájemný ob-
chod se v současné době jeví zejména 
doprava, infrastruktura, energetika 
a vojenské vybavení. Věřím, že nejen 
v těchto oblastech bude prohlubo-
vání francouzsko-české ekonomické 
spolupráce i v letošním roce úspěšně 
pokračovat.

Prohlubování francouzsko-českých 
hospodářských vztahů považuji za 
svou největší prioritu. Rád bych proto 
ocenil nasazení a kvalitu práce všech 
francouzských ekonomických aktérů 
v České republice, Ekonomického od-
dělení Francouzského velvyslanectví 
a agentury Business France, které 
spolupracují s dalšími organizacemi 
působícími v České republice, jako jsou 
zejména Francouzsko-česká obchodní 
komora (FČOK), Poradci pro zahranič-
ní obchod a Centrum pro mladé ve-
doucí pracovníky. Dohoda, kterou ne-
dávno v přítomnosti Laurenta Fabiuse 
podepsaly Business France a FČOK za 
účelem zlepšení koordinace a pod-
pory francouzských podniků v České 
republice, je dalším krokem správným 
směrem.

Jean-pierre asvazadourian
velvyslanec Francouzské republiky v ČR

Vážení čtenáři deníku E15,

A
15

10
10

30
8 


 in
ze
rc
e



komerční 

speciál

Sur des postes :
- de responsable d’approvisionnement (Supply chain)
- de spécialiste technique (mécanique, électricité)
- de responsable des ressources humaines
- de responsable financier

Pour cela il vous faut :
- 2 années d’expérience professionnelle dans les domaines concernés
- de bonnes connaissances en français et en anglais
- une forte motivation, de la diplomatie, la capacité de travailler dans un 
  milieu multi-culturelle et des situations contraignantes
- un intérêt pour les pays en développement et les programmes médicaux
- une disponibilité de 12 mois pour partir en mission à l’étranger (missions 
  d’une durée d‘environ 6 mois)

Découvrez tous nos profils sur www.msf.cz.

Partez en mission humanitaire 
avec Médecins Sans Frontières

email: hr-prg@prague.msf.org
tel: 257 090 155
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Vystavovatelé ve francouzském pavilonu 2015

IV/V

D
elegaci zástupců osmi regio-
nálních francouzských komor, 
která letos přijela na Meziná-

rodní strojírenský veletrh (MSV) do 
Brna, čeká nabitý program. Začátek 
jejich návštěvy je zaměřen na pro-
blematiku jaderné energetiky. To je 
téma, které v poslední době prově-
řuje sílu vztahů mezi oběma zeměmi 
kvůli možné dostavbě českých jader-
ných elektráren a účasti francouzské 
Arevy v soutěži. V dalších dnech se 
francouzští byznysmeni zaměří vedle 
samotného veletrhu také na setkání 
se zástupci brněnského magistrátu či 
návštěvě výzkumných center a klastrů 
na jižní Moravě. Poslední, ale neméně 
významnou zastávkou na francouzské 
cestě budou provozy leteckého prů-
myslu, česká chlouba posledních let. 
„Naše cesta do České republiky má 
dva cíle. Jednak vyhodnotit rozsah, 

kvalitu a potenciální přínos brněnské-
ho veletrhu pro společnosti z Francie. 
Chceme si však také udržet povědomí 
o celkovém vývoji země, o technolo-
gických novinkách a reorientaci prů-
myslu, vidět, jak se povedlo skloubit 
tradice a řemeslné dovednosti s mo-
dernitou. Pak už zbývá jen předat 
naši zkušenost francouzským firmám, 
které zvažují svůj vstup na český trh,“ 
uvádí Renáta Plumet-Vavrovicsová, 
zástupkyně regionální hospodářské 
komory Nord de France z Lille.

