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Úvodní slovo Petra Pitharta
Dnes, kdy se toho v české společnosti tolik mění, a ne-

mysím, že k lepšímu, nám nezbývá než vracet se k počát-
kům transformace české společnosti před čtvrt stoletím 
a hledat, kde se stala chyba, chyby. Pamflety ani odbor-
né politologické studie to najít nedokáží. Jedině svědec-
tví mnoha. Svědectví autentická, sebraná ze všech my-
slitelných stran – z různých generací, profesí, vyznání, 
politických inklinací.

Nyní je jedno takové „sebrání“ k dispozici. Je výsled-
kem mnohaleté práce. Chybí mu jen jedno: zpřístupně-
ní pro všechny, kteří sdílejí starost o budoucnost naší 
země. Nejen tedy pro klikající část veřejnosti, schopnou 
číst desítky a stovky stránek z displejů.

Protože sleduji jako málokdo snad veškerou zdejší pro-
dukci, která se zabývá analýzou dějů posledních deseti-
letí u nás, a sám na tato témata publikuji, mohu si do-
volit konstatovat, že „Dialogy“1, které vede pan Martin 
Soldát, a zatím – podle možností – poskytuje jejich zá-
znamy zájemcům, jsou něčím zcela ojedinělým. Jistěže 
ne pouze šířkou záběrů (okruhem a pestrostí partnerů 
v dialozích), i když touto šíří a pestrostí též. Tím, že 
rozhovory jsou určitým, promyšleně přiměřeným způ-
sobem standardizovány, poskytují výjimečně širokou 
a přitom srovnatelnou paletu postojů a hodnocení. Oce-
ňuji ovšem, že Martin Soldát dokáže přizpůsobit svá 
tázání individualitám dotazovaných, takže v řadě pří-
padů umožní mnohým z nich skutečně velmi hlubokou 
analýzu. Právě kombinací otázek standardních a otázek 
improvizovaných, doplňujících, je už dnes suma poznat-
ků z rozhovorů – dialogů nesrovnatelná s čímkoli, co se 
u nás na téma transformace objevilo.
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Objem práce pana Martina Soldáta a jeho „redakčních“ 
spolupracovníků je už dnes obrovský. Přitom výsledky 
jeho instituce se dosud dostávají jen k omezenému okru-
hu zájemců – internetovým čtenářům. Pro mnohé další 
zůstává nedosažitelný – já sám jsem si musel alespoň ně-
které vybrané texty vytisknout, protože nejsem schopen 
číst soustředěně z displeje počítače a zcela jistě to není 
jen má indispozice. Dialogy zasluhují tak či onak publi-
kaci v jiné než jen počítačové podobě.

Proto se velmi přimlouvám za to, aby se projektu  
instituce pana Martina Soldáta dostalo finanční podpo-
ry, která umožní zpřístupnit výstupy projektu dalším 
a dalším zájemcům, a hlavně bude moci v ní pokračovat.

Pro nezbytně nutnou sebereflexi toho, co jsme v posled-
ních desetiletích prožili, by to byl záslužný čin. Posled-
ní dobou totiž cítím, že bez takové sebereflexe můžeme 
o mnohé z toho, co jsme dokázali změnit, zase přijít.

V upřímné důvěře v ty, kterým se tento doporučující 
dopis dostane do rukou, a s poděkováním za podporu  
předem.



Dialog první
s Vladimírem Benešem 

Vladimír Beneš (1953), plukovník, je český 
neurochirurg, univerzitní profesor, od roku 

1997 přednosta Neurochirurgické kliniky ÚVN 
Střešovice 1. lékařské fakulty UK; je členem 
vědeckých společností doma i v zahraničí, v letech 
2002–2010 byl předsedou České neurochirurgické 
společnosti, od roku 2011 je prezidentem Evropské 
asociace neurochirurgických společností EANS. 
Působí v redakcích domácích i zahraničních 
odborných časopisů; kromě odborné činnosti se 
věnuje péči o veřejný prostor dialogy v Českém 
rozhlase.
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Co pro vás znamenal rok 1989? 
Nepochybně to byla největší změna v životě, kterou jsem 
zažil a kterou jsem mohl zažít. Byla to změna k lepšímu. 
Rok před koncem komunistického režimu jsem odjel na 
dlouhodobou stáž do Ameriky. Byl jsem tam přes rok. 
Svým způsobem to bylo obrovské štěstí, že mě tam pustili, 
režim však byl již cynický a v posledním tažení. 

V Sovětském svazu probíhala perestrojka. 
Ano, a právě to byl jeden z důvodů, proč jsem v Americe 
nezůstal. Nehledě k tomu, že bych svou zemi neopustil, 
protože jsem zde doma. 

Jste patriot... 
Ano, jsem hrdý na to, že jsem Čech. A taky zde mám rodi-
nu, spolužáky, všechno. Mě ani nelákalo v Americe zůstat. 
Natolik se mi nelíbí. A navíc – od té doby, co se objevil 
Gorbačov, bylo jasné, že komunisté nepřežijí rok 2000. Jen 
jsem netušil, že to půjde tak rychle. To proto, že v Ameri-
ce jsem neměl zprávy. Odhadnout, že režim zmizí jak pára 
nad hrncem, jsem nedokázal. Vrátil jsem se z Ameriky 18. 
listopadu 1989. 

Takže studentská manifestace vám unikla. 
Bylo to jen tak tak. Stihl jsem všechny demonstrace, všech-
nu tu slávu a všechen nejhezčí čas. Nepochybně v rámci 
toho i atmosféru nadšení, ohromnou úlevu; myslím si do-
dnes, že první půlrok, rok po revoluci byl snad to nejhezčí, 
co jsem v životě prožil. 

Narážíte na skutečnost rychlé „proměny” lidí? 
V té chvíli jsme byli všichni nadšení, v té chvíli jsme všich-
ni drželi při sobě, v té chvíli existovalo přátelství, toleran-
ce, pochopení. Úleva byla znatelná, jako když jste po těžké 
nemoci, když nemoc konečně odejde, úleva z toho, že se 
vrátilo zdraví, je ohromná. 
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Dialogy o transformaci

Prozření po dvou generacích.
Člověk se tak zoufale těšil na konec komunismu, že si nedo-
vedl představit, co bude pak. To jsem domyslet nedokázal. 

Rozuměl jste tomu tak, že lidé měli jasno, co nechtějí…
Ano, nevěděli však, co chtějí. 

Otázka je, zda člověk vůbec někdy přesně ví, co chce... 
Jak vnímáte komunistickou ideologii? Část svého 
produktivního života jste byl nucen v ní žít.
Velkou část, tu silně vnímanou, jsem v ní prožil. Mně 
bylo v roce 1968 patnáct let. Druhá polovina 60. let byla 
ohromná. Jakási celosvětová úleva a naděje. Probíhaly stu-
dentské bouře v San Francisku, v Paříži, všude… Svým 
způsobem se to přelilo do Pražského jara u nás, takže v té 
chvíli jsem byl velmi optimistický. Vše se mi líbilo. Měl 
jsem osvícené rodiče, žil jsem v Praze, chodil do Semaforu 
a Olympiku. Když jsem později začal vnímat a studovat, 
nastalo dvacet let hrůzostrašného temna. Pouze si pamatu-
ji, že jsem sledoval, jestli byl den, kdy mě komunisté nena-
míchli. Nebyl. Každý den se jim něco povedlo. 

Jak si člověk zachovával selský rozum, nadhled?
To nebylo tak obtížné i bez ohledu na vnější okolnosti. 
Když člověk dělá, co ho baví, je spokojený. Měl jsem štěstí, 
že jsem vždy dělal, co mě bavilo, co jsem dělat chtěl. Až 
na to, že mě každý den něčím namíchli. Musím přiznat, že 
není sebemenších pochyb, že něco tak zrůdného je obtížné 
vymyslet. 

Vnímáte ten systém jako zmar?
Úplný. 

Když jsme si je zvolili, země jedenačtyřicet let 
přešlapovala na místě a žila z podstaty.
Žila z toho, co vytvořili lidé předtím. Když se to tak vezme, 
přešli jsme z nacismu volně do komunismu. Ty dva reži-
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Dialog první s Vladimírem Benešem

my se dle mého pohledu příliš neliší. Jeden byl nacionál-
ní a druhý internacionální socialismus. Velký rozdíl mezi 
nimi není. 

Je to znásilňování člověka, pošlapání jeho cti.
Přesně tak. Hitler byl neúspěšný diktátor, Stalin byl úspěš-
ný diktátor. Zrůdy byli oba. Jakýkoliv dogmatický režim je 
špatný. Je jedno, jakou má barvu: rudou, hnědou, černou, 
zelenou. Pokud se designuje malá skupinka lidí, která tvr-
dí, že ví, co je dobré pro velkou skupinu, tak je to špatně. 
Mám averzi k jakémukoliv dogmatu. Je jedno, odkud při-
chází, kam jde. Že zrovna komunismus byl jedním z nej-
zrůdnějších dogmat, které si lidstvo vymyslelo, s tím se 
nedá nic dělat. Prožili jsme si to, ale o to větší byla úleva, 
že komunismus je pryč. O to lépe snáším, co se u nás děje 
ve veřejném prostoru. Když si to srovnám s tím, co bylo, 
smiřuje mě to s nedobrou situací, v níž se potácíme. Nemy-
slím jen ekonomicky… 

… i politicky?
Hlavně morálně. Malér je v morálce. 

Rok 1989 dokázal, že komunismus zde nemá co dělat.
Určitě. Ono bylo jasné, že zde nemá co dělat, už dlouho. 
Soudím, že to bylo jasné již od roku 1968. Do roku 1968 
tomu mohli někteří věřit. Moji rodiče po válce v roce 1945 
vstoupili do strany. Uvěřili komunistům v ohromném nad-
šení z konce války a z neznalosti. Můj otec, jenž má a vždy 
měl ohromný nadhled a snadno rozpoznává správné a špat-
né, jim přestal věřit už v roce 1953, 1954…V komunistické 
straně zůstali víceméně ze setrvačnosti jako mnoho jiných. 
Pochopitelně z ní byli po roce 1968 vyhozeni. Nepodepsa-
li souhlas s okupací. Ale kdyby toho nebylo, vystoupili by 
z partaje sami. Byl jsem vychován v sociálním cítění do jis-
té míry levicovém. Každý mladý člověk je do určité míry 
levicový a sociálně uvědomělejší. Snad až na skinheady. 



12

Dialogy o transformaci

Ovšem postupně jsem si začal víc vážit individuality než 
kolektivu. 

Ne nadarmo se říká: „Kdo ve dvaceti není levicový, 
nemá srdce, kdo je levicový ve třiceti, nemá rozum.”
Měl jsem velké štěstí, že mě vzali na vysokou školu. Dě-
lal jsem nultý ročník, jinak bych se tam nemohl dostat. 
To proto, že třetina bodů při přijímacím hodnocení byla 
za rodiče v partaji, a na to jsem neměl nárok. Můj ročník 
byl taky poslední, kdy přijali někoho s rodiči vyhozenými 
z partaje. V ročníku jsme byli dva, po nás už nikdo. 

Člověk si mohl myslet, že strana postupně zanikne... 
Ne, tomu bych nevěřil. Ta ideologie je příliš atraktivní, než 
aby jí určitá skupina populace nepodlehla. Komunismus 
měl obrovský vliv na dost velkou část populace zejména 
proto, že dával jistotu. Byl to svým způsobem ráj pro líné, 
neschopné a přitroublé bez ambicí. 

Jaké jistoty? Falešné… 
Strašné, ale jistoty… Jistoty nevzdělaného člověka, který 
je líný, který má zájem se napít a jet jednou za rok na do-
volenou k Balatonu, nemít starosti o penzi, nemít starosti 
o práci, nemít starosti o věci, které se týkají běžného živo-
ta. Je to pro lidi, kteří nejsou ochotni převzít odpovědnost 
sami za sebe. Režim nás vlastnil od počátku do konce. Člo-
věk se narodil a už byl jeho. On se o něj staral. Je plno lidí, 
kterým právě tohle vyhovuje. Kdyby to tak nebylo, nebyly 
by církve, sekty, hnutí zelených, nic založeného na nezpo-
chybnitelném dogmatu, které je každým novým faktem či 
událostí pouze potvrzeno. Je to berlička povětšinou pro 
lidi, kteří nechtějí být odpovědni sami za sebe. To komuni-
smus splňoval velmi dobře. Tím však také získal charakter 
náboženství, a proto také byla jeho největším nepřítelem 
církev. 
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Dialog první s Vladimírem Benešem

Jak byste diagnostikoval jako lékař společnost v roce 
1989? Jaké orgány byly zasaženy? 
Nebyla oblast, sféra, nebyl orgán, jenž by komunismem 
zasažen nebyl. Oni zasahovali úplně do všeho. Rozhodo-
vali o všem. Nemocné bylo všechno. Jde o to, jak se na to 
podíváme. Z hlediska centrálního nervového systému byl 
mozek postižen výprodejem nervových buněk, protože ne-
měly žádnou cenu. Existoval jen jeden mozek s milionem 
pěstí. My jsme byli ten milion pěstí a rozhodně se po nás 
nechtělo, abychom mozek používali. A proto tento orgán 
de facto atrofoval. Když se na to podíváte z pohledu svalo-
vé soustavy, byla preferována práce, stachanovci… 

Horníci… 
Ti, co měli svaly. Jen proboha aby nepřemýšleli a jen aby 
do toho vládnoucí garnituře nemluvili. Režim mimocho-
dem nebyl vůbec levicový. V žádném případě. Byl to režim 
diktátorský, jenž neměl s demokratickým zřízením, s roz-
vojem společnosti či s pomocí slabším nic společného. 

I když státy si říkaly lidově demokratické… 
To byl pouze název, jinak to nemělo s demokracií a lido-
vostí nic společného. Byl to ultrakonzervativní diktátorský 
režim. 

