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Odůvodnění:  
 
Původně měla povodím Moravy k Vírské přehradě plout cena negativní za dovršený plán 
společnosti Povodí Moravy osázet hráz nádrže kamerovým systémem, který dohlédne i na 
veřejná místa v obci. Nakonec však do obce Vír míří cena pozitivní. Za aktivitu místních lidí, kteří 
se proti nedostatečně zdůvodněnému, zneužitelnému a soukromí omezujícímu systému kamer 
vzbouřili, vzburcovali média, sepsali petici a poslali ji na radnici. A ta vzala názor více než 50 
procent svých občanů vážně a pokusila se instalaci kamer zabránit. I když svůj boj s Povodím 
Moravy místní prohráli, porota oceňuje i jejich trochu donkichotský boj. Je to cena za zdravý 
rozum vírských občanů v čele s Jaroslavem Slezákem i zastupitelů spolu se starostou 
Ladislavem Stalmachem, kteří nepřijali plánovanou přítomnost kamer a odůvodnění, že by 
systém mohl vodárnu a přehradu ochránit před útokem teroristů, s pouhým pokrčením ramen. 
Položili na misky vah také neprůhlednost financování kamerového systému, cenu soukromí a 
volného pohybu bez všudypřítomných očí velkého bratra. Vírští přinejmenším rozvířili debatu, ve 
které stojí za to pokračovat. 
 
Na počátku stál plán Povodí Moravy osázet hráz Vírské přehrady kamerami. V dubnu vírští občané 
(nakonec jich byla více než polovina) poslali na radnici petici. „Domníváme se, že investor akce Povodí 
Moravy nemá dostatečné důvody k osazení kamerového systému. Obáváme se dále, že pořízené 
záznamy z kamerového systému mohou být zneužitelné. Nechceme si zvykat na neustálou kontrolu 
našeho soukromí,“ psali mimo jiné vírští. Vršili i další argumenty včetně nutnosti kontroly občanů nad 
investicemi obce a státu.  
 
Obec v čele se starostou Ladislavem Stalmachem se zavázala podniknout všechny právní kroky, aby 
výstavbě kamer zabránila. I když byla jejich snaha zatím marná, porota oceňuje, že občané a 
zastupitelé nezůstali pasivní a ptali se po účelu kamerového systému, ale také po způsobech a zdrojích 
jejich financování. „Těší nás, že vírští občané v době, kdy se angažovanost nenosí, kdy si každý 
snažíme hledět jen svého a stávkujeme jen za zvýšení mezd, ukázali, že vyjádřit vlastní názor v jiných 
otázkách než materiálních a alespoň se pokusit jít si za ním ještě umíme,“ tak končí stanovisko vírských 
zastupitelů ze 14. dubna 2010 a stejná slova by neváhala na adresu vírských použít porota BBA. V 
reakci na petici starosta Stalmach pokračuje v argumentaci, kterou bychom bez váhání podepsali. 
„Každý z nás chce mít větší pocit bezpečí a proto slyší na všechny technické vymoženosti, které mu 



tento pocit dávají,“ rozepisuje se starosta. Pocit bezpečí ale podle něj plyne spíš z propagandy firem, 
které mají finanční zájem kamery instalovat, jen v mizivém procentu případů totiž kamerový systém 
skutečně odhalí pachatele trestného činu.  
 
Podle tiskové mluvčí Povodí má být zařízení určeno pro sledování osob v povodí vodárenské nádrže, 
mimo jiné kvůli ochraně před teroristickým útokem. Starosta dotahuje nesmyslnost takového argumentu 
ad absurdum popisem pravděpodobného dění v nepravděpodobné situaci útoku. „Terorista - v 
Afghánistánu vycvičený specialista - bude týden pozorovat, zahrabaný v listí, dění kolem sebe, pak si 
navlékne skafandr, popluje deset kilometrů přehradou a v předem naplánované hloubce umístí 
kontejner s jedem. Jed se uvolní za týden a otrávená voda zabije pokusné pstruhy, kteří jsou umístěni v 
budově úpravny vod. Zastaví se kohoutky, vyhlásí se stav ohrožení. Ano, ale kamery, jak vidíte, v tomto 
scénáři vůbec nefigurují. A kdyby? Terorista může být zaznamenán kamerou, ale jednat začínáme až 
po zjištění otrávení vody. I když na kameře jsme možná viděli muže v kapuci.“ 
 
 
 
Podklady: 
 
http://www.virvudolisvratky.cz/index.php?text=282-vyjadreni-povodi-moravy-ke-kameram-na-prehrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzniklo v rámci projektu Reclaim Your Rights in the Digital Age podpořeného nadací Trust for 
Civil Society in The Central & Eastern Europe. Big Brother Awards podpořila také nadace Open 

Society Fund. 
 
 
 
              