Šťastná třináctka
Francouzský pavilon letos slaví na 
MSV 13 let, zaujímá plochu 180 m² 
a představí celkem 16 francouzských 
firem z oboru strojírenství a plasti-
kářství, přičemž 17. vystavovatelem 
je Francouzsko-česká obchodní ko-
mora (FČOK), která je zároveň orga-

co je podle vás příčinou součas-
ného oživení trhu fúzí a akvizic?
boris Gnoth: Jedním z hlavních důvo-
dů je zlepšující se stav české ekonomi-
ky. Dále odchody českých podnikatelů, 
kteří začali podnikat v devadesátých 
letech minulého století, do důchodu. 
Také jde o snahy konsolidovat aktivity 
nadnárodních firem ve střední Evropě 
a vysoký investiční apetit ze strany 
českých a slovenských finančních sku-
pin. Některým zahraničním společnos-
tem tak v současné době asistujeme 
při vyhodnocení strategického roz-
hodnutí, zda odkoupit lokálního kon-
kurenta, či naopak podnikání v České 
republice výhodně prodat.  
Lukáš hruboň: Nárůst trhu fúzí a akvi-
zic je zároveň podpořen nízkou úrovní 
úrokových sazeb a celkově optimistic-
kou investiční náladou. V některých 
oborech dále hrají roli výkyvy v cenách 
komodit či regulatorní a technologické 
„šoky“. Mimo tyto spíše obecné fakto-
ry sledujeme v současnosti v České re-
publice fenomén, kdy řada úspěšných 
podnikatelů po čtvrtstoletí podnikání 
řeší problém nástupnictví – komu, kdy 
a jak firmu předat, nebo prodat. 

co byste doporučili úspěšným 
podnikatelům, kteří řeší uvnitř ro-
diny problém nástupnictví?

bG: Každá rodina má svůj vlastní pří-
běh, a proto neexistuje žádný obecný 
recept. Někdo chce, aby firmu převzali 
jeho potomci, jiný má v plánu ji svěřit 
manažerům nebo lukrativně prodat. 
Předtím, než se rozhodne pro jednu 
z těchto možností, měl by zvážit všech-
ny pro a proti, aby neutrpěla rodina ani 
firma, kterou po léta pečlivě budoval. 
Měl by počítat s tím, že jak prodej, tak 
i předání firmy je časově a organizačně 
náročný proces. Čas a energie věnova-
ná tomuto procesu se prodávajícímu 
bohatě vrátí v podobě vyšší prodejní 
ceny anebo efektivnějšího nastavení 
nové organizační struktury.
Lh: Při zvažovaném prodeji firmy je 
kromě oslovení nejvhodnějších ku-
pujících jedním z klíčových momentů 
příprava společnosti na prodej včetně 
holdingových reorganizací, ocenění 
podniku, precizní příprava prezentace 
společnosti v rámci procesu takzvané 
investiční prověrky (due diligence) či 
vyjednáváních cenového mechanismu 
kupní ceny. Právě tyto služby náš stále 

se rozšiřující transakční tým prodáva-
jícím poskytuje. 

Mají investoři usilující o české ro-
dinné firmy nějaká specifika?
bG: Rozdělovat investory na francouz-
ské a ty z jiných západoevropských zemí 
je zřejmě zavádějící. Bavme se raději 
o formalizovaných firemních struktu-
rách zahraničních investorů obecně. 
Uvedu názorný příklad. Český majitel 
rodinné firmy je zvyklý na pružnost ří-
zení. Vstoupí do jednání o případném 
prodeji s velkým zahraničním hráčem, 
přičemž očekává rychlý postup a krátké 
reakční lhůty. Investor však kvůli inter-
ním schvalovacím procesům a částečně 
roztříštěné agendě může reagovat rela-
tivně pomalu, byť je jeho zájem veliký. 

Jaký je podle vás rozdíl v řízení 
rodinných firem v Česku a ve fran-
cii?
Lh: U našich zahraničních klientů, a to 
platí i pro francouzské firmy, se setká-
váme s tím, že rodinné společnosti 
řídí spíše profesionální manažeři. To 
se koneckonců týká i naší společnos-
ti Mazars, kde potomci zakladatele 
firmy z roku 1940 Roberta Mazarse už 
v řídících korporátních orgánech firmy 
nepůsobí. Oproti tomu manažerské 
řízení není vzhledem ke krátké tradici 
firem v Česku příliš obvyklé a v jejich 
čele efektivně stále stojí jejich vlast-
níci, kteří si jen velmi těžko dokážou 
představit, že by jejich firmu řídil člo-
věk mimo rodinu.

red

nizátorem. Svůj stánek v pavilonu má 
i francouzský region Normandie, který 
na veletrh pozval desítku podnikatelů 
z okolí města Le Havre. Ti mají jediný 
cíl – najít obchodní partnery mezi čes-
kými průmyslovými podniky a vykročit 
s jejich pomocí a s pomocí FČOK na 
český trh. 