V revolučních dobách si lidi přáli demokracii. Soudíte, že 
jsme si během jedné generace principy tohoto vládnutí 
osvojili? 
To je téma o mnoha rozměrech. Demokracii z individuální-
ho hlediska máme, jak si ji přejeme, osobní svobody máme 
dnes dostatek. Pak máme demokracii z hlediska společnos-
ti. To znamená výběr – volby. Bohužel v demokratických 
režimech se velké hodnoty postupně ponižují. To proto, že 
při výběru převáží volba většiny. Myslím, že nevybíráme 
správně, jednotlivci nemají odpovědnost, kterou jim vol-
by ukládají. Řekl bych, že míříme níže a níže. Mizí ideály 
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Dialogy o transformaci

a velké celospolečenské cíle, objevuje se příliš velké množ-
ství materiálna a všechny partaje, ať je to vpravo, vlevo, ať 
je to zde či v cizině, míří k populismu. 

Antičtí myslitelé demokracii nepreferovali. Platón 
chválil aristokratickou vládu a o demokracii soudil, že je 
to předstupeň tyranie. 
Antické režimy měly za prvé census, za druhé to byly měst-
ské státy… 

...měly otroky... 

...a za třetí vždy po demokracii musel přijít tyran, aby dal 
do pořádku ekonomiku a společnost jako celek. 

Historie je utvářena ozbrojenými konflikty.
No bodejť. Úspěch Evropy byl pravděpodobně způsoben 
tím, že jsme spolu soutěžili, že jsme se tu prali, že jsme se 
dokázali dostat mimo naše hranice. V tom spočívá úspěch 
celé euroatlantické civilizace. 

Po roce 1945 v Evropě máme mírový režim. 
Máme a máme se rádi. Konečně jsme se dožili socialismu. 

Socialismu? 
Víte, nyní žiji v socialismu více než za komunismu, když 
vezmeme socialismus jako… 

… uspořádání společenské i ekonomické. 
Všude mi něco nařizují, na vše máme regule. Například jak 
pěstovat zelí, jak dlouho smím být v práci. To ale vidím 
jako špatné. Jen se podívejte, kdo nám v Evropě vládne. 
Lidé, kteří se v mládí hlásili k maoismu a komunismu. Ale 
nemůžeme žít mimo náš prostor a čas. 

Nebylo pro přechod na tržní hospodářství potřeba 
raději autority, osvíceného vladaře místo široké, někdy 
neakceschopné demokracie? 
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Dialog první s Vladimírem Benešem

Proč zrovna tak? Tržní hospodářství může být zcela v po-
řádku i v diktátorském režimu. Ale prosím pozor, v žád-
ném případě bych náš režim neměnil za něco jiného. Máme 
to nejlepší a máme se nejlépe za celou historii. 

Tušili jsme, že demokracie potřebuje hodnotový základ. 
Za to, že došlo k jeho vyprázdnění, si můžeme sami. 
Pochopitelně. Stalo se to vždy, když došlo k ohromné re-
distribuci majetku. Tento proces se odehrál prvně v roce 
1620 po Bílé hoře. Poté se znovu odehrál v roce 1918, 1938, 
1945, 1948… Ty procesy jsou si strašně podobné. Vše bylo 
nás všech, a nyní se k tomu hledá vlastník. Při redistribuci 
majetku se pochopitelně vždy naleznou lidé, kteří se těmi 
vlastníky chtějí za každou cenu stát. Ti příliš morálce spo-
lečnosti nepřidají. Valdštejn také nebyl zrovna nejvytříbe-
nější charakter. 

Působíte v instituci, která není založena na 
demokratických základech. Jak rozhodujete o řízení? 
Klinika není tak velký celek. Snažím se oddělení řídit de-
mokraticky, každý může říci, co chce, každý si může hledat 
své pole, každý má svobodnou volbu nalézt si niku, v níž 
se bude cítit dobře. Každý má právo a každý je nucen říci 
svůj názor na ten který partikulární problém. Samozřejmě 
že finální rozhodnutí musím udělat já. Také jsem za to roz-
hodnutí odpovědný. Včetně toho, že na mně zůstávají nej-
riskantnější výkony. Cítím jako svou povinnost, že možné 
komplikace budu mít já a já budu za ně odpovědný. Ve sku-
tečnosti je to spíše osvícené vládnutí nežli demokracie. Ale 
rozkazů a nařízení je minimum, jsme dospělí, vzájemně se 
podporující jedinci. 

Investiční bankéř Jan Sýkora z Wood and Company 
tvrdí, že ideální model je Singapur. Tam máte 
ekonomickou svobodu, ale svoboda politická? 
Z tohoto pohledu byla ideálním modelem SAZKA. Stačí jít 
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Dialogy o transformaci

do O2 Arény a přečíst si desku, kterou tam nechali instalo-
vat: Neexistuje horizontální styl vedení, pouze vertikální. 
Pochopitelně jsou oblasti, které nemohou fungovat vyslo-
veně na demokratickém principu, ale na principu osvíce-
ného vládnutí. Počínaje armádou, která je vcelku logicky 
čistě diktátorská, kde není dělitelná velitelská pravomoc, 
až po divadlo, kde velí režisér. 

Přivítal jste obnovení kapitalismu? 
Samozřejmě, ale neříkal bych tomu kapitalismus. My s naší 
výchovou myslíme kapitalismem něco jiného. Já bych řekl 
svobodná společnost, protože pro mě je zásadní to, že 
mohu dělat, co chci, že mám možnost volby, mám svobodu 
projevit se, jak chci, a že mi nikdo neříká, kam mám jít a co 
je pro mne nejlepší. Mám možnost svobodné volby a mám 
v podstatě otevřený celý svět. Druhá svobodná volba, kte-
rá je zásadní a kterou komunistická ústava zamezovala, je 
možnost nepracovat. Mám přece právo nepracovat, když 
nechci. 

Ano, ale doplácí na to okolí. 
Jak to? 

Když nebudu produktivní, nebudu přispívat na 
financování veřejných služeb. 
Daně budu platit stejně. Co říkáte vy, to je komunismus. 
Mám-li mít svobodnou volbu, ve svobodné volbě musí být 
i právo nepracovat. Když na to mám. 

Člověk je ale také definován prací. 
Samozřejmě, bez práce to nejde. To vám přiznám. Ale svo-
boda tuto volbu, i když je špatná, musí obsahovat… 

Jak je to s racionalitou ve svobodné společnosti? 
Využíváme prý mozek asi na deset procent. Není to 
škoda? 
Rozhodující je zdravý selský rozum, tolerance a určité 
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morální vzorce, které zajistí, že bez přemýšlení víte, co je 
správné a co špatné. To vše jaksi mizí. 

Co je toho příčinou? 
Stačí se rozhlédnout, pustit televizi, přečíst si noviny. 

Proč si volíme populisty? Je to neúprosností Gaussovy 
křivky? 
Jednak, a také tím, že už po dlouhé období od poslední 
války Evropa míří k solidárnímu systému, který se poně-
kud vymkl našim možnostem. Na všechno prostě nemáme 
a dluhy nejsou řešení. Proti solidárnosti vůbec nic nemám. 
Naopak si myslím, že bychom k sobě měli být solidární me-
zigeneračně, v rámci skupiny, země či kontinentu. Ale člo-
věk je ve své podstatě sobec, a proto potřebuje nějaké cíle, 
ideály, nadšení, aby své sobectví potlačil. A to se nějak vy-
tratilo. Vezměte si, že lidstvo mělo vizi dostat se k Měsíci. 
Splnilo ji, dokázalo to. Svým způsobem je to unifikovalo, 
byť tam doletěli Američané. Lidské společnosti dokázaly 
díla gigantického významu. A dnes jako by nebylo nic, a to 
mi chybí. Nejsou vize… 

A lidé, kteří by je ztělesňovali. Když se zakládala první 
republika, měli jsme Masaryka, Beneše… 
Jistě. Připadá mi to jako konec římské říše, kdy se jen 
patláme ve svých uzavřených prostorách. Pořád myslíme, 
že jsme vrchol civilizace, pořád myslíme, že jsme nejlepší. 
Přitom podvědomě cítíme, že mladší civilizace, jak tomu 
bylo vždy v historii, nás jednoho krásného dne semelou. 
Jednodušší a agresivnější civilizaci máme za rohem. Všich-
ni tušíme, že něco je špatně, ale nikdo neví, co proti tomu 
dělat. Před první světovou válkou byla situace podobná, 
zdálo se, že lidstvo se má nejlépe ve své historii, stejně jako 
dnes, ale bylo jasné, že se blíží katastrofa, které nejde za-
bránit. Válka vypukla. 
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Jak jste viděl lékařskou péči a uspořádání 
zdravotnického systému před rokem 1989? Jako lékař 
jste působil v Ústí nad Labem. 
Systém nebyl špatně vymyšlený. Komunismus byl zvráce-
ný režim, ale logistiku měl dobrou, jinak by nepřežil tak 
dlouho. Například na 15 milionů lidí bylo 10 krajů. Na je-
den kraj bylo 10 okresů. Logistika byla dobrá, jenže – po 
ruském vzoru s jejich vzdálenostmi – jsme se snažili zdra-
votnictví dostat až k pacientovi a vytvořili jsme nemocnici 
pomalu na každé samotě. Docela to fungovalo proto, že to 
bylo chudé a laciné. Však se také během komunismu ne-
prodloužil střední věk… 

Takže komunisté to vymysleli dobře, ale špatně se to 
realizovalo. 
Nemůžete dělat dobré věci v úplně špatném systému. Zdra-
votnictví sice fungovalo, dělali jsme docela dobrou medicí-
nu, ale prostě jsme byli 20–30 let pozadu. To se nedá nic 
dělat. Naštěstí jsme to snadno a rychle dohnali. 

V devadesátých letech poklesla úmrtnost kojenců, 
ukazatele se vylepšily. 
Přestali jsme umírat. Začalo nás bavit žít. 

Byla za komunismu úcta k lékařskému stavu? 
Byla. 

Měl jeho hlas patřičnou sílu? 
Měl a mohli jsme si stěžovat. Měli jsme vytipováno pár 
pacientů. Když se nám rozpadly nástroje na výhřezy plo-
týnek – to jsou takové klíšťky – tak jsme někomu řekli: 
„Nemůžeme vás operovat, stěžujte si na KV KSČ…“ On si 
stěžoval a druhý den jsme nástroje měli. 

V diskusi, kde jste vystoupil i vy, řekl bývalý 
ministr zdravotnictví Rudolf Zajac, že efektivita ve 
zdravotnictví u nás je kolem 80 procent. Češi podle 
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něj v porovnání s ostatními reformujícími se zeměmi 
zaostávají. 
Možná ano. Mám ale pocit, že fungujeme lépe než jiné  
postkomunistické země. Podle toho, co vím od kolegů z 
Maďarska, Polska, ze Slovenska i z Ukrajiny, jsme na tom 
dobře. Neznamená to, že by to bylo dobré, neznamená to 
ani, že by to nemohlo být lepší. Soudím, že o všem roz-
hoduje efektivita a poctivost. Možná máme geograficky 
nejblíž k západnímu okolí. Jistěže se plýtvá. Peněz nebude 
nikdy dost. I když se do zdravotnictví přidá několik mili-
ard, za chvíli se peněz znovu nebude dostávat. To proto, 
že máme takový zákon, říkám mu zákon 3F a Z: Všechno, 
všem, všude a zadarmo. 

Politici s námi uzavřeli dohodu a my jsme na ni 
přistoupili: budeme mít bezplatné zdravotnictví, 
zdravotnictví bude mít podobu švédského stolu… 
Kdo prohlásil, že zdravotnictví může být bezplatné? Zdra-
votnictví je nejdražší obor na světě. Není nic, co by stálo 
více peněz. 

Hlavně v Americe. 
To je jedno. Američané mají spočítáno, že asi za dvacet let 
budou do zdravotnictví dávat 40 procent národního roz-
počtu. To je absurdní. Ale na druhou stranu je to pocho-
pitelné, protože pokrok jde neuvěřitelně rychle dopředu. 
Objevují se nové věci, nové technologie, nové možnosti. 
Existují dvě oblasti, kde se trvale staví: dnes neexistuje 
letiště, kde by se nestavělo, a tou druhou oblastí jsou ne-
mocnice. Ty se také neustále stavějí a rekonstruují. Evrop-
ská unie to zaplatí, tak si postavíme přepychový špitál. Je 
otázka, zdali tam také bude dost pacientů. Vývoj medicíny 
v posledních letech její ohromnou část přesunul do am-
bulantní sféry. Hospitalizovat nemocného kvůli operaci 
musíme, ale v mnoha oborech, jako je interna, neurologie, 
je hospitalizací daleko méně, a přesto stavíme nemocnice, 
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hádáme se o každé lůžko, které bychom chtěli zrušit. To je 
přece pošetilost. 

Někdo by řekl, pusťme do zdravotnictví trh. Ten přece 
umí úžasné věci. 
Trh ve zdravotnictví je, či donedávna byl v Americe, trh má 
důležitou roli v západních zemích, trh je v Rusku, trh je na 
Ukrajině. Nikde na světě však není efektivní systém zdra-
votnictví. Proč bychom zrovna my měli být státem, jemuž 
by se to povedlo? Tomu nevěřím. 

Nejsou to kacířská slova? 
Pochopitelně že se to dá teoreticky vymyslet. Prakticky 
je to však neproveditelné. Myslím, že bychom nad tím, co 
máme, nemuseli tak žehrat. Žijeme si zde docela dobře. 
Jsme obtěžováni nešvary, jako je korupce, ale ve skuteč-
nosti se zde žije dobře. Máme se fajn, jelikož Evropa je po-
řád ještě bohatá. 

Vycházíte ze srovnání. To tak být pořád nemusí. 
Byl jsem v Číně, v Kazachstánu, v Rusku. To je srovnatelné 
s tím, co jsme my schopni poskytnout. Oni to pouze ne-
mohou poskytnout všem. Zatím. Mají stejné vybavení jako 
my, ne-li lepší. Pouze snad jsou mentálně pozadu, ale to 
doženou vcelku rychle, jakmile se naučí jazyky a začnou 
cestovat. 

