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Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jiří Drahoš (* 20. února 1949 Český Těšín) je fyzikální chemik, v letech 2009 až
2017 předseda Akademie věd České republiky a kandidát na prezidenta České
republiky ve volbách 2018.[1] Dětství strávil v Jablunkově ve Slezsku, kde absolvoval
základní školu a poté studoval na střední všeobecně vzdělávací škole. V roce 1972
absolvoval obor fyzikální chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Rok poté nastoupil do Ústavu chemických procesů AV ČR a v Akademii věd působil
na různých pozicích až do 24. března 2017.[1]
28. března 2017 ohlásil kandidaturu na prezidenta ČR v nadcházejících volbách v
lednu 2018. O post se rozhodl usilovat jako nezávislý kandidát. [1]
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Osobní život
Dětství prožil ve slezském Jablunkově. Rodiče byli česko-slezský pár. Otec Jiří, který
byl celý život učitelem, pocházel z Proseče u Skutče, matka Anna byla z Jablunkova,
kde pracovala jako vedoucí dětská sestra v místních jeslích. [2]
Po absolutoriu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, oboru fyzikální
chemie, se roku 1972 vydal na vědeckou dráhu. Nastoupil do Ústavu teoretických
základů chemické techniky ČSAV (v současnosti Ústav chemických procesů
Akademie věd České republiky). V roce 1977 obdržel kandidaturu věd (CSc.).
V období 1992–1995 v tomto ústavu zastával post zástupce ředitele a v letech 1996–
2003 ústav vedl.
V roce 1994 se habilitoval (získal titul docent) na VŠCHT v Praze. O pět let později
obhájil doktorát věd (DrSc.). Od roku 2003 je univerzitním profesorem v oboru

chemické inženýrství. Čestný doktorát (dr. h. c.) mu udělila Slovenská technická
univerzita v Bratislavě.
Působil také na zahraničních pobytech ve Spolkové republice Německo (1985–
1986). Na Univerzitě São Paulo v Brazílii přechodně pracuje v roli hostujícího
profesora. Jako spoluautor je zapsán celkem pod 14 patenty, vydal na 60 prací
v odborných mezinárodních periodikách.
Jiří Drahoš je ženatý. S manželkou Evou mají dvě dcery – Radku a Lenku. [3]

Předseda Akademie věd České republiky
Jiří Drahoš působil v Akademii věd ČR od roku 2005 na postu místopředsedy. Dne
16. prosince 2008 zvítězil ve volbě nového předsednictva AV ČR na místo předsedy
nad protikandidátkou Evou Sykovou z Ústavu experimentální medicíny v poměru
hlasů 188:27. 13. března 2009 Drahoše jmenoval prezident Václav Klaus na
Pražském hradě novým předsedou Akademie věd České republiky.[4] Oficiálně vedení
Akademie věd převzal na sněmu 24. března 2009, kdy nahradil Václava Pačese.
V prosinci 2012 byl Akademickým sněmem AV ČR zvolen jediným kandidátem na
funkci předsedy na další pětileté volební období.[5] Podle Vladimíra Baráka,
komentátora časopisu Týden (vydávaného vydavatelstvím Empresa Media, které
shodou okolností vydává i pořad Týden s prezidentem, kde účinkuje Miloš Zeman),
Akademie pod jeho vedením fungovala „v režimu samospádu“. [6] V dubnu 2016
propůjčil na 2 dny prostory Akademie věd pro uspořádání mezinárodní konference
"Overcoming Global Threats: Enhancing Inter-cultural Dialogue, Stability and Peace",
která se zabývala otázkami soužití s muslimskými komunitami v ČR a tolerancí vůči
Islámu.[7] Konference probíhala s vyloučením veřejnosti za účasti významných
prominentů ze zemí OIC.[8] Funkci předsedy Akademie věd ČR vykonával do 24.
března 2017.[9]

Kandidatura na prezidenta ČR

Jiří Drahoš při prezidentské kampani v srpnu 2017.