Z Normandie pochází také firma 
Chambrelan, rekordman mezi vysta-
vovateli. Tento výrobce průmyslo-
vých teleskopických kuličkových lišt 
a lineárního kolejnicového vedení 
je součástí Francouzského pavilonu 
již podesáté. Se svou účastí je vždy 
spokojen a odjíždí s příslibem nových 
klientů. 

„V České republice jsme začali před 
deseti lety, tehdy se náš zdejší obrat 
rovnal nule. Pak jsme díky FČOK našli 
první klienty, poprvé vystavovali na 
MSV, našli prvního zaměstnance. Dnes 
máme jen v Česku obrat 12,4 milionu 
korun a z Prahy řídíme rozvoj firmy na 
Východ. Francouzský pavilon mohu 
jen doporučit,“ říká Frederic Couppey, 
ředitel a majitel společnosti Chamb-
relan. 

Linda Salajková
Francouzsko-česká obchodní komora

Francouzský zájem o český průmysl stoupá co se zavedenou rodinnou firmou?  
předat, nebo prodat?

optimismus
Zájem investorů 
o české firmy 
podpořila dobrá 
kondice tuzemské 
ekonomiky, 
konstatují Lukáš 
Hruboň (vlevo) 
a Boris Gnoth 
ze společnosti 
Mazars.

Francouzský pavilon budou moci návštěvníci Mezi-
národního strojírenského veletrhu v Brně navštívit 
již potřinácté. Letos zde mohou potkat mimo jiné 
zástupce hospodářských komor osmi nejvýznamněj-
ších francouzských průmyslových regionů.

Český trh fúzí a akvizic zažívá letos strmý vzestup. Investoři 
z Francie, z Česka i dalších zemí podnikají doslova „nájezdy“ 
na úspěšné tuzemské firmy. Týká se to hlavně sektoru nemo-
vitostí, informačních technologií, zdravotnictví, ale i dalších 
oborů, říkají Boris Gnoth a Lukáš Hruboň, odborníci na trans-
akční poradenství ze společnosti Mazars.

fČoK – partner pro 
vstup na francouzský trh
Francouzsko-česká obchodní komora 
byla založena v březnu 1996 a sdružuje 
více než 290 členských společností. Je 
platformou pro rozvoj francouzsko- 
-české komunity, obchodních a kultur-
ních vztahů obou zemí a zároveň pod-
porovatelem myšlenky jednotné Evro-
py. Pro členské společnosti i veřejnost 
pořádá tým FČOK debatní obědy, te-
matické kluby a konference, speed bu-
siness meetingy v Praze a v regionech, 
kulturní a společenské akce nebo na-
příklad turnaje v pétanque a golfu. Za 
celý rok 2014 přišlo na akce FČOK více 
než 2900 hostů. Obchodní oddělení 
FČOK poskytuje poradenství a širokou 
paletu služeb českým a francouzským 
firmám, které chtějí začít podnikat 
na novém trhu. Mezi tyto služby pat-
ří vyhledávání obchodních partnerů, 
domicilace, podnikatelský inkubátor, 
marketing či HR služby. FČOK je také 
pořadatelem francouzského pavilonu 
na MSV. Služeb obchodního oddělení 
na podporu podnikání využije každo-
ročně více než 70 firem. FČOK je čle-
nem CCI France International, která 
sdružuje 112 francouzských obchodních 
komor v zahraničí.

cci international normandie 
www.exportennormandie.com 
Obchodní a průmyslová obchodní 
komora regionu Normandie – ex-
portní poradenství a podpora firem 
z regionu.

deVeho consulting 
www.deveho.com 
Mezinárodní partner pro implementa-
ci systému Sage ERP X3.