Jak se vám jeví dnešní člověk ve vztahu ke svému 
zdraví? Již to asi není to: Pane doktore, zde jsem a tak 
se mnou něco dělejte… 
Pacientů „tady mě máte a lečte mě“ je stále dost. To jsou 
komunální pacienti, a těch je stále velká část, protože jsou 
vychováni v komunismu, kdy vždy patřili nějakému lékaři. 
Je fakt, že se objevuje dost pacientů, kteří mají zájem, kteří 
si „nastudují“ svou nemoc, kladou otázky, jež mají logiku. 
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Nechají si věci vysvětlit, diskutují, baví se. To je nesmírně 
příjemné, tím medicína získává na tvůrčím náboji. 

Lékař na pacienta není sám. 
Pacient je partnerem, ale přece jen je zřejmá vaše převaha 
daná vzděláním. 

Nic naplat, informační asymetrie. 
Ano, a proto je tak výborný institut druhého názoru. Často 
říkám lidem, aby se šli zeptat i jinam. Když jsem sám ne-
jistý, neváhám a pošlu dotaz kamarádům v cizině. Nikdy 
se mi nestalo, že by mi neodpověděli. Nikdy se mi nestalo, 
aby někdo z těch, jimž jsem dotaz poslal, si řekl o peníze. 
Když mně přijde žádost o druhý názor – a je jedno, odkud 
to je –, také odpovím, a nikdy by mi nenapadlo si o něco 
říci. Vždy odpovídám, popravdě už z toho prostého důvodu 
že se nejedná o mého pacienta, a tak jsem nezávislý. Tento 
institut patří k nejlepším, které současná medicína má. 

Hodně od státu žádáme a přitom následně na stát 
nadáváme. 
Souhlasím. Zvolili jsme si ho. Je pořád lepší, než když tam 
seděl Husák. To mě s tím neuvěřitelně smiřuje. 

Alespoň je živo. Když se člověku něco nelíbí, může to 
říci. 
Může se snažit něco udělat. V mezivolebním období je sice 
síla relativně malá, zvláště proto, že establishment nevlád-
ní organizace a jednotlivce nemá rád. Je to logické. Jako 
komunisté neměli rádi církev, protože to byl úhlavní ideo-
logický nepřítel, vládnoucí establishment nebude mít rád 
nevládní organizace. 

Jaký největší omyl během transformačního procesu 
byste zmínil? 
Dostal jste mě. Tuto otázku jsem nečekal. Omyly obecně 
vznikaly na počátku. Byly nevyhnutelné. Několik omylů 
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asi patřilo k věci, ty jsme nedomysleli v nadšení z pádu ko-
munismu. Nevím, zda privatizace zvolenými cestami byla 
omyl, či ne. Nezákaz komunistické strany byl hrubý omyl. 
Důraz na peníze a pouze osamělý hlas volající po morál-
ních hodnotách byl omyl. Kdybych měl vypíchnout jedi-
nou věc, řekl bych, že to bylo Klausovo prohlášení, že pe-
níze nesmrdí. Pamatujete? 

On pouze říkal, že se špatně rozlišují špinavé a čisté 
peníze. 
A to byl bohužel tragický vzkaz do společnosti, která v té 
době byla nadšená a ještě ochotná něco obětovat. 

Nedobré chování bylo povoleno. 
Ano, něco v tomto duchu. Opravdu i zásluhou tohoto výro-
ku jsme vše začali redukovat na peníze. 

Materialismus v praxi. 
Rezignovali jsme na hodnoty, které jsou na západ od našich 
hranic běžné. 

Jako je slušnost... 
...tolerance, ale i solidarita. Na vše, co je v západní Evropě 
normální, jsme rezignovali při tom ohromném přerozdělo-
vání peněz. 

Jak vidíte budoucnost této země? Jsme součástí 
Evropské unie, svět je globalizovaný. 
V dlouhodobé perspektivě bych nebyl optimistou, přijde 
nějaká jednodušší civilizace, která tu naši zruší. 

Za to si můžeme… 
...sami. Zásluhou solidarity a socialismu v Evropě. My 
pochopitelně ztrácíme náskok, který jsme měli po všech 
stránkách, a budeme jej ztrácet dál oproti těm, kteří se bu-
dou chovat ekonomicky i politicky agresivněji, jako Čína, 
Brazílie, Indie. Samozřejmě že tu je i ohromné nebezpečí 
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z islámského světa. To je bez debat. V krátkodobé perspek-
tivě bych byl celkem optimistický a je jedna věc, která mě 
s Unií velmi smiřuje – to, že její základ utvářejí staré zá-
padní země. Když nemoc, absenci morálky, korupci nedo-
kážete vyléčit sám, najdete si pomoc, a tady by nám Unie 
mohla pomoci. 

Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie 
a kapitalismu? 
Na to jsem neměl čas, příliš mě baví medicína. 

Účastnil jste se kuponové privatizace jakožto velké 
příležitosti obnovy kapitalismu?
Účastnil, ne jako obnovy kapitalismu, ale jako možnosti 
získat nějaké peníze. Což se mi i povedlo. V drobných. 

Co jste říkal na rozdělení Československa? Přineslo to 
zmírnění slovenského nacionalismu? Vedlo to k lepší 
spolupráci v rámci visegrádského společenství a také 
k našemu novému setkání v Evropské unii? 
Ve své době mi rozdělení připadalo absurdní, pak jsem se 
s tím smířil a dnes si myslím, že bylo správné pro obě země. 

Dialog byl nahrán ve středu 12. 9. 2012 dopoledne v pracovně Vladimíra 
Beneše v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Redakčně kráceno 
a mírně jazykově upraveno.



Dialog druhý
s Alexandrem 
Mitrofanovem 

Alexandr Mitrofanov (1957) je český novinář 
ruského původu, komentátor deníku Právo, 

přispěvatel Českého rozhlasu, účastní se diskusí 
v České televizi; autor několika knih. Věnuje se 
vývoji České strany sociálně demokratické. 
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Vyjděme z roku 1989. Co jste od něj očekával? 
Jak se vaše očekávání naplnila?
Pro mě byl listopad 1989 spojen s mou jedinou návštěvou 
na Václavském náměstí. Přiznám se, že předtím se mi ne-
dostávalo kyslíku. Pocit dusna byl obrovský. Deprese to 
nebyla, ale pocit zmaru. Pocit, že by se něco mělo stát a že 
se něco stane, byl velmi intenzivní. Když jsem jednou při-
šel na Václavské náměstí, viděl jsem kolem sebe lidi typo-
vě odpovídající těm, kteří ještě včera byli s režimem zcela 
smířeni a věrně mu sloužili, a najednou v nich bylo pseudo-
revoluční nadšení, byl jsem skleslý… Musím říci, že jsem 
tehdy emocím hodně podléhal. Bylo mi pouze 32 let. Oto-
čil jsem se a již jsem se tam nevrátil. Zkrátka nic jsem od 
těchto davových šílenství, která byla propojena myšlenkou 
potřeby sloužit novým pánům, nečekal. Takže má očeká-
vání se nenaplnila – ve smyslu, že bych nějaká pozitivní 
očekávání měl. 

Rok 1989 bez nadšení, bez očekávání… Mnoho lidí 
vkládalo do té změny naděje. 
Nebyl bych tak odvážný, jelikož nemám žádná data. Netvr-
dil bych, že většina lidí do toho něco vkládala. Myslím, že 
většina se pasivně vezla s tím, co přinese změna. Pokud bu-
dete hovořit o těch, kteří byli aktivní a kteří si něco slibo-
vali od nových poměrů, tak tam to můžeme strukturovat. 
Myslím, že když si vypůjčím termín od Jurije Afanasjeva 
ze sjezdu lidových poslanců Sovětského svazu za Gorbačo-
va, vystihnu mnohé. On hovořil o agresivně poslušné vět-
šině… Ta nic neočekávala. Pouze potřebovala vědět, jak se 
má přizpůsobit. 

Kdo očekával, byl naivní? 
Samozřejmě. Kdo očekával, byl naivní, kdo neočekával, 
větřil, jak se začlenit. Ten naivní nebyl. Lidé, kteří se podí-
leli na událostech roku 1989, byli spojeni s Chartou 77. Byli 
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to lidé, kteří byli ochotni režimu vzdorovat. Charta byla 
cizorodým prvkem v této společnosti. 

Byl také eliminován. 
V každém organismu je něco, co do něj nepatří. Charta 
nevyvěrala z podstaty české společnosti. Charta byla spol-
kem lidí, kteří se z různých důvodů nechtěli smířit s tím, 
co se děje, ale tito lidé naprosto neodpovídali většinovému 
charakteru společnosti. 

Jak vnímáte minulý režim? Strávil jste v něm mládí. Jak 
pojímáte realizovanou ideologii? Poslední dvacetiletí je 
spojeno s termínem normalizace. 
Pro velké množství lidí nejen v naší společnosti, ale i v ji-
ných, které v sobě implicitně měly touhu po takzvaných ži-
votních jistotách a tíhly k vládě pevné ruky, to bylo naplně-
ní životních snů. Poměrně velké množství nostalgiků není 
náhodou. Nejedná se pouze o staronostalgiky, kteří ten re-
žim zažili, ale i o novonostalgiky, neofyty, kteří nesouhlasí 
s tím, co je, chtějí něco jiného. Otáčejí se zpět za minulým 
režimem, schvalují jej, ač jej nezažili. Svým způsobem byl 
naplněním skrytých a hlubinných přání poměrně velkého 
množství lidí. 

Nacházíte v něm jisté ospravedlnění, ideu budování 
„spravedlivé společnosti”? 
Nikoliv. V mých očích to byl režim zločinný. Ne snad kvůli 
období normalizace. V něm už nebyl tak agresivní. Už jen 
rozkládal duše, než aby ničil holou existenci. To je nuan-
ce, to je matérie, o  níž se můžeme bavit spíše učeně než 
v termínech, které jsou hrubě reálné. Předtím režim nevá-
hal vraždit, lámat osudy spousty lidí, které prohlásil za lidi 
druhé kategorie. V  té nejkrutější, nejodpornější podobě 
stalinismu byl něčím, s čím se nikdy smířit nemohu. 



27

Dialog druhý s Alexandrem Mitrofanovem

Ano, ale něco je idea, a něco realita. 
Víte, co je idea a  jaké jsou cesty její realizace, to je téma 
pro pěkné kavárenské, salónní diskuse. Já hovořím o zcela 
drsné realitě, která byla zločinná. 

Svět se nedá posuzovat podle toho, jaká je realita... 
Počkejte, jak jinak má člověk posuzovat realitu než podle 
toho, jak s ním zachází? Když si vzpomenu na osudy mili-
onů zavražděných, zlomených lidí, celých rodin, tak je mi 
jedno, jaká idea vedla vykonavatele zločinů. Posuzuji to, co 
se stalo. 

Žádná pozitiva na minulém režimu nevidíte? 
Když se ptáte mě osobně, převáží odpor ke zlovůli, která 
vládla. Když se zeptáte lidí, kteří nemají mou krevní skupi-
nu a kteří naopak na minulém režimu nacházejí obrovské 
množství výhod, pro ně to opravdu ráj na zemi byl. 

Jedna z možností úniku byl exil. Vy jste o něm 
neuvažoval? 
Moje životní dráha je v  tomto smyslu poněkud zvláštní. 
Narodil jsem se v Sovětském svazu. Mým exilem bylo Čes-
koslovensko. Další exil mě v té době nenapadl. Také proto, 
že jsem si neuměl představit, že režim někdy zmizí. V po-
sledních dvou třech letech před listopadem 1989 ale bylo 
zjevné, poté co v Sovětském svazu k moci přišel Gorbačov, 
že změny přijdou, jenže předtím to vypadalo beznadějně. 

Jak jste vnímal jeho kroky? 
Velmi pozitivně. Bylo mně jasné i  v rámci omezeného 
věku, zkušeností, penza znalostí, chápání světa a politiky, 
že když někdo má něco udělat s režimem, musí to být člo-
věk, jenž přišel zevnitř, nikoliv zvenčí. Jeho pokusy mi byly 
sympatické. S odstupem je však jasné, že reformy k ničemu 
vést nemohly. 
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On začal to, co bychom mohli označit za drolení 
systému. Rok 1989 byl prvním z vrcholů jeho 
nezamýšlené politiky. 
Když se vrátíte k jeho tehdejším projevům a budete jej sle-
dovat do dnešních dnů, což se snažím dělat, jistě nebudete 
polemizovat s tím, že nechtěl systém zničit, ani rozdrolit. 
Pokud bych to měl shrnout do zkratky, on chtěl systému 
dát lidskou tvář. Navazoval na rok 1968 v Československu. 
Nyní jsme chytří, ale jeho pokus byl odsouzen ke krachu. 
Mimo jiné také proto, že tehdy byl Sovětský svaz, a  to si 
Gorbačov sám postupně uvědomoval, v katastrofické eko-
nomické, ideové a morální situaci, s tím nešlo dělat nic.

Jinými slovy to byl nereformovatelný systém. 
Naprosto. 

Jak se stavíte k lidem, jako byli disidenti? Byli to lidé, 
kteří byli ochotni obětovat život pro pravdu. Jan 
Patočka říkal, že je nutné, aby člověk trpěl pro dobrou 
věc. 
Těch lidí si vážím. Byla to osobní volba. Pokud jsem je mohl 
poznat, měli v sobě něco, co by je asi předurčilo k podobné-
mu chování nejen v tomto typu systému. V jistém ohledu 
to je asociálnost, a to v tom  lepším slova smyslu. Člověk 
se z nějakého důvodu nesmíří s tím, co je kolem něj, a není 
schopen s tím uzavřít jakousi vnitřní smlouvu. Osobní in-
tegrita a schopnost nést oběti je to, čeho jsem si vždy vážil. 

