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„To máte samé Nike, Adidas, audinky…” 
Stačil jediný dům s Ukrajinci, aby ve vsi pod 
Troskami zvolili Baštu 

 Eliška Hradilková Bártová 

 

 
 

Pohled na Újezd pod Troskami, pod který spadá obec, kde zvítězil Jaroslav Bašta.  
Foto: Ludvík Hradilek, Deník N 

V prvním kole prezidentských voleb nezískal Jaroslav Bašta ani pět procent, v Semínově Lhotě, 
malebné vsi na dohled od Trosek, by ale vyhrál. „Je to prostě vlastenec,“ shrnuje jedna z jeho 
voliček v domě na samém začátku vsi. 

Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Upgradujte své 
předplatné. 

Malá obec usazená v malebné krajině Českého ráje působí téměř idylicky, pár roubených 
domků, v lednovém slunci se na návsi leskne rybníček, na něm se pohupuje pár kačen. Jen 
výhled na majestátní Trosky tu zakrývá mohutné silo místního kravína. 

Právě tady dalo o víkendu třináct ze 49 voličů svůj hlas Jaroslavu Baštovi, outsiderovi voleb, 
kterého do klání poslala extremistická SPD. 

„Jsem z toho překvapený, stejně jako všichni okolo,“ říká nad výsledkem voleb Jan Švihel 
(SNK), starosta Újezdu pod Troskami, pod který „Baštova“ vesnice spadá. „Je to tam taková 
zvláštní část. Je tam prostě skupina lidí, pro které je všechno špatně,“ dodává neurčitě a trochu 
tajuplně. 

[ TIP: Odebírejte nové články k tématu Reportáž e-mailem. ] 

Stačí ale přijet na místo a velmi záhy se návštěvníkovi vyjeví, co velkou část místních vedlo 
k tomu, aby podpořili právě kandidáta radikální pravice. Ostatně SPD v této vsi zvítězila 
i v posledních parlamentních volbách. 
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Vlastenci pod Troskami 

Ačkoliv i v Semínově Lhotě konečně po dlouhé době vysvitlo slunce, místní rozhodně při 
pondělku dobrou náladou nehýří. 

„Co chcete?“ nadhazuje se zatvrzelým výrazem v tváři místo pozdravu přes plot bývalá 
starostka Újezdu pod Troskami Hana Protivná, která v Semínově Lhotě žije. „Do toho vám nic 
není,“ odbývá dotaz na to, jak si jako bývalá komunální politička vysvětluje Baštův úspěch 
v obci. Bez pozdravu záhy odchází zpátky do domu. 

Co chcete? bývalá starostka odráží dotazy na volbu Bašty v obci. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N  

Nálada není lepší ani o pár domů dál. Z modrého auta, které zrovna zajelo do dvora, vystupuje 
žena středních let, ve tváři naštvání. „Já jsem ho nevolila,“ říká stroze na dotaz po Baštových 
voličích - „Stojí to všechno za dvě věci,“ shrnuje lakonicky a zavírá před novináři bránu. 

Ve stejném duchu se nese i rozhovor s jejím sousedem, který je – jak se později ukáže – jedním 
z jejích synů. Právě opravuje motorku a hlasitě při tom nadává. „Nevím, kdo je Bašta, nebyl 
jsem volit,“ odpovídá mladý muž. „Je úplně jedno, jakej ko*ot tam bude,“ dodává s tím, že se 
nechystá volit ani ve druhém kole. 

V novostavbě jen o pár metrů dál otevírá dveře maminka s malým dítětem, první úsměv ve 
vsi. „Já jsem volila Diviše, líbilo se mi, jak vystupoval v debatách,“ vysvětluje, zatímco k domu 
přichází její jednatřicetiletý manžel Radek. „Politika mě nezajímá, celý je to prasečina,“ 
konstatuje muž v montérkách. I on stejně jako manželka volil Diviše, ale v minulých 
sněmovních volbách dal hlas SPD. „Vždycky se snažím najít hezčí cestu, nebo aspoň nejmenší 
zlo,“ vysvětluje svou volbu. 
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Ačkoliv ani jeden z manželů nakonec svůj hlas Baštovi nedal, oba považují za hlavní problém 
ve své vsi jediné – dům na jejím samém začátku. „Kolik jich tam žije, možná už tak čtyřicet, 
všude chodí pěšky, hází odpadky do škarpy. To tu lidi trápí,“ popisuje Radek, co leží místním 
v žaludku. „Bydlí tam Ukrajinci.“ 

Ten dům 

Dvoupatrové stavení s nízkým přístavkem, na jehož dvoře stojí torzo dodávky a další vraky, na 
zábradlí balkonu visí prádlo. Možná jeden z největších domů v obci, uvnitř rozvětvená rodina 
z Ukrajiny, která do Čech uprchla před válkou. 

K domu zrovna přijíždí sanitka a přiváží mladou ženu bez nohy – matku dětí, které na ni čekají 
uvnitř. „Rakovina,“ říká potichu se slzami v očích její maminka, vnoučata zvědavě vykukují. 