devillé tpc Jihlava 
www.devillesa.fr 
Výroba technických plastových dílů 
vstřikováním, zastřikování kovových 
zálisků, kompletace plastových a ko-
vových dílů, ultrazvukové svařování 
plastů. Kovové výlisky.

ereM 
www.erem-sa.com 
Strojírenská a kotlářská výroba. Ses-
terská společnost TCIN se specializuje 
na přesné zpracování plechu.

francouzsko-česká obchodní 
komora 
www.ccft-fcok.cz 
Má 290 členských společností a po-
skytuje služby v oblastech podpory 
rozvoje firem na českém a francouz-
ském trhu – vyhledávání obchodních 
partnerů, domicilace, podnikatelský 
inkubátor, veletrhy, marketing, HR.

howa tramico 
www.howa-tramico.fr 
Mezinárodní společnost specializova-
ná na výrobu a zpracování pěnových 
materiálů pro automobilový průmysl 
a další průmyslová odvětví.

chambrelan 
www.chambrelan.cz 
Průmyslové teleskopické kuličkové 
lišty a lineární kolejnicová vedení.

Kompass czech republic s.r.o. 
http://cz.kompass.com 
Globální firemní databáze – profesio-
nální obchodní informace ze 70 zemí.

Lachant SprinG cZ 
www.martis.cz 
Vývoj a výroba přesných pružin z kru-
hových i plochých profilů, obchod 
s dráty.

Mecanolav 
www.mecanolav.com 
Vývoj a výroba průmyslových myček 
obrobků.

numalliance 
www.numalliance.com 
Vývoj, výroba a prodej CNC strojů k ohý-
bání drátů, trubek a kovových pásů.

process 
www.process.fr 
Výroba pohledových a technických 
dílů z termoplastů, návrh a výroba 
nástrojů.

région haute normandie 
www.hautenormandie.fr 
Oficiální zastoupení francouzského 
regionu Haute Normandie.

rousselet robatel 
www.rousselet.fr 
Odstředivky, odstředivé sušičky 
a dekantéry pro strojírenství, 
povrchové úpravy pro chemický, 
farmaceutický průmysl a další obory.

Sfh 
www.sfh.fr 
Stroje na recyklaci třísek z obrábění 
a zpětné získávání řezných kapalin.

Silexe industries 
www.silexe-industries.com 
Stroje a zařízení na zpracování drátu 
a pásů, na výrobu pružin, pletiva, 
ostnatých drátů, mříží a roštů 
z tahokovu.

totaL Čr 
www.total.cz 
Průmyslové oleje, plastická maziva 
a speciální kapaliny.
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pojišťovací trh by se měl  
ještě zdvojnásobit
V porovnání se západními zeměmi jsou Češi v otázce pojištění stále ještě trochu zdrženliví 
a spoléhají se víc na pomoc rodiny nebo ukládání peněz formou spoření. Podle Sébastiena 
Guidoniho, finančního ředitele skupiny AXA v České republice a na Slovensku, tak čeká místní 
pojišťovací trh ještě velký rozvoj.

V čem je český pojišťovací trh 
specifický oproti francii a dalším 
západním zemím?
Český trh je zatím málo rozvinutý z hle-
diska pokrytí osobních a profesionálních 
rizik. Odhadujeme, že by se měl ještě víc 
než zdvojnásobit, aby dosáhl průměru 
západních zemí. Podle mne to má dva 
důvody. Zaprvé to, že Češi považují za 
nejlepší pojištění spoření a investice do 
rodiny. Zadruhé český trh se orientuje na 
nízké ceny a zároveň je tu nedostatek dů-
věry (někdy odůvodněný). To dohroma-
dy způsobuje, že potřeba zajištění se pro-
ti případným rizikům tu zdaleka není tak 
přirozená či běžná jako v jiných zemích.