Jaký je jejich vliv na budování demokracie, otevřené 
společnosti? 
Ocituji vám Lenina, což je zvláštní, ale ten citát sedí. O dě-
kabristech napsal, že byli velmi vzdáleni lidu. To byl případ 
nejen našich, ale  všech disidentů v reálněsocialistických 
společnostech. Neměli cokoliv společného s agresivně po-
slušnou většinou. Když je tato většina v roce 1989 omylem 
brala za nové pány, velebila je. Když pochopila, že vyzná-
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vají hodnoty, které jsou většině na hony vzdálené, a když 
navíc díky této politické třídě přišli k moci lidé se zcela ji-
nými názory a se zcela jiným vztahem k demokracii, velice 
brzo disidenti odpluli tam, kam patří. 

Lze je považovat za elitu? 
Elita v  této společnosti neexistuje. Elita je historický po-
jem, který česká společnost nemá. 

Vztahujeme se k lidem, kteří formovali naši historii. 
Máme k nim úctu… 
Z mého pohledu je to mýtus. A to je obrovská komponenta, 
která formuje národní vědomí. Mýtus je mýtus a já mýty 
vnímám, ale nedokážu jim podlehnout. Myslím, že mýtus 
je pro každou národní společnost nutný. Pak jde jen o dů-
stojnost formy, kterou mýtus v posledku má. U nás máme 
několik mýtů. Je Masarykův. Je Havlův, zvláště kolem jeho 
úmrtí se objevilo mnoho pohádkových interpretací jeho 
činnosti, že to zcela zakrylo Václava Havla jako člověka, 
jako politika. Poslední mýtus je spojen s Milošem Zema-
nem jako laskavým a přísným tátou, který se vrátil ke svým 
dětem. Bavíme se v čase krátce po sjezdu ČSSD, kde se ob-
jevil. Bylo to totéž, co se ukázalo v přímé volbě prezidenta. 

Vnímáte mýtus jako škodlivý? 
Ne, vnímám jej jako realitu, jako to, bez čeho se společnost 
nemůže obejít, vzdáleně cosi jako náboženství. Bez nábo-
ženství se slabší lidé také nemohou obejít. Jelikož se spo-
lečnost skládá většinou ze slabších lidí, potřebuje berličku. 

Jak jste viděl stav společnosti v roce 1989? 
Asi se nezbavím novinářských způsobů uvažování. Odpo-
vím proto poměrně stručně. Také větou, kterou můžeme 
rozvíjet. Kdyby tehdy režim – možná zázrakem a neříkám, 
že by to bylo možné – uvolnil ideovou rigidnost, kdyby 
nějak dokázal vhodit do všeobecně dostupné sítě obchodů 
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západní zboží, kdyby otevřel hranice, věřím, že by k žádné-
mu Listopadu nedošlo. 

Máme svobodu politickou a ekonomickou. Kdyby režim 
dal lidem ekonomickou svobodu, díky níž by společnost 
mohla akumulovat bohatství, kdyby lidé měli možnost 
sledovat své cíle, podnikat, jezdit do zahraničí, soudíte, 
že by představitelé režimu mohli pokračovat? 
To je velmi teoretická debata. V rámci našeho akademic-
kého rozjímání to trochu vytrhujeme z kontextu. Tehdy to 
nešlo. Čistě teoreticky by k něčemu takovému dojít mohlo. 
Když například sledujeme Čínu, což je úplně jiný případ, 
jiná kultura, jiné tradice, je vidět, že něco takového v zása-
dě možné je. Nemyslím však, že u nás. 

Číňané jsou přizpůsobiví, mají jinou mentalitu. 
Ano, proto jsem to obehnal všemi možnými podmiňova-
cími ploty. 

Jak jste cítil ustavení demokracie? 
Pro mě zavádění demokracie počátkem devadesátých let 
bylo vítanou změnou a nadějí do budoucna, ačkoliv jsem 
neočekával příliš mnoho, přesto určité věci, přímo spoje-
né s tím, co dělám profesně, byly naprosto vynikající. Jsem 
novinář, a ten může využívat svobodu projevu, i když exi-
stují různá omezení. To nebyl krok vpřed, ale rovnou skok 
do jiné reality. To byla jedna z mála věcí, které se zatím 
daří udržet, pokud jde o demokracii jako takovou. Pro mě 
je to řád, pravidla, zákony, které je nutné nejprve demokra-
ticky přijmout a pak je také dodržovat. Kromě sféry legis-
lativní, sféry kodifikovaného jednání je to také demokra-
tická společnost, která je nezbytným předpokladem, aby se 
demokracie dokázala vyvinout. Demokratická společnost 
sestává z lidí, kteří buď jsou nakloněni a připraveni chovat 
se podle pravidel, nebo nejsou. 
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Není to tak, že si člověk bude dělat, co chce? 
To rozhodně ne. 

Čím si vysvětlujete ochotu lidí účastnit se na věcech v 
počátcích budování svobodné společnosti? Možná je to 
zkreslený pohled. Lidé cítili nutnost participace, byla 
kouzelná atmosféra, lidem nebylo jedno, co se děje, 
cítili odpovědnost za obec... 
Problém je v tom, že vy stále používáte výraz lidé. Ten však 
není strukturován. Lidé jsou jeden od druhého velmi od-
lišní. Někteří z nás skutečně měli snahu ke změně. Měli 
důvěru v to, že nový řád je tím spravedlivým, že oni se svou 
vervou, se svou iniciativou budou schopni tlačit věci do-
předu. Tato vrstva zde existovala jak ve veřejné angažova-
nosti, tak v malém drobném podnikání. Kde jsou však dnes 
konce těchto lidí? Z tohoto pohledu to není dobré. Karte-
lizace a oligarchizace během času postoupila. Dnes takoví 
lidé již téměř neexistují. 

Co potřebuje česká demokracie, aby nebyla pouze 
skořápkou?
Česká demokracie je nyní prázdný zvuk. Šance, kterou 
Česká republika a česká společnost měla počátkem deva-
desátých let, byla zahozena. Společnost zjistila nejen, že 
většina demokracii nechce, ale zjišťuje, že demokracie je 
v rozporu s geneticky zakódovanými hodnotami. Tato spo-
lečnost, ale i jiné mají Kainovo znamení společností post-
socialistických. V chování značného počtu svých členů se 
mentálně vrací před rok 1989. 

Jinými slovy, z normalizace jsme vyšli… 
… a mnozí se do ní vracejí. 

Můžeme také říci, že jsme vykonali cestu z komunismu 
do konzumerismu. 
Fungující demokracie není možná bez hodnot. Myslíte, že 
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étos, který dal proměně Václav Havel: „Pravda a láska zví-
tězí nad lží a nenávistí“, je pouze prázdná skořápka? Do-
konce bych šel dál a řekl bych, že samo o sobě i toto pro-
hlášení bylo prázdnou skořápkou. Při vší úctě k zemřelému 
Václavu Havlovi, takové věci se snadno hlásají z pozice 
volného filozofa, spisovatele. Prezident v mém pojetí má 
usilovat o větší integraci společnosti. V žádném případě 
nemá pejorativně líčit obrovskou, ne-li většinovou skupinu 
spoluobčanů jako čecháčky. 

Výraz Václava Černého... 
To, co je přípustné pro intelektuála, a v tom vidím jedno 
z pravidel demokracie, není přípustné pro prezidenta. 

Timothy Garton Ash říkal Václavu Havlovi: „Dělejte 
spíše intelektuála než prezidenta.” 
Když jsme již u citací: V roce 1992, když Václav Havel ab-
dikoval jako prezident Československa, ale připravoval se 
na prezidentství České republiky, mi Václav Žák v rozho-
voru řekl, že místo Václava Havla je na Hrádečku, a nikoliv 
na Hradě. Postupem času jsem si na to vzpomněl nesčet-
někrát a souhlasím s tím. 

Říkal jste, že hodnotové založení Čechů je 
problematické, jelikož v nich dominuje materialismus. 
Ano, je to přízemnost. 

Co s tím? 
Žít s tím. Snažit se, aby nedocházelo k velkým excesům. 
Česká společnost je vynikající v tom, že v ní nejsou zakó-
dované excesy, jako má balkánská, ruská či jiné. Ty jsou 
náchylné k tomu, že budou konflikt řešit násilnou až vra-
žednou cestou. Česká společnost má vynikající schopnost 
to nedělat. Měli bychom se spíše snažit porovnávat se se 
západními zeměmi. Dle mého názoru ale česká společnost 
prodělává cestu zpět na Východ. 
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Vždyť spisovatel Milan Kundera… 
Milan Kundera je solitér. Václav Havel též. Mohu uvést 
i  jiné spisovatele. Ti ale nejsou představiteli českého ná-
roda. To jsou lidé, kteří se v určitém smyslu slova odrodili. 

Ale vždyť například Masaryk poukázal na důležitý 
přínos Čechů do evropského myšlení – pojetí pravdy. 
Masaryk, než se stal mýtem, byl také opovrhován většino-
vou společností. Kdybych se mohl vrátit k Milanu Kunde-
rovi: přímo do toho nevidím, ale jako červenou kontrolku 
vnímám, že se odmítá spojovat s Českem. Asi to není ná-
hoda. 

Můžeme hodnotovou orientaci kultivovat? 
Na to má jasnou odpověď spousta levičáků, s nimiž se ba-
vím. Podle nich se máme vykašlat na hodnoty. My potře-
bujeme především nakrmit lidi. Mezi námi mají velkou 
pravdu. Proč dochází k obrovským a znepokojivým znám-
kám krize? Pravicové vlády, počínaje Mirkem Topolán-
kem a nyní vládou Petra Nečase konče, ať již vědomě či ne, 
rozhodně ale ostentativně a velmi hrubě porušily nepsa-
nou úmluvu, která vždy fungovala: Vládci nebudou sahat 
lidem na jejich jistoty. Oni na ně sáhli. Sáhli na ně nejen 
způsobem, který je materiálně citelný a citlivý. Ještě to 
doprovodili drsnou ideologickou slovní omáčkou, kdy lidi 
dost uráželi. Zvláště je v tom zběhlý ministr Kalousek. To 
vychýlilo stav společenského barometru do té míry, že byl 
drtivě zvolen Miloš Zeman prezidentem. Je třeba vychá-
zet z toho, v jaké společnosti politik vládne. Není možné jít 
proti „přírodě“ společnosti. 

To znamená,… 
… že je nutné udržovat úroveň vládnutí, jinak se nám 
společenské struktury rozpadnou, k čemuž máme docela  
blízko. 
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Politické elity deklarují reformy, ale když dojde na 
lámání chleba, nic zásadního se neděje. 
Pokud nechcete používat násilí jako Petr Veliký nebo bol-
ševici, nemůžete zavádět reformy, když většina klade od-
por. 

Téma demokracie a kapitalismu je předmětem 
politického zápasu. Jak vidíte českou politiku? Nacházíte 
v ní spíše pragmatický než idealistický prvek? 
Každá politika je pragmatická. Jinak by nemohla existovat. 
Otázka je nastavení prostoru, kde bývají různé proporce 
idealismu a pragmatismu. Neměli bychom zapomínat, že 
pragma je čin. Politika by měla být prostorem činu. Je otáz-
ka, zdali činy, které jsou realizovány, společnosti prospívají 
a jak jsou slaďovány. Víte, mechanismus zpětné vazby pře-
ce jen existuje. Není náhoda, že v první přímé volbě hlavy 
státu zvolila většina člověka, kterého zvolila. To je signál, 
jak vnímá směr a způsoby politiky, které se zde uplatňují 
v posledních deseti letech. 

Mnozí právem říkají, že politika je vyprázdněná. 
V politice vystupují lidé, kteří jsou převodními pákami 
zájmových skupin. 
Podívejte se, politika je vždy záležitostí zájmových skupin. 
To nelze jinak dělat. To bychom se dostali k systému velké-
ho vůdce, který sám o sobě je nejvyšší zájmovou skupinou. 
Ostatní smějí existovat jen v jeho stínu. 

Často se stýkáte s politiky, hovoříte s nimi. Říká se, že 
jedním z problémů je, že česká politika nemá osobnosti. 
Skutečně? 
Má osobnosti, ale ty se nám zvláštním způsobem recyklují. 
To proto, že jich není tolik. Již nám zbyly dvě. 

Je zvláštní, že do politiky v sociální demokracii se dostali 
lidé jako Stanislav Gross. 
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Na Stanislavu Grossovi nic zvláštního není. Jako mladík se 
přihlásil k sociální demokracii v době, kdy se v roce 1989 
obnovovala. Posléze prošel veškerou stranickou hierarchií. 
Byl velmi nadaný v pragmatickém smyslu. Dobře poslou-
chal, uměl dobře kombinovat. S  každým uměl dobře vy-
cházet, včetně prezidenta Klause. V roce 1998 jsem napsal, 
že Stanislav Gross je ztělesněním právě těch lidí, o nichž 
celou dobu mluvím, tedy většiny, té její sympatičtější tvá-
ře: ten člověk drsnost, násilí a  jiné hrubé metody nesná-
šel a  snažil se postupovat jemně. V  jeho pojetí a v  pojetí 
lidí z  prostředí, z  něhož vzešel, si to „odpracoval“. Jak si 
to odpracoval? A – opět v tomto pojetí – zcela legálně, bez 
právnických zádrhelů. Jelikož sám je právník a ošetřil si to, 
došel k milionům. To je vzorová cesta. 

Představitelé jako Vladimír Špidla s tím nesouhlasí. 
Ten je bílá vrána. 

Jste novinář. Jak vidíte stav českých médií? 
Mohu hovořit pouze za sebe a z vlastní zkušenosti. Ta však 
není tak malá. Vyřčené či napsané slovo je zpravidla vní-
máno recipienty jinak, než bylo myšleno autorem. Recipi-
ent zpravidla vidí a slyší sám sebe. Rezonují v něm pouze 
věci, které je schopen přijmout. Často dochází k naprosto 
bizarním efektům. Uvedu příklad: Předevčírem jsem do-
stal dopis od čtenáře, který mi píše, že se mu líbil můj slou-
pek, jelikož tam zcela decimuji českou pravici za její egois-
mus. Sloupek však byl psán v  úplně jiném smyslu: Stav 
společnosti, do kterého jsme se dostali a  který se nelíbí 
spoustě lidí, je produktem jejich vlastní vůle. To proto, že 
zde po roce 1989 byla svobodná volba. Tento pán to vůbec 
nevnímal. Vytáhl z toho pouze to, co byl schopen, ochoten 
pochopit a co v něm cosi rozsvítilo. Tak je to dnes a denně. 

