
Úvodem 

 

Dlouho jsem reportéra Janka Kroupu neslyšel. Je to už nějaký čas, kdy začal psát 
v Mladé frontě DNES. Jak se dalo čekat, v tehdejším deníku nemohl uspět; alespoň 
tak, jak se před tím jevil s obrazovky. Proto mi zmizel z mysli i očí. A teď najednou 
jsem uslyšel, že bude opět v televizi.  Tak to si přece nemohu nechat ujít! Zajímalo 
mne, co tenhle novinář s ragbyovým startem na míč v pořadu Hyde park ČT 24 
k osvobozujícímu rozsudku v korupční kauze Tatrovek pro Českou armádu a 
ke  korupci, parazitující na armádních zakázkách, řekne. Hned v úvodu Hyde parku 
se mi líbilo jeho shodné konstatování s ním v diskusním pořadu 
přítomným televizním kolegou Jiřím Hynkem, že osvobozující rozsudek vůbec 
neznamená: 

a) že bývalý ministr obrany v letech 2010 až 2012 MUDr. Martin Barták se korupce 
nedopustil;  

b) že justiční mafie dále neexistuje; Aniž by tuhle jemnou souvislost svého 
konstatování vztáhli přímo a bezprostředně k rozsudku nad Bartákem. 

To nechali už na vnímavějších divácích televizního pořadu. K tomu jsou oba 
žurnalisté dost ostřílenými kozáky, aby nevystavili sebe ani ČT soudnímu stíhání. 
Stejně mi ale chybělo aspoň trochu odvahy. Ani zmínka o zvláštní péči, jíž se MUDr. 
Bartákovi dostávalo. Stalo se tak zvláště od pozorného Miroslava Kalouska. I po 
neúspěchu, tohoto z korupce obžalovaného ministra, dříve neurochirurga v 
nemocnici Na Homolce, pak obžalovaného ministra z obrany, vzal za Nečasovy vlády 
jako náměstka Kalousek na své ministerstvo financí.  

Zarazilo mě, když moderátor ČT nezvolil v jeho podivném výběru dotazů, z určitě 
přiléhavých podnětů diváků, ani jediný dotaz směřující k otci systému ke korupci 
vedoucích výběrových řízení a akvizic. Právě tento systém totiž Miroslav Kalousek ve 
funkci náměstka na ministerstvu obrany zavedl v 90. letech;  systém, který tam od 
dob lidoveckých ministrů ještě i za Barákova ministrování stále přežíval. 

A tak nezbývá, než se ptát: Dopadnou podobně do ztracena i další velké korupční 
kauzy, také pro nedostatek důkazů, už dále bez kritické pozornosti ČT a 
s osvobozujícími rozsudky, jako v případě Bartáka? Ať už jde o aféry s pandury a 
skoro bych se vsadil, že i ty další, týkající se předražených a ne právě vhodných 
letadel CASA a do utajení zahalených podivných „likvidací“ nepotřebného 
vojenského materiálu štědře miliardami financovaných ze státního rozpočtu.  

 

 

 



MUDr. Martin Barták  ještě ve vojenském. 

 

 

 

 

 

 

 

Vlasta Parkanová , ministryně obrany, která nazpívala píseň nadšeně vítající US radar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmotr obou Miroslav Kalousek , který ještě jako ministr financi nad oběma držel ochrannou ruku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Doposud ale žádná velká korupce souzená českými soudy, pokud pachatele 
nechytla policie přímo s balíkem korupčních peněz (s miliardami to technicky ani 
nejde), neskončila jasným, dostatečně odrazujícím odsudkem. Že to jinde možné a 
dokonce normální je, předvedl švýcarský soud v případu hnědouhelných baronů 
Mostecké hnědouhelné společnosti ze severozápadního Česka. Ale třeba i jim česká 
justice nějak pomůže.  

V této souvislosti mne zaujal Andrej Babiš. V rozhovoru pro Právo upozornil na vliv 
bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce na českou justici ve skupině, kterou 
označila bývalá ministryně a šéfka Nejvyššího státního zastupitelství Marie Benešová 
za justiční mafii. Soud ji v podstatě dal za pravdu, když případ uzavřel s tím, že není 
povinna se mu za toto označení omlouvat; jak Němec požadoval. Podobně jako 
prezident Miloš Zeman se ani Andrej Babiš nebál v tomto i v jiných případech, 
označit věci a lidi přiléhavými jmény. I když směřuje k meritu věci zprava, budí 
sympatie i Babišovo označení Kalouska za hlavu organizovaného zločinu (z prosince 
2013) a další nelichotivá, ale výstižná slova stejným směrem. Je a bude to aktuální 
zvláště od 28/11/2015, kdy Miroslav Kalousek vystřídal včele TOP 09 stařičkého 
knížete Schwarzenberga. 