V Česku vám ovšem výrazně ros-
te množství smluv v oblasti riziko-
vého a neživotního pojištění…
AXA zaměřuje svůj rozvoj v současnos-
ti na tři osy: 1. pojištění osobních rizik 
a majetku, 2. kvalita služeb, 3. inovace 
odpovídající potřebám klientů. Tato 
strategie je přizpůsobena rozvoji trhu 
a je dobře srozumitelná pro naše klien-
ty, pojišťovací zprostředkovatele a spo-
lupracovníky. Díky tomu zaznamená-
váme velmi dobré obchodní i finanční 
výsledky.

a jaký je v současnosti v Česku 
zájem o vaše investiční a spořicí 
produkty?
Naše spořicí produkty, jež jsou rovněž 
stimulovány inovacemi, jsou dost žá-
dané. Zejména jde o programy, které 
kombinují pojištění s vytvářením fi-
nanční rezervy, a také o naše penzijní 
fondy. Zde nicméně vidíme konku-
renci ze strany bank a dalších hráčů 
na finančním trhu. V prostředí, které 
je charakteristické historicky nízkými 
sazbami, se tedy velice soustředí-
me na to, abychom nabídli klientům 

a partnerům produkty, které každému 
umožní dosáhnout vytyčených cílů.

Vaše společnost šla na českém 
trhu cestou snížení počtu využitých 
zprostředkovatelů, ale díky tomu 
došlo ke zvýšení kvality smluv. co 
podle vás zapříčiňuje vysoký počet 
zprostředkovatelů na českém trhu, 

ale jejich ne vždy stoprocentní spo-
lehlivost?
Kvalita služeb, přidaná hodnota 
a dlouhodobý vztah jsou naše priority. 
Proto jsme hodně pracovali s našimi 
sítěmi a partnery, abychom definovali 
naše standardy kvality a abychom je 
uvedli v praxi. To se projevilo nejdří-
ve lehkým zpomalením naší činnosti, 

Společnost aXa
Nadnárodní finanční skupina AXA, 
která má centrálu ve Francii v Paříži, 
vykázala na českém a slovenském 
trhu v poslední době velmi dynamický 
růst. Má tu již víc než 1,5 milionu klien-
tů a objem spravovaných aktiv vzrostl 
už na 109 miliard korun. AXA loni na 
českém a slovenském trhu vydělala 
250 milionů korun, což představuje de-
setiprocentní meziroční nárůst. 
„Růst hospodářského výsledku je po-
chopitelně vynikající zpráva, z hledis-
ka budoucích výsledků je však ještě 
důležitější, že se nám daří naprosto 
zásadně zvyšovat efektivitu. Spolu-
pracujeme jen s těmi nejlepšími - za-
tímco před čtyřmi lety naše produkty 
prodávalo více než šest tisíc zprostřed-
kovatelů, nyní jich je méně než třetina. 
Jasným důkazem, že tento krok fungu-
je, je pokles stornovosti v prvním roce 
od uzavření smlouvy o 70 procent v ČR 
a o 43 procent na Slovensku v porovná-
ní s rokem 2012,“ uvedl Martin Vogl, ge-
nerální ředitel skupiny AXA pro ČR a SR. 
Kromě zvyšování kvality prodeje má na 
dobré výsledky vliv i digitalizace. Loni 
firma již 43 procent smluv zpracovala 
čistě elektronicky, zatímco ještě v roce 
2013 to bylo jen 16 procent smluv.
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které ale bylo velice rychle vykompen-
zováno mnohem lepší stabilitou, což 
po dvou letech způsobilo růst našich 
obchodních výsledků. Nechci komen-
tovat strategie ostatních hráčů. Vím 
ale, že naše volba byla inovativní a od-
vážná, protože bylo potřeba přijmout 
riziko zpomalení naší činnosti.

Jaké máte v Česku pro nejbližší 
období rozvojové plány?
Už třetí čtvrtletí se jeví výtečným 
z hlediska obchodního i finančního. 
S našimi týmy nyní trávíme hodně 
času definováním dalšího vývoje. 
Soustředíme se na používání digitál-
ních nástrojů, abychom lépe pochopili 
a uspokojili požadavky našich klientů. 
Chceme také posílit vztahy se zákazní-
ky, protože často u nás mají jen jeden 
produkt. Pozornost zaměřujeme také 
na celkový vývoj trhu, protože změny, 
jako jsou nový občanský zákoník či dis-
kuze kolem odměňování zprostředko-
vatelů, mohou velice rychle proměnit 
situaci v pojišťovnictví. Soustředíme 
se na tyto prvky, protože měřítkem 
našeho úspěchu není podíl na trhu, ale 
spokojenost našich klientů.

red
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U Montignaku roste  
podzemní disneyland
Na jihu Francie roste kuriózní projekt. Investoři tu 
hloubí kopii slavného podzemního jeskynního sys-
tému Lascaux. Ten se proslavil díky pravěkým ná-
stěnným malbám. Od mnohamilionové investice si 
region slibuje nastartování turistického boomu.