Slova, místo aby byla světlem… 
To chce chápat schopnost slova. Za druhé to chce pracovat 



36

Dialogy o transformaci

na sobě. Za třetí, trochu jinou úroveň vnímání světa včet-
ně vnímání slov, než kterou disponuje velké množství lidí. 
Nejen v této společnosti. Platí to obecně. 

Někdo může namítnout, že slov je mnoho a v moři se 
člověk může ztratit. 
Nyní se cítím divně, jelikož budu citovat sám sebe. Bylo 
to před druhým kolem prezidentské volby. Zoufalé obdo-
bí. Zoufalé z  hlediska absolutního nepochopení toho, co 
píši… Napsal jsem text o mimoběžnosti. To proto, že mi-
moběžnost byla neuvěřitelná. Lidé vůbec nevnímali, co 
jsem psal. A nebylo to jen se mnou. Oni rudýma očima 
vnímali pouze to, co je iritovalo. Vnímali skutečnost jako 
bojiště, na kterém buď jsi se mnou, a poté člověk čte a vní-
má slova, kterým rozumí, anebo jsi nepřítel, a je třeba s te-
bou zatočit… Byli to zpravidla inženýři – spousta z nich si 
myslí, že když vystudovali svůj obor, rozumí všemu včetně 
společenských procesů. Jeden pán mi napsal jasně a preg-
nantně a za to jsem byl i vděčný: „Mě vůbec nezajímá, co 
si myslíte. Chci číst vaše články a noviny pouze proto, že si 
zaplatím za to, abych si potvrdil svůj názor.“ 

Tím říkáte, že problém naší společnosti… 
… nejen naší společnosti… 

… je v dialogu. 
Ano. 

Jaký je význam médií pro demokratickou společnost? 
Lze říci, že by měla prosvětlovat témata, jež jsou nosná, 
důležitá? 
To zní až idealisticky. Myslím, že média jsou naprosto ne-
zbytnou součástí demokratické společnosti, nejsou ničím 
nad vodami. To znamená, že se nemohou vyvyšovat, ani 
to není jejich poslání. Je to spíše prostředník mezi vlád-
ci a těmi, co jsou dole. Musím naslouchat jak nahoru, tak 
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dolů. Je to aréna, kolbiště, fórum, agora. Zároveň je to 
kyslíkovod, okysličuje společnost. Problémem je, a to je 
problém v současné době velmi aktuální, že nejen mnoha 
politikům, ale i příslušníkům jiných sociálních skupin by 
mnohem více vyhovovalo, kdyby místo kyslíku proudilo 
to, čemu se říká smrádek, ale teplíčko. 

Opět: svobodu mnozí z nás mění za jistoty. 
Přesně tak. 

V počátku devadesátých let bylo deníků mnoho, dnes 
máme pouze čtyři celostátní deníky, které nesou název 
seriózní. 
Tištěná média ztrácejí sílu: mezi lidmi není tolik peněz, za 
druhé se zvýšily náklady, tím pádem cena, za třetí nastupu-
jící generace „printy“ příliš neuznává, jelikož je zvyklá pra-
covat se sítí. To je moje vysvětlení. Pokud jde o celkovou 
roli tištěných médií, nevím. Na to je spousta názorů. Mě 
vždy napadá analogie s filmem, divadlem a televizí. Svého 
času se říkalo, že to vše televize vytlačí, ale nakonec exis-
tuje to druhé i třetí. 

Televize má dominanci. 
Ano, ale existují i jiné žánry. 

Jsou ale menšinové. 
A takovým menšinovým žánrem bude i tisk. 

Budoucnost asi bude patřit internetovým médiím. 
Víte, jsem velmi obezřetný a opatrný v předpovídání bu-
doucnosti. Pouze vidím, jaké jsou tendence. 

Jakou roli hrála média při budování demokracie 
a kapitalismu? Nebyla dostatečně kritická? 
Musím se usmívat, jelikož jsem v roce 1992 šel pracovat do 
Rudého práva. Nikdy jsem toho nelitoval, byl to jediný de-
ník, který byl tehdy a dodnes postaven na demokratických 
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zásadách liberální žurnalistiky. Pokud Václav Žák mluví 
o tom, že v devadesátých letech byla většina médií obsluž-
ná, mohu pouze přikyvovat – s výjimkou Rudého práva, 
později Práva. 

Ta nekritičnost byla chybná? 
Bylo to zákonité. Ne vše, co bylo minulostí, zůstalo za vra-
ty. Bolševický přístup se táhl i v nových podmínkách. 

Jakou roli by měla hrát veřejnoprávní média a jaký by 
měl být jejich poměr k soukromým? 
Přiznám se k jedné věci, kterou nejsem schopen vyřešit, 
a proto říkám na rovinu, že v tom nemám jasno. Pro mě 
není role veřejnoprávních médií zřetelná. Respektive to, 
z čeho mají vycházet. I když mají své kodexy. 

Máme zákon o Českém rozhlasu, zákon o České televizi. 
Momentálně jsem jedním ze spolupracovníků nové stanice 
Český rozhlas Plus. Velice se mi líbí, že jsou tam komen-
táře lidí, kteří za to v novinářské obci stojí, a jsou to ko-
mentáře na různá témata, s různými přístupy. Takto si asi 
představuji veřejnoprávní médium, které dává širokou šká-
lu slušných, seriózních, i když vyhrocených názorů. 

Je vyvážené. 
Ano, dejme tomu. V televizi je to poněkud složitější. Vzhle-
dem k tomu, že provoz vyžaduje mnohem více materiálu, 
se to občas daří, ale občas ne. Nejsem zde od toho, abych 
posuzoval televizi, i když sám do ní přispívám, pokud mě 
tam zvou. Říkám své názory a nikdy se nestalo, že bych 
zaslechl: „Prosím vás, toto neříkejte…“ 

To je snad znak demokratičnosti. 
Ano, v tomto ohledu ji tam můžeme nalézt. Soukromá mé-
dia jsou pochopitelně závislá na vydavatelích, na jejich zá-
jmech, na inzerentech. To je však jedno velké téma. 
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Ještě by bylo záhodno se dotknout českých médií ve 
vztahu k zahraničním. Pokud člověk porovnává dobré 
deníky… 
To není korektní, nemůžeme porovnávat slona a mouchu. 

Jsou malé země, kde kvalitní média fungují… 
Jak slon, tak moucha je živý organismus. 

My jsme moucha. 
Pochopitelně. To není pejorativní, to je fakt. Jde o to, jestli 
se v té muší velikosti můžeme snažit o úroveň. Myslím, že 
při všech nedostatcích českých médií snaha je. Tady není, 
až na bulvár, který to má v popisu práce, úsilí banalizovat, 
usměrňovat nepřípustnými metodami nebo zlovolně mě-
nit chod společenských událostí. Je snaha, ovšem v míře, 
jíž jsou jednotlivé redakce, jednotliví redaktoři schopni, 
pojmout svět, nějak o něm informovat a snažit se říci, co si 
o tom kdo myslí. 

Říkali jsme, že jaká je společnost, taková je politika, 
stejně to platí o novinách. Jaká je společnost, taková 
jsou média. Z toho vychází i bulvarizace. 
Ta není pouze českou specialitou. Nejmocnější bulvár na 
světě The Sun, to je něco tak neuvěřitelného, že náš Blesk 
se s ním nemůže srovnávat. 

Blesk má co dohánět? 
Nevím, zdali v tomto ohledu je co dohánět. Také to záleží 
na společnosti. Britská working class je mnohem pokles-
lejší skupinou než naše nižší vrstvy. The Sun tuto skupinu 
obsluhuje. 

Plní česká média dostatečně roli hlídacího psa 
demokracie? 
To je tak položená otázka, že na ni nelze odpovědět. Hlí-
dací pes? 
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Říká se to… Je to možná klišé. 
Souhlasím. Nemám rád klišé, a proto bych to vyjádřil asi 
takto: Česká média se v zásadě snaží dělat svou práci tak, 
jak jí rozumějí jednotliví redaktoři. Všimněte si, že neustá-
le svádějí boj nejen s politiky, ale také s vlastními čtenáři, 
posluchači a diváky. 

Jaké neuralgické body cítíte v proměnách společnosti? 
Je to volba podoby demokratické společnosti. Od toho se 
všechno ostatní bude odvíjet. Schematicky řečeno, máme 
si vybrat, zda chceme být více podobní Rusku, nebo Švéd-
sku. Momentálně se tento proces nejlépe zobrazuje v čin-
nosti Miloše Zemana a v míře podpory, které se mu od spo-
lečnosti dostane. On sám je vyloženě autoritativní typ. 

Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či 
globalizovaném světě? 
I zde dochází ke střetům mezi stoupenci české výjimečnos-
ti, která je podle nich tak unikátní, že nepotřebuje začleně-
ní do žádných nadnárodních celků – to je skupina vlažných 
až zuřivých odpůrců Evropské unie – a mezi  příznivci ev-
ropské integrace. První celek tíhne podvědomě či vědomě 
k Rusku a považuje asijský či mimoevropský azimut obec-
ně přinejmenším ve sféře ekonomické, ale zčásti i ve sféře 
politické za prioritní. 

Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie 
a kapitalismu? 
Otázka je položena za použití přesně té revoluční termino-
logie, která u mě tehdy i kdykoli jindy vyvolávala nauseu. 
Nijak. 

Účastnil jste se kuponové privatizace jakožto velké 
příležitosti obnovy kapitalismu? 
Zapomněl jsem. Vážně. 

Co jste říkal na rozdělení Československa? Přineslo 
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eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší 
spolupráci v rámci visegrádského společenství a také 
k opětovnému nalezení se v Evropské unii? 
Vnímal jsem to a  vnímám nadále jako přirozený proces 
rozchodu dvou národů, které nedokážou ve svobodných 
podmínkách žít spolu. Forma rozchodu byla ukázková. 

Dialog byl natočen ve čtvrtek 21. března 2013 dopoledne v Knihovně Fi-
lozofického ústavu Akademie věd ČR, Praha. Redakčně kráceno a mírně 
jazykově upraveno.



Dialog třetí
s Milanem Zeleným

Milan Zelený (1942) je český ekonom žijící 
v USA, profesor Fordham University, New 

York. Z knih: Československo očima exilového 
ekonoma (1990), Ještě je čas: obávám se o osud 
této země (1991), Cesty k úspěchu: Trvalé 
hodnoty soustavy Baťa (2005), Human Systems 
Management (2005), Hledání vlastní cesty, 
Všechno bude jinak, To vám byl divný svět, Neučte 
se z vlastních chyb.



43

Co pro vás znamená rok 1989? Jaké naděje jako exulant 
jste do něj vkládal? Jak se naplnily? 
V každém případě to pro mě byla úžasná příležitost a také 
jsem se na to tak díval. Samozřejmě jsem se snažil přispět 
k naplnění té ohromující příležitosti. Když jsem se ale vrá-
til, zjistil jsem, že tato příležitost je Čechy vnímána zcela 
jinak, různými způsoby a k různým cílům. 

Viděl jste to tak, že se Československo opět stane 
součástí Západu? 
To jsem před příletem považoval za samozřejmost. Spíše 
jsem se domníval, že navážeme na naše nejlepší podnika-
telské tradice. Tím mám na mysli bratry Bati, Škodu atp. Já 
jim říkám národní kapitalisté... 

Jistě k nim patří i zakladatelé ČKD? 
Ano, je to třída národních kapitalistů, kterou jsem chtěl 
obnovit. K tomu bylo důležité, aby kapitál, který zde od ko-
munistů ještě zbyl, byl nějak uchován pro národní vrstvy. 
Tam jsme se rozešli, neboť představitelé tzv. transformace 
se dívali na proces z  jiného pohledu a na kapitál už zcela 
nepochopitelně. 

Jak se vyrovnáváte s termínem ideologie? Pomáhá 
lidem k orientaci? 
Ne. Ideologie je berlička, mapa či návod pro nemyslící. 
Kdo nemá vlastní názor, tak se přiklání k té či oné ideolo-
gii. Ideologie omezuje sebevědomí, sebespoléhání, sebeur-
čení a hlavně tvorbu vlastního individuálního úsudku, což 
je podstatou demokracie. Vidíte sám, jak v ČR tápají a ško-
dí vyznavači levice nebo pravice, lepící se na své omezené 
ideologie a podřizující vlastní názor pochybnému kolekti-
vismu ideologického myšlení. Poznáte je podle strojového 
omílání myšlenkových klišé a popírání zdravého rozumu; 
jde o  novodobé robomyšlení. Společnost potřebuje lidi 
s individuálním  Weltanschauung, ne roboty. 



44

Dialogy o transformaci

Jak jste vnímal komunistickou ideologii? 
Pohlížel jsem na ni jako na ideologii, která vůbec nevychá-
zí z reálných podmínek, hodnot a chování člověka. Je ideo-
logií, která si vymyslela systém, a podle něj bude měnit své 
okolí a chování člověka. 

Někteří lidé mohli minulý režim vnímat jako zmar. 
Souhlasíte? 
Převážně to byl zmar hodnot, zmar v chápání lidských po-
třeb a zmar lidského úsilí. V žádném případě to nebyl zmar 
fyzických manifestací. Naopak, zůstaly zde  funkční pod-
niky a  funkční zemědělské systémy. Zůstala zde spousta 
věcí, zůstal zde kapitál, s  nímž se dalo něco dělat.  Made 
in Czechoslovakia byla značka silnější než cokoliv součas-
ného. Zmar vidím v psychologickéma hodnotovém systé-
mu. Že lidé umějí postavit loď nebo cukrovar, že zde zů-
staly podniky či družstva, to se nedá upřít. Zkrátka, není 
to zmar celoplošný. V historii nic takového neexistuje: aby 
„přežil“ systém, jenž vše předchozí rozbil a zničil – a lidé 
jej pak nadále používali. Bez historické kontinuity není ži-
vota. Komunismus toho byl zářným příkladem. 