 
Dům a jeho obyvatelé, kteří leží místním v žaludku. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N  

Rodina bydlí v obci zhruba rok. Právě její přítomnost – aspoň tak to vysvětlují – vedla sousedy 
k tomu, aby svůj hlas dali prezidentskému kandidátovi SPD. 

Dvaapadesátiletá Jitka bydlí hned ve vedlejším domě, na vrátkách řetěz a varování před zlými 
psy. I ona dala svůj hlas Baštovi, stejně jako její manžel. 

„Protože jsme vlastenci, jsme Češi,“ vysvětluje, proč se rozhodli právě pro něj. „Nerozuměli 
bychom si asi ve všem, ale byl jediný volitelný. Jediný, kdo měl zájem o lidi,“ přemítá dál paní 
Jitka. 
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Ona sama je dlouhodobě na nemocenské, dříve pracovala v kravíně na „nižších manažerských“ 
pozicích. Své sousedy vnímá jako jeden z hlavních problémů. „To máte samé Nike, Adidas, 
nová auta tu pořád jezdí, audinky, nablýskané autíčko…“ popisuje nesourodě, co jí na 
sousedech vadí. 

„Bašta by to rozhodně nějak zredukoval, aby tu byly jen maminy s dětmi. Jela jsem jednou 
vlakem a nastoupilo tam šest mláďat, navoněné, značkové oblečení, a proč my musíme platit 
jízdné? To je nespravedlivé,“ pokračuje v monologu tradiční volička SPD. „Tohle by se mělo 
omezit, nějak zredukovat,“ uzavírá vysvětlení, proč svůj hlas dala právě Baštovi. 

Paní Jitka volila Baštu, protože je vlastenec. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N  

Podobně své motivace volit Baštu vysvětluje i její sousedka Petra Porubská (37). „Je to hrozný, 
občas tam jsou policajti, občas sanitka, někdy se tam pobodali,“ říká o svých sousedech. „Já 
jsem volila hlavně podle toho, co přítel, dala jsem mu za pravdu. Koho jiného? Všichni kolem 
tohohle baráku ho volili,“ ukazuje na zmíněný dům, kde bydlí ukrajinská rodina. „Přesvědčilo 
mě, že Bašta jako jediný říkal, že dokáže skolit tuhle vládu,“ dodává a směje se. Další důvod, 
kterým ji kandidát přesvědčil, už nenachází. 

Nedaleko návsi stojí dům Jiřího Zelenky, sice je to chalupář, ale jezdí sem už čtyřicet let. Nyní 
je v důchodu, a tak tady tráví většinu času. „Znám tu všechny, já jsem sice Baštu nevolil, ale je 
mi úplně jasné, co se tu stalo,“ říká, zatímco kutí v zahradním altánu. „Převládl tu zkrátka 
vzdor,“ objasňuje sebejistě. 

V Semínově Lhotě získal Jaroslav Bašta 26,53 % hlasů, volilo jej 13 obyvatel ze 49. Druhý zde 
skončil Petr Pavel, třetí Andrej Babiš. Ve sněmovních volbách v roce 2021 získalo v této obci 
nejvíce – 34,7 % – hlasů SPD, druhá skončila koalice Spolu, třetí byla Přísaha Roberta Šlachty. 
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„Tady žijí nepřizpůsobiví, nekulturní lidé, naprostej bordel,“ říká na adresu domu, který je tu 
zjevně trnem v oku. „Lidé tu nechtějí bordel. I když se nedá říct, že by tu dělali nějaký extra 
bordel, to zase ne. A ne, že by za to jako mohl přímo Fiala, ale lidi to zkrátka štve a chtějí 
vyjádřit svůj vzdor,“ uzavírá svoji myšlenku. 

On sám dal hlas Andreji Babišovi. „Volím ho vždycky, ale kdyby šlo dát dva hlasy, ten druhý 
dám Baštovi,“ konstatuje. „Chápu, že mu to někdo hodil, i když měl v průzkumech málo 
procent, chtěli tím dát najevo, že jsou tu lidi, kterým to tady celé leží v žaludku.“ 

„Kdyby šlo volit dva, tak volím i Baštu,“ říká chalupář Jiří Zelenka. Foto: Ludvík Hradilek, 
Deník N  

A jak vnímají soužití se sousedy obyvatelé domu, který místním tolik vadí? „Máme se tu 
dobře,“ říká lámanou češtinou starší žena a ukazuje palec nahoru. „Lidé jsou tady hodní, to jo, 
děti chodí do školy, staráme se,“ uzavírá. 

 V Semínově Lhotě pod Troskami jako na jediném místě v Česku vyhrál kandidát SPD 
Jaroslav Bašta. 

 Získal 13 ze 49 hlasů. 
 Místní to vysvětlují nespokojeností s tím, že dům na okraji vsi obývají uprchlíci 

z Ukrajiny. 

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz. 
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