D
epartement Dordogne na jihu 
Francie zatím moc důvodů k ná-
vštěvě neskýtá. Turisty zdatně 

přetahuje sousední vinařská a hlavně 
oceánská oblast v čele s Bordeaux. Dor-
dogneské průvodce lákají leda tak do 
Bergeraku na tamního rodáka Cyrana. 
Jeskyně Lascaux je v tomto směru čest-
ná výjimka, která přivádí davy návštěv-
níků a aktuálně i investorů. 

V městečku Montignak to dnes 
vypadá, jako by se tu chystaly zimní 
olympijské hry. Nad domovem tří tisíc 
obyvatel se točí jeřáby, těžká tech-
nika svádí boj o místo na silničkách 
s turistickými autobusy a rozcestník 
na křižovatce navádí na jeskyni na-
zvanou Lascaux II a také Lascaux IV. 
Právě „čtyřka“ je příčinou stavebního, 
ale i administrativního ruchu. Do Mon-

tignaku přitekly peníze na obří projekt, 
který si v oboru archeologie nezadá ani 
s Disneylandem.

dech turistů zamořil i kopii
Slavná jeskyně Lascaux s kresbami 
starými 17 tisíc let byla objevena v roce 
1940. Kvůli problémům se vzducho-
technikou a poškození kreseb ale byla 
v šedesátých letech pro veřejnost 
uzavřena. Hrabě de la Rochefoucauld-
Montbel věnoval jeskyni státu výmě-
nou za exkluzivitu při provozování její 
faksimile, kterou začal budovat 200 
metrů od originálu. Za několik let ale 
jeho společnost zkrachovala a projekt 
získalo a dodnes drží vedení regionu 
Dordogne. Lascaux II otevřelo v roce 

1983. Jde o umělou jeskyni z železobe-
tonu vyzdobenou výtvarnými potřeba-
mi o poznání sofistikovanějšími, než 
jsou ty staré 17 tisíc let. „Muzeum“ musí 
být pravidelně odstavováno – opět 
kvůli mikroklimatu a zlovolným bakte-
riím z každoročního dechového koktej-
lu 280 tisíc turistů z celého světa. 

Lascaux II navíc představuje pou-
ze dva ze sedmi původních sálů, což 
není mnoho, nehledě na poměrně 
nevstřícné návštěvnické podmínky. 
Na místo není vůbec lehké se dostat – 
z Bordeaux či Limoges se sem musíte 
plahočit zhruba tři hodiny, žádné jiné 
větší město v okolí není. Muzeum jsou 
dva mizerně nasvícené sálky o celkové 
délce dvacet třicet metrů, kde se nesmí 

mluvit, betonové kopie nesmíte fotit 
a po stručném výkladu musíte jeskyni 
hned opustit.

Komplex staví norové,
využívají 3d snímkování
Uživatelské trápení s Lascaux II skončí za 
necelý rok, kdy by se měly otevřít brány 
megalomanského projektu Lascaux IV. 
Ten bude věrnou kopií celého původního 
jeskynního komplexu. Kopie vzniká 3D 
snímáním původních prostor. Na zelené 
louce mezi Montignakem a kopcem Las-
caux se od loňska čile staví. Nedůvěřivou 
českou duši sice při pohledu na vznikající 
betonový skelet omračuje přesvědčení 
stavbyvedoucího, že v létě 2016 bude 
co k vidění (zatím stojí jen parkoviště, 
což není mnoho), ale pravda je, že pro-
jekt buduje renomovaná norská archi-
tektonická společnost Snøhetta. Ta 
v roce 2012 zvítězila ve výběrovém řízení 
mezi 163 nabídkami. Ostatně zároveň 
buduje v Bordeaux vinařské muzeum, 
jež má také svoje brány otevřít příští rok, 

ale již nyní se jeho výjimečná podoba 
stává novým emblémem města.