Kuba, Severní Korea... 
Jen potvrzují tato pravidla. 

Předpokládal jste, že komunistický režim padne? 
Do roku 1985 jsem si nebyl jistý, že dojde k  jeho pádu. 
Zkrátka, uměl jsem si představit, že to může pokračovat, 
obzvláště kvůli chování lidí. Po roce1985 mi ale bylo cel-
kem jasné, že k pádu dojde, díky externím vlivům. Systém 
sám sebe vyšachoval právě tím, že nebyl schopen reagovat 
na měnící se potřeby a hodnoty lidí. 

Nesmíme opomenout, že tu byl Michail Gorbačov, který 
měl zájem jej reformovat. 
Ano, ale to byl spíše zájem politicko-slovní. Chtěl Rusy od-
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naučit pití alkoholu, což vedlo ke zničení velmi vzácných 
vinic. Jsou to všechno nesmyslné politické kroky společen-
ského inženýra. Mohl mít zájem, ale nevěděl, jak na to. Ne-
znal pojem svobodného trhu, tak jako jej neznali ani jeho 
čeští nohsledi. Stát rozhodoval o všem, a v ČR rozhoduje 
dodnes; sám posuďte, s  jakým úspěchem. V  ČR se dnes 
točí vše kolem státu, vlády, politických stran a pochybných 
ideologií levice a pravice. Autonomní regiony, lokality a je-
dinci neexistují – jsou to vyhynulé druhy à la Baťové a je-
jich Zlín... 

Komunismus byl velkým experimentem společenského 
inženýrství? 
Ano, byl to experiment. Kdybyste tomu nevytvořil ideolo-
gicko-politickou podstatu, spontánně by nikdy nevznikl. 
V kapitalismu nemusíte plánovat nic: když necháte lidi dě-
lat, co chtějí, „vymyslí“ si kapitalismus, vymyslí svobodný 
trh. Slovo kapitalismus má dnes úplně jinou konotaci. Te-
prve lidští myslitelé koumají a vymyslí, co není přirozené. 
Dnešní EU je toho zářným příkladem. Následně, v naivní 
víře, že politici jsou chytřejší než příroda, se to snaží pro-
sadit. Zatím to vždy skončilo fiaskem. 

Lidé, kteří se snažili vytvořit odlišný systém, se 
domnívali, že je to kapitalismus, který vede k odcizení. 
Vzniká kumulace kapitálu a lidé jsou vykořisťováni. 
To je marxismus. Tvůrci koncepce se dívali na kapitalismus 
jako na protiváhu komunismu či socialismu. Ve skutečnos-
ti tomu tak není. Kapitalismus by byl protiváhou, kdyby 
byl umělým systémem, kdyby jej vytvořila jistá skupina 
ideologů. Kapitalismus však žádná skupina ideologů ne-
vytvořila. Lidstvo vždy, když se zbaví ideologů, sklouzne 
do systému svobodného trhu. V tom smyslu nemá význam 
porovnávat, protože jde o nesouměřitelné veličiny. 

Při pádu režimů ve východním bloku jste byl 



46

Dialogy o transformaci

přesvědčen, že dojde k obnovení volného trhu, 
kapitalismu... 
Raději bych říkal, že dojde k obnově svobodného trhu. Vol-
ný trh znamená, že si člověk může dělat, co chce. Svobodný 
trh znamená, že musíte zaručit, a ne narušit svobodu dru-
hého. Kdybych to měl říci zkratkou: volný trh znamená, že 
můžete vzít kohokoliv po hlavě, lhát mu nebo jej manipu-
lovat. Svobodný trh znamená, že jeho svoboda nesmí být 
ohrožena. Když nějaká kultura dovolí, aby se legálně smě-
lo lhát, podvádět, používat ve smlouvách drobného tisku, 
manipulovat důchodce, jde o přímé narušení a deformaci 
svobodného trhu. Z liberálního hlediska je to trh volný. To 
znamená, že je přítomen princip  caveat emptor. Spotře-
bitel, zákazník se musí starat sám o sebe. S tím nesouhla-
sím. Jsem přesvědčen, že svobodný trh musí být regulován 
právě proto, aby zajistil svobodu. Jinými slovy: abyste byl 
ochráněn před tím, že vám někdo dá jed do jídla nebo je-
dovaté barvy do dětských hraček. To je zajištění svobody. 
Volný trh dovoluje a přesouvá odpovědnost z výrobce a po-
skytovatele na zákazníka. To považuji za nesprávné. 

Jak se díváte na Washingtonský konsensus? 
Musím se přiznat, že jsem nikdy tento výraz neslyšel, a pro-
to mi prosím řekněte, co je Washingtonský konsensus? 

Byl navržen experty ministerstva financí Spojených 
států a Mezinárodním měnovým fondem. Je vytvořen 
na základě liberalizace, deregulace, privatizace, 
rozumného rozpočtového hospodaření. 
Nevěděl jsem, že se tomu říká Washingtonský konsensus. 
Byl a je to Mezinárodní měnový fond, který prosazoval ur-
čitou formu volného trhu a nechápal nutnost trhu svobod-
ného. 

Myslíte, že to navrhli lidé, kteří byli vzdáleni dobré 
praxi a realitě? Koncept sám byl doporučen pro země 
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Latinské Ameriky, které trpěly makroekonomickou 
nerovnováhou. 
Byl doporučen celé řadě zemí, které se snažily transformo-
vat z diktátorského nebo komunistického systému. Před-
stava těchto institucí byla poměrně omezená, naivní. Trh 
chápaly jako trh volný, a  nikoliv jako trh svobodný. Zá-
kladním principem nebyla svoboda spotřebitele, svoboda 
účastníků na trhu, ale svoboda poskytovatele, to zname-
ná výrobce. To narušuje princip, že obě strany mají mít 
z transakce benefit. 

Washingtonský konsensus byl šit na míru korporací 
a nebral ohled na spotřebitele. 
Nebylo to úmyslné. Lidé z  MMF, kteří psali tento kon-
sensus, takhle trh chápali. Nedošlo ke spiknutí. Důvod 
byl v nepochopení, že benefit musí mít obě strany, že musí 
ochránit svobodu. Problém je, že neměli nadhled nad trž-
ním systémem. Jinými slovy, oni se do něj narodili a fun-
govali v něm celý svůj život. 

Akumulací benefitů vzniká bohatství. Jak jste viděl 
dohánění západního světa naší republikou?
Bylo to pouze heslo. Žádné dohánění se nekonalo. Dohá-
nění se nedá vyhlásit na ministerstvu. Dohánění je otázkou 
mikroekonomickou, ne makroekonomickou. To znamená, 
jak organizuji podniky, jak je řídím a vedu. Není to makro-
ekonomický koncept, který si vymyslí nějaký ideolog stra-
ny, který řekne: „Dohnat a předehnat.“ V tomto světě jsem 
žil. Slyšel jsem mnohokrát „dohnat a předehnat“. Bylo mi 
to k smíchu. Tento směr propagoval Chruščov: že v našich 
životech „doženeme a předeženeme“, a proto mě velmi de-
primovalo, když se v půli devadesátých let objevila tzv. Li-
sabonská strategie. Bylo tam dohnat a předehnat Ameriku. 
Z mého pohledu je to strategie velmi špatná. Jinými slovy 
„dohnat a předehnat“ je pouze politické heslo, nemá náplň. 
Česká republika je toho důkazem, nic jsme nedohnali. 
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Ekonomové vám řeknou, že výstup hospodářství je 
dramaticky jiný, orientovaný na Západ. Lze snad vidět 
posun. 
Jsem ekonom, tak nevím, co mi mohou říci. Posun přece 
neznamená dohnání. Posun je pouze posun. Jistěže mů-
žeme v ČR vidět posun. Na druhou stranu mi řekněte, co 
jsme dohnali či koho jsme dohnali. Byli jsme na prvním 
místě ve střední Evropě. Dnes se již držíme jen zuby neh-
ty. Již i to ztrácíme. Nic jsme nedohnali. Na nic si nemohu 
vzpomenout. Přešli jsme na jiný systém, ale neuměli jsme 
jej využít. Když jsem se vrátil v roce 1990, očekával jsem, 
že se velmi aktivně začneme zajímat o Baťův systém říze-
ní a že se budeme učit podnikat – jako národní kapitalisté 
za první republiky, kteří udělali z Čech v rámci Rakouska-
-Uherska jednu z nejvyvinutějších zemí v Evropě. Zájem 
ze strany zdejších lidí nebyl vůbec žádný. S  Baťou jsem 
neuspěl. Nikdo s tím nechtěl nic mít. Češi chtěli opisovat 
americké moderní systémy a podle toho to také dopadlo. 

Jsme montovnou Evropy. 
Nejen to, poskytujeme i skladovací služby. Nutno říci, že 
za služby jsme placeni. Největší trapas je v oblasti monto-
vání automobilů. Ty jdou přes hranice a započítáváme si je 
jako export. Uvádíme plnou hodnotu automobilu. Dosta-
neme však z hodnoty automobilu asi jen 15 procent za své 
pochybné služby, které dnes může dělat kdokoliv. 

Utváří se fikce prosperity, či lépe, zahraničních 
ekonomických vztahů. 
To je asi opravdu jen fikce à la Viewegh. Vůbec nejsme ex-
portní ekonomikou, neboť jediné, co exportujeme, jsou 
služby, které jsou externě objednávány zahraničními vlast-
níky. Jakmile vzroste hodnota pracovní síly v  podnicích, 
které poskytují outsourcované služby, zahraniční investoři 
odejdou. Dnes vyrábějí škodovky i Číňani – Němcům je to 
jedno. Říkám tomu efekt cirkusu Humberto. Když cirkus 
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opustí svoji kotlinku, najednou vše spadne, všichni jsou 
zadluženi, jelikož si mysleli, že tenhle Humberto nikdy ne-
odejde. 

Hovořili jsme o tržním řádu, ale bylo by vhodné se 
zeptat, jak jste viděl obnovení demokracie. 
To je podobné. Hned v roce 1989 jsem po příjezdu začal 
mluvit o tom, že očekávám – a skutečně jsem očekával – že 
zavedeme přímou demokracii, protože k tomu máme příle-
žitost. Namísto toho jsme se vrátili k demokracii dvacátých 
let, jež byla účelově partajní, neboť tehdy nechtěli, aby byl 
prezident ohrožován. Znovuzvolení prezidentů byla stra-
nická záležitost. Trvalo nám od roku 1918 až do roku 2012, 
než jsme se dostali k přímé demokracii ve volbě prezidenta. 
I to selhalo, protože jsme opět privilegovali partaje. Jejich 
kandidáti tak měli mnohem výhodnější pozici než ostatní. 
Očekával jsem, že bude větší podpora přímé demokracie. 
Zde došlo k  velkému zklamání, protože místo abychom 
skutečně vytvořili něco pro nové století, došlo k návratu až 
do roku 1920, do dob Rakouska-Uherska. 

Pokud chcete přímou demokracii, potřebujete aktivního 
slušného člověka, jenž dokáže říci pravé věci v pravý čas. 
Jak však může něco říci, když k tomu nemá žádnou příleži-
tost? Když je zde partajnická společnost, která nedovoluje 
kandidovat nikomu mimo své sféry? Dokonce i jako nestra-
ník, jako nezávislý, se musíte propojit s nějakou stranou. Ji-
nak jste klaun, který sbírá podpisy pro ministerstvo vnitra. 
Na to téma nemá cenu se bavit. Jednoduše to neexistuje. 
Strany dominují, tečka. Uvědomělý, aktivní, kvalifikovaný 
člověk se nemůže vynořit. Jako byste očekával, že z hnojiš-
tě a močůvky se vám najednou vynoří krásný pták ohnivák. 

Stačí se podívat, jací lidé byli v politice v devadesátých 
letech a jací tam jsou nyní. 
Ano, stále stejná sebranka. Naší největší bolestí je, že ne-
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umíme rozpoznat příčinu od následku. Pokud toto neumí-
me rozlišit, budeme se dívat na následek, což je korupce, 
ale nazveme jej příčinou. Budeme bojovat proti korupci 
v domnění, že když lidi pochytáme, pozavíráme, bude klid. 
To je největší chyba, kterou můžeme udělat. Největší zá-
jem na tomto přístupu mají právě ti nejzkorumpovanější. 
Vyřvávat proti korupci je znakem korupčníka na jakékoliv 
úrovni. To jsou ti největší bojovníci proti korupci, protože 
vědí, že v Čechách nedáme do pořádku systém, ale že jen 
pochytáme pár lidí, třeba premiérem počínaje. 

Možná si někdo myslí, že nejlepší cestou k nápravě 
chyb demokracie by bylo její zrušení a nahrazení 
autoritářským systémem. 
To je hloupost. Co v České republice máme, není demo-
kracie. Musíte se na to podívat správným způsobem. Sou-
dím, že je to podobné, jako bychom řekli, že je nutné zrušit 
kapitalismus. Co dnes zde vidíme, přece není žádný kapi-
talismus. Není to svobodný trh. Je to trh, který je mani-
pulovaný státem a deformovaný do té míry, že již nevysílá 
spolehlivé signály. Vůbec nevíme, co je hodnota zboží, co 
je hodnota peněz, jelikož držíme úrokové míry na nule. 
Vše je zdeformováno, a proto naivní lidé, kteří se nevzdě-
lávají, mohou říkat, že kapitalismus se přežil. To je přece 
úplný nesmysl. Kapitalismus byl zdeformován státními 
intervencemi a státem i zničen. Možná se v některých kul-
turách ani nevzpamatuje. Amerika se z  toho vzpamatuje 
určitě, ale nevíme, jestli se z toho vzpamatuje Česká repub-
lika. Jsme malou zemí a svobodný trh zde dostal nevídaný 
nářez. Dokonce i  Ústavní soud povolil užívání drobného 
tisku ve smlouvách... Nač je vám ten drobný tisk? Aby to 
nikdo nečetl? 