A tak, až tyhle řádky spatří oko čtenáře, doufám, že by mohla být u soudu i 
„likvidace“ nepotřebného vojenského materiálu, jejíž jen velmi malý korupční vrcholek 
vyvřel ve vrbětických výbuších moravské sopky. Donutí zprvu bouřlivý ohlas výbuchů 
podivuhodnými taji opředené munice poodkrýt, co se za podivnostmi (tak, jak to 
odeznělo v jednání parlamentu ČR) skrývá? Poodhalí výbuchy a následující 
skandální cirkus za drahé asistence armády a policie taji obestřené zbrojaře 
ukrývající se za nastrčenými bílými koni, vystavenými veřejnosti k ukolébání 
pozornosti, aby kryli obrovské kšefty zbrojařů s prošlým smrtelným zbožím? 
Likvidace nepotřebného vojenského materiálu by k tomu ve světle toho, co vyvěrá na 
povrch v důsledku vrbětických dramatických událostí, mohla dát příležitost.  Další 
mnohamilionové výdaje ze státního rozpočtu, které jsou a budou vynakládány nejen 
na obnovení bezpečnosti ohrožených obyvatel, ale také na neméně drahé, obtížné 
stěhování a bezpečnostní i ekologickou sanaci výbuchy postižené oblasti, by mohly 
dát šanci k udržení stálejší a důslednější pozornosti praktikám některých skupin 
zbrojařů, jejich lobbistů a přímých nebo častěji spíše pečlivě skrytých podivných 
nitek, vedoucích do sféry justice i ke skryté moci zabezpečující přístup ke zdrojům 
nekontrolovaného financování. 

Téma korupce v armádní výzbroji bych byl nechal odeznít ve vlastním, pro mě 
osobně bolestném procesu zapomnění. Bylo ale možná souzeno, že se tak nemělo 
stát. Hned následující den totiž v televizním Hyde parku vystoupila jiná dvojice 
expertů k opakovanému výbuchu skladů tisíců tun nepotřebného zbrojního materiálu 
ve Vrběticích. I tyto výbušniny a zbraně neměly podle názoru zasvěcených už ale 
dávno existovat, když za jejich likvidace stát vydal v minulém desetiletí nejméně přes 
dvě a půl miliardy korun. Protože o tom něco vím, zbystřil jsem pozornost a 
koncentroval se na to, co od ohlášených expertů zvím.  Byl jsem zvědav, koho si 



Česká televize na obrazovku do Hyde parku na aktuální, doslova žhavé téma 
výbuchů munice přizvala.  

Hydeparkový zástupce zbrojařů - obchodníků a firem, které si miliardy na likvidaci 
rozdělily, mne tolik nezaujal; ten své hájit musel a jak se dalo čekat, tak i činil. Škoda 
jen, že to nebyl pan Pospíšil, jehož argumentaci by většina odborníků z oboru, jak 
předpokládám, také i nezasvěcení diváci, přijali lépe. Ale budiž. I tak bylo možné 
argumentaci pana Skalického spolknout. Jeho projev byl uklidňující a zdál se 
bezkonfliktní.  

Jaké ale bylo mé překvapení, když, předpokládaje oponenta mluvčího zbrojařů, 
uslyšel jsem jméno dalšího experta. Soudního znalce jsem až do několikerého 
zopakování jeho jména nepoznal (podobu změnil natolik, že byl z prvého pohledu 
k nepoznání). Jméno mi ale doslova vyrazilo dech. Ing. Jiří Hanák patřil k největším 
bossům v oboru střeliva a dodnes zřejmě nejen ví vše potřebné. Má také jako 
insolvenční správce bankrotujících zbrojařů svá želízka přímo v ohni oboru. 
Neuvěřitelné! – V době, kdy Česká televize neopomene využít nejmenší příležitosti, 
aby se neotřela o prezidentský majestát a jeho současného nositele Zemana, stejná 
ČT veřejnoprávně přizve na obrazovku odborníka sice na slovo vzatého a 
schopného; ale čeho všeho!  

Jiří Hanák, rozhodně ne tedy jako jiný, nestranný činitel nebo dokonce oponent 
v očekávaném klání už jmenovitě zastoupených zbrojařů, také na jejich straně 
nezklamal. Hbitě a srozumitelně objasňoval pojmy, aniž by ale uvedl on nebo ČT, 
kde a jak získával odbornou kvalifikaci.  Třeba, že byl mimo jiné dokonce 
vyznamenaným členem Lidových milicí. Patřil také do kruhů lidí blízkých Vasilu 
Biľakovi. A jeho kamarád byl dokonce šéfem pražských lidových milicionářů. Ale to je 
natolik zřejmě pro Českou televizi zanedbatelné, že tohle i mnohé jiné známé 
skutečnosti skromně pominula. Nebo že by vůbec ČT netušila třeba i to, koho právě 
a jakým excelentním způsobem Jiří H., jako insolvenční správce, vysekává 
z bankrotu? Ale to se zdá už úplně neuvěřitelné!   

Pomalu jsem se probíral z ustrnutí. Bylo až dojemné slyšet pochvalu soudního 
znalce, experta a insolvenčního správce Jiřího H. s jeho velmi taktně znějícími 
radami na adresu ministra Martina Stropnického.  

x  X  x 

Nedalo mi to. Posledním impulsem k tomu, abych usedl k počítači a začal psát, se 
stala nenápadná, až na jednu výjimku utajená informace, že policie začne se 
zkoumáním epicentra výbuchů ve Vrběticích až v roce 2016. Po dvou zimách, kdy už 
bude jistota, že tam vůbec žádné stopy nebudou moci najít! Musel jsem přerušit 
psaní o svém milovaném Edwardu VII., anglickém králi, zcela výjimečném diplomatu 
v jeho české observatoři Evropy u nás v Mariánských Lázních a od tohoto celkem 
nekonfliktního tématu jsem rozhodl vydat se na nebezpečný, tenký led armádních 
podivností.  



 