Projekt za 57 milionů eur sice odmítl 
financovat francouzský stát (až na ma-
lou část nákladů), ale celých 12 milionů 
eur poskytly evropské fondy. Soukrom-
níci a mecenáši se v podstatě jen hrnou: 
vědí moc dobře, že dordogneský Disney-
land se jim vyplatí.

A ve hře není jen Lascaux IV (případ-
ně Lascaux III, což je putovní výstava 
s věrnými kopiemi maleb z jeskyně, která 
úspěšně brázdí svět a nabaluje na sebe 
i ukázky ostatních světových jeskynních 
komplexů). Vědecká obec předpokládá, 
že jeskyní je kolem Lascaux ještě dost. 
K tomu se upínají i místní, kteří za žádnou 
cenu nechtějí prodat své pozemky, anebo 
přemrštěně draze. Nová jeskyně by sice 
podle zákona patřila státu, jejich nálezce 
si ale může zajistit celoživotní poklidné 
místečko správce. A tak se Montignač-
tí předhánějí v historkách, fabulacích 
a hlavně výletech do lesa, kde by mohli 
najít novou jeskyni.	petr novotný

dokonalá kopie
Malíři vybavili umělou jeskyni 
Lascaux i naprosto přesnými 
nápodobami pravěkých kreseb.
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hledal psa, našel archeologickou senzaci

Slavná jeskyně Lascaux s kresbami sta-
rými 17 tisíc let má dojemně pohnutou 
novodobou historii. Objevil ji v roce 1940 
mladičký učeň místního automechanika 
Marcel Ravidat, který sháněl svého psa 
(čapkovsky pojmenovaného Robot), jenž 
se mu zaběhl do jakési liščí díry. Díra byla 
větší a tmavší, než se Marcelovi líbilo, 
a tak na její průzkum povolal kamarády 
s baterkami. Pradávné malby na zdech 
(kterých je tu na šest set) je ohromily 
a hoši svatosvatě přísahali, že až do smrti 
smrťoucí o objevu nikomu neřeknou. Již 
za tři dny vědělo o jeskyni celé městečko 
a místní se tlačili ve frontě na improvizo-
vanou prohlídku, kterou tak trochu pořá-
dali sami objevitelé v čele s Ravidatem. 
Ten uvnitř pyšně bánil jednu cigaretu od 
druhé, a stal se tak prvním znečistitelem 
slavné jeskyně. 

Novinka se rozkřikla široko daleko, 
zájemci se jen tlačili a majiteli pozemku, 
hraběti de la Rochefoucauld-Montbel, 
zasvítily oči s vidinou plné kasy. Hrabě 
samozřejmě neměl sebemenší ponětí 
o archeologických principech, a tak se mu 
hned od otevření jeskyně pro veřejnost 

(v roce 1948) dařilo zdatně decimovat 
vnitřní klima a s ním i cenné malby. Na 
pomoc při likvidaci památky přispěcha-
ly kromě davů turistů (ve finále jich na 
malby obdivně vydechovalo mikroflóru 
až sto tisíc ročně) amatérské odsávače 
CO2, jejichž necitlivá instalace jednak na-
rušila jeskynní podloží, jednak ho zanesla 
prachem.

V roce 1963 proto musel majitel Las-
caux zavřít, protože mírně řečeno nebylo 
na co koukat. Doufal, že za pár měsíců 
krám znovu otevře, ale tehdejší fran-
couzský ministr kultury André Malraux, 
k hraběcí smůle nejen politik a významný 
spisovatel, ale hlavně archeolog, otevření 
zakázal. Od roku 1979 je lokalita součástí 
dědictví UNESCO. Francouzský stát se ve 
významné památce angažoval a instalo-
val potřebnou technologii, jež zaručovala 
stálé klima. Fungovala bez problémů přes 
třicet let. Až ta druhá z roku 2000 způso-
bila novou bakteriální kalamitu, při níž 
chodili vědci do práce sbírat houby. Stát 
omezil počet návštěv Lascaux na 1300 
lidí ročně, což znamená výhradně vědec-
ké mise a občasné návštěvy politiků.
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