Jaké hodnoty podporují společenský a hospodářský 
řád? Lidé v prvé řadě usilovali o to být svobodní. 
Ano, ale musíte vědět, co svoboda je. 
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Existence v řádu a odpovědnosti. Sám von Hayek 
říká, že je to možnost využití znalostí, informací ve 
společnosti. 
Von Hayeka jsem znal, dokonce osobně, ale to, co citujete, 
není úplně správné. Hayek nikdy nemluvil o informacích, 
a  vždy jen o  znalostech. Svoboda znamená, že váš vstup 
do jakékoliv transakce vás ochrání před okradením nebo 
před újmou. Jste-li ochráněn před újmou, pak se můžete cí-
tit svobodný. Když jedu do cizí země a v hotelu mi řeknou: 
„Prosím vás, v noci raději nechoďte ven, potulují se tam po-
dezřelá individua“, jsem nesvobodný, ale ta individua jsou 
svobodná. To však není moje svoboda. Svoboda není stav, 
kdy si člověk může dělat, co chce, ale stav, kdy vám nebude 
děláno, co chtějí ostatní. Jestliže je svoboda hodnotou, tak 
se v naší kultuře musí ujasnit, co svoboda je. 

Po roce 1989 bylo to slovo vyprázdněno? 
Bylo, stejně jako všechna podobná slova. Svobodný trh byl 
transformován na trh volný. Pravda byla změněna na to, co 
říká strana... Zkrátka, vše bylo vyprázdněno a zbaveno ob-
sahu. Lépe řečeno, nebylo to ani tak vyprázdněno, ale spíše 
nenaplněno – jelikož prázdné to bylo již předtím. Nám se 
to nepodařilo naplnit čímkoliv hodnotným, ani v ekono-
mice, v politice, v podnikání či v kultuře. 

Příležitost zde byla. 
Je to přesně to, o  čem hovořím. Příležitost byla – a  byla 
úžasná. Pouze to chtělo, abychom nekopírovali rok 1920, 
ale reflektovali naši současnou situaci, abychom si udělali 
na základě svých zkušeností strategii vlastní, pro 21. stole-
tí. To se však nestalo. Máme zde tradici Bati a víme, co je 
svoboda. Měli bychom to vědět, protože jsme pak čtyřicet 
let žili v nesvobodě. Proti Američanům jsme měli úžasnou 
výhodu. Jak se ukázalo, za těch čtyřicet let jsme se nepou-
čili – a nenaučili NIC. Jen toho děláme více, dravěji, a po-
važujeme to za normální. 
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Dá se říci, že u nás kapitalismus má podobu 
konzumerismu? 
Tak se to prodávalo. Když lidé začínají kupovat s určitým 
rozmyslem a jdou za levnějším, říká se, že se chovají tržně. 
To je však tragický omyl. Takhle jednoduše se můžete cho-
vat i v diktatuře. 

Neviditelná ruka trhu... 
Pamatuji si tohle zaklínadlo „neviditelná ruka trhu“. V celé 
práci Adama Smithe je to zmíněno jen jednou, zcela okra-
jově a z hlediska individuálniho účastníka trhu. Bylo to za-
klínadlo, kterým se všichni řídili, přitom Adam Smith je 
použil pouze bokem a  lidé provádějící transformaci se té 
větičky chytili. Nahradili neviditelnou ruku trhu až příliš 
viditelnou rukou Státu. 

Ve svých pracích kritizujete postup hospodářské 
přeměny. Diskutujete význam privatizace. Tento 
problém stavíte výše než jiné transformační kroky. 
Jinými slovy: privatizací se mělo začít. Po privatizaci 
a restituci, tedy odstátnění, měla následovat 
demonopolizace, liberalizace cen a mezd. 
Privatizaci jsem považoval za krok naším směrem, tj. k za-
chování kapitálových prostředků pro případný vznik vrst-
vy národních kapitalistů. Z tohoto důvodu to nemělo uté-
ci do zahraničí. U nás došlo k pomýlení, co je kapitál. To 
znamená, že se jako kapitál začala chápat hromada peněz. 
Hromada peněz jistě není kapitál. Kapitál jsou prostřed-
ky, které jsme prodali. To, co jsme dostali, nebyl kapitál, 
ale pouze měšec peněz. Jak se ukázalo, peníze nám nebyly 
k  ničemu, protože nejsou kapitálem, ať si to na VŠE učí, 
jak chtějí. Hromada peněz se kapitálem musí stát – a to se 
nestalo. Projedli jsme svůj kapitál. 

Jinými slovy, peníze by se měly investovat. 
Rád bych ty investice viděl. Jednoduše jsme je projedli 
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a nezbylo nám nic. Nesmysl „hladových zdí“ je nabíledni. 
Opravdová investice je užití soukromých peněz na základě 
principu návratnosti. Vše ostatní je státní plýtvání. Česko 
hledá politiky, kteří bohatství konzumují, a ne podnikate-
le, kteří bohatství vytvářejí. Je pozdě, hodně pozdě. 

Dá se namítnout, že nebyly znalosti. 
Z mého pohledu se o  znalosti nikdo nezajímal. Tážete-li 
se, kde je vzít, popíši následnou cestu. První, co se mělo 
stát – neprodat kapitálové statky do cizích rukou. Za dru-
hé, kapitálové statky se měly pronajmout do užívání za-
hraničních uživatelů s tím, že naši manažeři a podnikatelé 
by se učili a  že zahraniční investoři by s  každým ziskem 
odevzdávali zpět určité procento akcií. Za deset patnáct let 
by kapitál přešel zpět do našich rukou, k již vycepovaným, 
vytrénovaným manažerům a podnikatelům. Představitelé 
transformace byli zastánci toho, že převod vlastnictví musí 
být náhlý a okamžitý a navíc musí být za hotovost. Kdo při-
šel s kufrem peněz, byl vítán. Když někdo přišel s šekem, 
nevzali ho – příliš průhledné! To znamená, že kapitál byl 
znehodnocen na tu hromadu peněz. Ta se projedla... Jedi-
ní, kdo zde investovali, byli ti, kteří měli kapitálové pro-
středky, to znamená Němci, Japonci, Korejci... Ti investo-
vali, i když ne příliš mnoho. Naši neinvestovali vůbec. Jen 
tunelovali, shrabovali hotovost a kupovali si hlasy. 

Zvolili jsme českou cestu privatizace na dluh. 
Naši lidé to vytunelovali. Ve své podstatě zde probíhala 
a probíhá deinvestice. 

Byl jste skeptický vůči řazení kroků reforem. Jak se 
zpětně díváte na kuponovou privatizaci? Někdo ji 
považuje za rozdání majetku. A vidíme, jak to skončilo. 
Kuponové rozdání majetku bylo srozumitelně komuniko-
váno. Klaus tvrdil: Čtyřicet let jsme si říkali, že to patří 
nám všem, tak si teď na to vydáme papír, kupon. Je to in-
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telektuální tragédie přeložená do ekonomického surrealis-
mu. Sklidil nadšený, neutuchající potlesk na UK! 

Jakou roli podle vás hrál během transformace kapitálový 
trh? 
Kapitálový trh byl a je dodnes fraškou. ČR nemá žádné ka-
pitálové trhy. Už v roce 1992 jsem navrhoval středoevrop-
skou burzu. To, co máme dnes, je mediální faux pas, plné 
nevzdělaných „analytiků“ a polostátních podniků. 

Z vašich soudů je zřejmé, že jste nesouhlasil s tím, co 
dělal Jan Vrba, ministr hospodářství, který se snažil 
přilákat do České republiky renomované zahraniční 
společnosti. 
Jan Vrba měl ve svém ministerském působení krátkou fázi, 
kdy se zajímal o mé názory. Poté se dostal na vyšší vlád-
ní pozice a svůj pohled změnil. Jinými slovy měl dvě fáze. 
V první fázi jsme spolu souhlasili, ale poté došlo k rozcho-
du; já zůstal u svých hodnot a trval jsem na nich, kdežto on 
se stal politikem a začal se přizpůsobovat jiným silám. 

Snažil se vytvořit podmínky, aby pokračoval rozvoj 
průmyslu a technologií, obohacený o zahraniční 
zkušenosti. 
Nic takového se nedělo. Míním, že to nebylo využívání ani 
pochopení zahraničního kapitálu. To byl prostý odprodej 
našeho kapitálu za pouhé peníze. V této situaci peníze ne-
jsou kapitál. My jsme žádný kapitál neudrželi. Dostali jsme 
za kapitál zaplaceno. Kapitál je podnik, ne peníze. 

Ty však šly do státního rozpočtu. 
Ano, prodali jsme podnik, což je kapitál, a dostali jsme hro-
mádku peněz, což kapitál není, a šlo to do rozpočtu k pro-
jedení. Do dnešních dnů tomu jako hlupáci říkáme zahra-
niční kapitál. 

Snad privatizace české společnosti Škoda Auto byla 
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úspěšnou privatizací, což je práce Jana Vrby.
Škodovka šla do německých rukou, ztratili jsme kontro-
lu, nemáme do toho co mluvit; Škoda nám nepatří, jsme 
outsourcovaní námezdníci a poskytujeme jen levné služby 
montáže, skladování a vývozu. Ani nechápu, proč se mě na 
tohle ptáte. 

Proč to zatracovat? 
To není zatracování, to je odsouzení. Němci nám dali pení-
ze. My jsme jim za to dali kapitál. Do dnešních dnů prospe-
rují a my z toho nemáme nic. Vzpomínám si na slova pana 
Klause, který říkal, že bychom byli hloupí, kdybychom se 
zbavili Škody Auto, kdybychom se zbavili Plzeňského pi-
vovaru... Nutno říci, že jsme se zbavili VŠEHO. Čeho jsme 
se nezbavili, toho se ještě, viz ČSA a letiště, snažíme zbavit, 
ale nikdo to již nechce. Zkrátka jsme nepochopili rozdíl 
mezi kapitálem a penězi. 

Když kladete důraz na české společnosti, můžeme uvést 
ČEZ... 
To je polostátní podnik, propojený s politikou a politiky. 
Proč bychom se o něm měli vůbec bavit? 

Zmiňuji jej proto, že je vlastněn státem, třebaže je 
klasickou akciovou společnosti. 
Vždyť i fašistický systém v Itálii za Mussoliniho byl založen 
na „státním vlastnictví“ akcií. To, že privatizujete a nechá-
te státu podíly, je státní intervencí, mají to pod kontrolou 
politici. Na druhou stranu se každou chvíli objevují náro-
ky na zisk ČEZu a  jiných podniků od pochybných politi-
ků a politických stran. Nechápu, proč se tím zabýváme... 
Včera, tedy 5. června 2013, ohlásila média, že poprvé od 
roku 1990 padla nominální úroveň mzdy. Předtím pada-
la pouze reálně. Prostě chudneme. Proč média nekřičí, že 
jsme zchudli? 
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Na žebříčku konkurence bohužel též padáme. Jsme ve 
čtvrté desítce. 
Pochopitelně, protože nemáme vlastní ekonomickou kont-
rolu. Nerozhodujeme o svých osudech. Vše jsme prodali za 
mísu čočovice. 

Jsme závislí na Německu. 
Jsme na Německu kriticky závislí. Německo zakašle a my 
dostaneme zápal plic. 

Bohužel to odskáčeme. Je to cosi podobného, jako když 
zakašle Amerika a Evropa se dostane do obtíží. 
Kdysi to tak bylo. Ale Amerika dnes není zdaleka tak silná. 
Německo také ne. 

Co dělat, abychom se vyrovnali postavení první 
republiky ve světě? 
Nám již nepomůže nic než začít znovu, od píky. Musíme 
hledat, vytvářet a podporovat své vlastní národní kapita-
listy. Oni ale státní podporu nepotřebují, protože pak by 
kapitalisty vlastně nebyli. Nemáme takové lidi. 

Potřebujeme lidi jako Tomáš Baťa. 
Protože nemáme žádné kapitálové statky, které bychom 
mohli převzít. My je musíme začít vytvářet. Němci mají zá-
vod v Mladé Boleslavi, Holanďané mají svůj závod ve Sla-
ném... Myslíte si, že to je to, co Česká republika potřebuje? 
Je to stejné, jako když Američané měli celou řadu svých 
podniků v Guatemale. Zásadní je, komu ty podniky v hos-
podářství patří, a ne kde jsou. Klaus říkával: Vždyť je to 
jedno, komu to vlastně patří. To byl borec! Ani si neumím 
představit, z jakých učebnic se takové nesmysly daly vyčíst. 

Volvo je ve vlastnictví Číňanů. Jsme vlastněni Němci, 
Holanďany... 
V globálním světě je jedno, na jakém místě svůj byznys 
provozujete. V  Čechách jsem měl na mysli jiné podniky. 
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Nebudu je ani jmenovat. Jsou zde podniky, které jsou ryze 
české a pronikají do zahraničí svými produkty, což je ná-
rodní kapitalismus. To je baťovství. 

Přivítal byste, aby česká vláda nebyla 
intervencionistická, aby jen kultivovala pravidla? 
Nevím, co s  tím může mít stát společného. Přál bych si, 
aby mezi svobodným trhem a státní intervencí spadla že-
lezná opona, aby se to neprolínalo. Jinými slovy politika by 
neměla zasahovat do tvorby bohatství. Měla by zasahovat 
a má zasahovat pouze do rozdělování bohatství již vytvo-
řeného. Ona sama není schopna bohatství vytvářet. Měla 
by ochránit lidi, kteří bohatství vytvářet umějí. Samozřej-
mě zahraniční firmy na českém území mají určitou klad-
nou hodnotu, jelikož zaměstnávají stovky lidí. Je to ale tak 
málo, že se na tom hospodářství postavit nedá. Navíc jsou 
to nejisté pozice. Když to však trvá hodně dlouho, dvacet 
či pětadvacet let, vytrácejí se znalosti, schopnost řídit pod-
nik, ztratí se schopnost strategického rozhodování. Jediné, 
co pak budeme umět, je, když nám někdo řekne, tak za-
šroubovat šrouby... Člověk za to dostane pár korun a půjde. 
A jeho práci nakonec převezmou roboti. 