V říjnu 2016 uvedl, že zvažuje kandidaturu na funkci prezidenta České republiky.[10]
28. března 2017 kandidaturu na prezidenta potvrdil v kulturním domě v
nejvýchodnějším českém městě a svém rodišti, v Jablunkově.[11][12] Podpory by se
mohl dočkat od Starostů a nezávislých a TOP 09.[13] Otevřeně ho podpořil předseda
TOP 09 Miroslav Kalousek.[14] Je také populární i u části lidovců, sociálních
demokratů či členů hnutí ANO.[15] O úřad prezidenta se chce ovšem ucházet jako
nezávislý, nikoli stranický kandidát.[16][17][18]
V květnu 2017 volební štáb Jiřího Drahoše uvedl, že jedná o možnostech podpory s
podnikateli.[19]
V červenci 2017 se podle bookmakerů stal poprvé favoritem pro prezidentské volby
2018.[20]

Politické názory


Chce předcházet rizikům, že se budoucího vývoje společnosti ujmou
extremisté a populisté.[21]



Mezi českými politiky ocenil Pavla Bělobrádka, že si nechá mnoho věcí
vysvětlit, což považuje u politika za důležité, Miroslava Kalouska za to, že
splnil cokoli slíbil, přestože byl ministrem ve vládě, která Akademii věd příliš
nepřála, a také Jana Fischera. Naopak považuje za nepřijatelné, aby český
prezident říkal v Číně, že se tam jezdí učit, jak stabilizovat společnost.[22]



V mezinárodní politice by nerušil sankce proti Rusku a podporuje ukrajinskou
územní celistvost. Česko by podle Drahoše nemělo sloužit jako most mezi
Ruskem a Západem, ale naopak by mělo některé „naivní“ občany Západu
před Ruskem varovat. Drahoš spojuje dnešní Rusko se Sovětským svazem a
s invazí v roce 1968.[23] Čínské investice v Česku nepovažuje za přínosné a
nepodepsal by také prohlášení českých ústavních činitelů o respektu k čínské
územní celistvosti.[24]



Považuje se za proevropského kandidáta, který jednoznačně stojí za
členstvím Česka v NATO: „Česká republika je součástí demokratické Evropy.
Chceme-li mít na Evropu vliv, musíme být její součástí. Další zásadní věcí je
bezpečnost státu. Žádný stát naší velikosti není schopen zvládnout
bezpečností tematiku samostatně. Proto je naše členství v NATO důležité.“ [25]



Nejmenoval by vládu, jejíž součástí by byli komunisté.[26]



Elektronickou evidenci tržeb by nezaváděl pro trhovce a drobné podnikatele.[27]



Není proti adopci dětí homosexuálními páry.[27]



Migrační krize se podle Drahoše nevyřeší „zadrátováním hranic“, ale měla by
se řešit na místě, kde vzniká. Jelikož do Evropy přichází řada migrantů z čistě
ekonomických důvodů, musíme se prostě smířit s tím, že rozumné řešení
bude stát hodně peněz.[28] V červnu 2017 Drahoš uvedl k otázce uprchlických
kvót pro členské země EU, že „Přijmout tady nějakých 2 600 z bezpečnostního

hlediska prověřených uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný
problém.“[29]


V srpnu 2015 Drahoš podepsal petici Vědci proti strachu a lhostejnosti, která
reagovala na protiimigrační a protimuslimské nálady v české společnosti.[30]
Signatáři petice byli „znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve
společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou
protiváhu“ a vyzvali politiky, aby „ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali
skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění.“ Podle
petice „Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě
individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem
diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.“ [31]



V dubnu 2017 uvedl k otázce vysídlení Němců z Československa, že
poválečný odsun sudetských Němců byl především důsledek něčeho, co se
stalo v předchozích šesti letech.[32] V červnu 2017 ovšem uvedl, že by přijal
pozvání na výroční setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení, pokud
by s tím souhlasila vláda.[29]



Odmítá právo referenda občanů České republiky vyjádřit se k vystoupení z
Evropské unie z důvodu, že v době snadného ovlivňování názorů lidí všemi
směry, zejména prostřednictvím Internetu, je z jeho pohledu velmi
nebezpečné.[33]



Vyjádřil podporu kontroverzní skupině bratří Mašínů a prohlásil, že „Každý má
právo na odpor totalitnímu režimu.“[29]



Nejmenoval by premiérem někoho, kdo je obviněn z trestného činu (například
v případě možného obvinění Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo).[34]

Členství v organizacích


Česká asociace Římského klubu - člen výboru



Evropská federace chemického inženýrství – prezident



Správní rada VŠCHT – předseda



Česká společnost chemického inženýrství – předseda



Mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA – předseda



Akademie věd České republiky – bývalý předseda



Inženýrská akademie České republiky – člen



Vědecká rada VŠCHT – člen



Vědecká rada Fakulty chemického inženýrství VŠCHT – člen



Svaz chemického průmyslu – člen představenstva

Prohlásil, že v minulosti nebyl a ani nebude členem žádné politické strany. [35]
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