V tom však nemůžeme vidět velkou perspektivu. 
Také ji v  tom nikdo nehledá. Bylo to vše jasné již v  roce 
1990. 

Svět se změnil. 
Ano, kdybychom se nevzdali kapitálových statků, měli 
jsme něco do počátku. Ekonomika by nebyla tak silná a vy-
vinutá jako německá či korejská, ale měli bychom něco, co 
sami kontrolujeme a o čem sami můžeme rozhodovat, na-
příklad, že místo benzínových vozů budeme vyrábět elek-
trické. Dnes to rozhodnout nemůžeme my, ale Němci. Ti 
by však byli hloupí, aby dělali elektrické vozy v Čechách. 
Raději je budou dělat v  Německu: je v  tom budoucnost. 



58

Dialogy o transformaci

Tak bychom mohli pokračovat dále. Projídat kapitál se ni-
kdy nevyplácí, nikomu. 

Přesto jste optimista? Jaké bude místo České republiky 
v Evropě a globalizovaném světě? 
Jsem optimista. Vidím, že dochází ke změně. Nejsme v této 
situaci sami. Nejsem zastáncem toho říkat, že jsme na tom 
sice špatně, ale ostatní jsou na tom hůře. Měli bychom vy-
cházet sami ze sebe. Tomáš Baťa říkal: „Úplně nám stačí 
to nejlepší na světě...“ To je to správné, to je ten opravdový 
český borec nakonec. Učebnicoví agenti s teplou vodou mě 
nezajímají, nelze se od nich ničemu naučit. 

Být realistou, a přitom mít velké cíle. 
Kdybychom tím prošli pouze my, byl bych velmi pesimi-
stický, ale protože tím prošli i ostatní, existuje naděje, že 
všichni jako celek se posuneme a začneme vytvářet systém, 
který bude skutečně založen na svobodném trhu, že se  in-
tervence státu omezí. My to pak budeme moci pomalu pře-
vzít, jako to stejně děláme od roku 1989. Nevedeme, jsme 
vedeni; někdy za nos. 

Ano, za dvacet pět let se Čína posunula, násobně 
zvětšila bohatství, třebaže šlo o vývoj polarizovaný... 
To je zajímavé, jelikož oni začali transformovat komunis-
tickou ekonomiku současně s námi. Oni to dokázali, a my 
jsme to nedokázali. Jich je 1 385 245 000 a nás asi deset 
milionů, méně než New York. Celou ČR by mohl řídit sta-
rosta – a hned by bylo lépe. 

Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie 
a kapitalismu? 
Účastnil jsem se osobně, aktivně a plně angažovaně. Vše 
jsem detailně popsal v  knize Neučte se z  vlastních chyb. 
Pracoval jsem se všemi klíčovými stranami, ale jim o eko-
nomiku nešlo, jen o  politiku, tunelování a  korupci. Ne-
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schopnost ekonomicky přemýšlet vyrážela dech: každý jen 
omílal učebnicové poučky, které se vůbec nehodily. Vy-
stupoval jsem v televizi, psal články v novinách, jezdil na 
meetingy po republice. Lidé však tleskali rozbití republi-
ky, rozprodeji národního kapitálu, „rozdrcení“ ekonomiky 
pomocí kuponů a mediálnímu oslavování grázlů typu Ko-
žený a jejich politických sponzorů. Dodnes draze platíme 
za zkorumpovanou společnost tunelářů a lhářů. 

Účastnil jste se kuponové privatizace? 
Jak bych se mohl účastnit? Právě jsem vám odpověděl. Na-
opak, proti kuponovce jsem bojoval ze všech sil. Když se 
Havel postavil v  čelo předlouhé fronty na kupony, již za 
kuropění (po pivní schůzce s Klausem na Nebozízku), tak 
jsem z USA kolegům telefonoval, že je konec, že jakékoliv 
další úsilí je zbytečné, že vše bylo rozkradeno a ČR bude 
pracovat již jen pro druhé, ne pro sebe. Poslali na mě v no-
vinách dokonce i „Rusa“ Jeffrey Sachse, který však byl tak 
zmatený, že byl vlastně na mé straně. Pak už o něm také ni-
kdo neslyšel. Ti kuponáři uznávali jen jednu ekonomii – tu 
svoji politiku. Uspěli a dominují nám, již bělovlasí, dodnes. 

Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě 
samostatné republiky? 
Spolu se Zemanem a ostatními jsem urputně bojoval proti 
jejímu rozbití. Vše kladné, co zmiňujete, mohlo nastat i pro 
Československo. Zeman pak zradil a já v tom zůstal sám; 
nejsem oportunista. Jen si představte, jak bychom dnes 
fungovali jako celek. Jakékoliv rozdělení však minimálně 
zdvojnásobuje počet funkcí, úřadů a politiků – a o to šlo. 
Namísto debat byla vytvořena koryta pro všechny. Od té 
doby probíhá proces rekorytarizace v podstatě bez chvil-
ky oddechu nebo přestávky na oběd. Náznaky spolupráce 
se začínají objevovat, ale k přirozenému hospodářskému 
sloučení opět dojde, až si oba národy hrábnou až na dno
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 v současné krizi. Má generace se nového Československa 
již nedožije. Ale bude, protože být musí. 

Dialog byl natočen odpoledne ve čtvrtek 6. června 2013 na pražském Vý-
stavišti v Goja Music Hall při konferenci manažerů společnosti Motiv P. 
Redakčně kráceno a mírně jazykově upraveno.





Dialog čtvrtý
s Martinem Potůčkem

Martin Potůček (1948) působí jako profesor 
FSV UK, je analytikem veřejné politiky. 

Mezi jeho významné práce patří Sociální politika 
(1995), Nejen trh (1997), Křižovatky české sociální 
reformy (1999), Cesty z krize (2011). Je jedním 
ze zakladatelů Centra pro sociální a ekonomické 
strategie UK.
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Jak jste zažíval chvíle na konci roku 1989 a další měsíce? 
Velmi intenzivně. My jsme se ten pátek 17. listopadu vraceli 
ze semináře o funkční analýze v sociologickém výzkumu. 
Vraceli jsme se z Moravského Krumlova a v autobuse jsme 
slyšeli zprávy, že se v  Praze na Národní třídě něco děje. 
Takže když jsem dorazil domů do Prahy, samozřejmě jsem 
hned běžel na Národní třídu, jenže tam již bylo uklizeno. 
Byla tam auta s vodními děly, ale již ne proti demonstran-
tům, ale aby uklidila stopy. V  následujících dnech jsem 
docházel do Laterny magiky a začal jsem velmi intenziv-
ně pracovat především v programové komisi Občanského 
fóra. A tato má aktivita se táhla až do voleb v květnu 1990. 
Zpracovávali jsme různé programové dokumenty. Někdy 
od konce ledna 1990 jsem vedl sociální komisi Občanského 
fóra. Další pole mých aktivit bylo na Vysoké škole ekono-
mické, kam jsem tenkrát vlastně zrovna nastoupil, někdy 
v srpnu, v září 1989. Využívali jsme příležitosti a sdělovali 
studentům základní fakta, co se v zemi od roku 1948 přes 
rok 1968 až do onoho listopadu 1989 skutečně dálo. 

Studenti to zřejmě museli hltat. 
Určitě, určitě, byla to atmosféra, která se neopakuje příliš 
často. Takový závan ochoty pomoci si navzájem, bratrství. 
A mně, jelikož jsem dříve narozený, připomínala doby stu-
dentských stávek v roce 1968. 

Vy jste jako sociolog předpokládal, že se ve společnosti 
cosi stane? 
Že napětí rostlo, nebylo pochyb. Zejména po tvrdém po-
tlačení demonstrací kolem Palachova týdne v lednu 1989. 
Já jsem tehdy zorganizoval korespondenční sympozium 
o  „normalizaci“ ve společenských vědách s  názvem Můj 
život v normalizaci. Snažil jsem se biografickou metodou 
zmapovat, jaké mělo období důsledky pro společenské věd-
ce, kteří se rozhodli nepodřídit se režimu. Sympozium bě-
želo až do listopadu 1989. Pak již měl každý jiné starosti. 
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Výsledky jsem vydal až v roce 1995, šest let po sametové 
revoluci. 

Jak to tenkrát bylo s  fenoménem sociálního státu 
a sociální politiky? Československo mělo ve svém názvu 
slovo „socialistická”. Dnešní stát se označuje jako 
sociální, stát blahobytu, ale zřejmě se velmi liší od toho, 
co si přáli komunisté. Nehráli si komunisté tak trochu na 
stát blahobytu? 
To bych asi nesouhlasil. Sociální jistoty, jak se tenkrát říka-
lo, byly podstatnou složkou fungování minulé společnos-
ti. Normalizace, Husákův knedlíkový komunismus, byla 
postavena právě na sociálních jistotách: zaměstnání bylo 
dokonce povinné, zdravotní péče, docházka do školy... Od 
patnácti let už ovšem následovaly selekce. Sociální služby, 
důchody, sice nevalné, ale přece jen to vše bylo v souhrnu 
větší oporou režimu než chátrající ekonomika. A režim si 
toho byl velice dobře vědom. Dokonce, srovnáme-li soci-
ální systémy v komunistických státech či v lidových demo-
kraciích, právě v Československu byl systém nejrozvinutěj-
ší a nejlépe uzpůsobený. 

Systém sice fungoval, nicméně se předpokládalo, že 
bude po revoluci vystaven velkým změnám. 
To bylo zřejmé od samotného počátku. A právě v progra-
mové komisi Občanského fóra se připravovaly změny. 
Když si člověk přečte Sociální program OF, zjistí, že v ob-
lasti zdravotnictví, kterou jsem zaštiťoval já a tým odbor-
níků pro tehdejšího ministra profesora Pavla Klenera, byly 
připraveny základní reformní kroky. Reformy jsme v před-
stihu koncipovali už pro novou reprezentaci, jelikož jsme 
předpokládali, že komunisté ve volbách prohrají. A  oni 
prohráli. 

Lidé, kteří začali na novém systému pracovat, 
samozřejmě věděli, že bez jasných reforem to nepůjde. 
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To bylo přímo self-evident. Přinejmenším pro lidi, kteří 
trochu rozumějí fungování společnosti. 

Jaká však byla situace v Občanském fóru? Vždyť tato 
platforma byla charakteristická různými názorovými 
proudy. 
Bylo to občanské hnutí, nebyla to strana. Všichni zúčast-
nění jsme zejména v počátcích chtěli, aby se něco podstat-
ného změnilo. To dorozumění bylo poměrně velké a v prů-
běhu oněch pěti měsíců od prosince do dubna 1990 žádné 
větší tenze nenastaly. Bylo to období, kdy vznikaly první 
programové dokumenty a volební program, na němž pak 
stavěly nástupnické politické strany. 

Tehdejší situace byla samozřejmě odlišná. Domníváte 
se, že by si dnes opět měli lidé osvojit stejný étos, 
protože zemi stále čekají nejednoduché úkoly? 
Myslíte dnes, v nejbližších měsících? To prostě nelze. Ta 
situace je jednoduše neopakovatelná. Vždy ve chvíli zásad-
ních zlomů jsou lidé více ochotni obětovat se ve prospěch 
celku. Jsou také ochotnější kooperovat, komunikovat, na-
slouchat jiným. To je zcela přirozený proces, který vyvr-
cholil rozpadem Občanského fóra, což byla plně přirozená 
diferenciace. Je zcela nepravděpodobné, že by se tehdejší 
zapálení opakovalo, ten étos.

Důležitou roli před převratem sehrála hospodářská 
stránka, hospodářství za komunismu postupně upadalo. 
Hospodářství samo o  sobě ne. Fungovalo v  rozměrech, 
v  jakých mu bylo dáno fungovat, ale snižoval se životní 
standard. Padala či stagnovala životní úroveň, to byl důle-
žitý faktor. Když se obyvatelé rozhlédli na Západ, bylo na-
prosto zřejmé, že to bývalý režim nemohl ustát. Nešlo do-
nekonečna předstírat, že zdejší obyvatelé jsou na tom lépe 
než jejich protějšky na Západě. 
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Co dnes pojí český národ? Dá se ještě vůbec hovořit 
o národu? 
Samozřejmě identit je celá řada a za těch dvacet let se vý-
razně změnily a změnil se i  svět, v němž žijeme. Za prvé 
víme o unifikujících, globalizujících procesech to záporné, 
ale i to kladné. Za druhé víme o procesech evropské inte-
grace, které mění jak podmínky našeho života, tak vnímání 
toho, v jakém světě žijeme. Nedávno jsme měli zajímavou 
debatu o rozdílech mezi Čechy, Poláky, Maďary a Slováky. 
Jsme házeni do jednoho pytle Visegrádu, ale ve všech třech 
ostatních státech je sounáležitost s  národní pospolitostí 
výrazně vyšší než u nás. 

Češi jsou spíše individualisté, než aby se družili? 
To bych asi tak jednoznačně nevyslovil. Pokud se máme 
pohybovat na velmi nejisté půdě zobecnění, tak bych vy-
užil krásného rčení zesnulého kolegy Miroslava Purkráb-
ka: Češi jsou liberálové, ale se státním větrem v zádech. To 
odpovídá hlavnímu proudu myšlení. Myslím si, že u nás je 
stále velmi silná tradice, že stát má odpovědnost za životní 
podmínky jednotlivců. Ale v tom se Češi zase příliš neliší 
od jiných evropských národů. 

To není příliš lichotivé, ovšem je to dáno i historickou 
tradicí: v minulých dobách byli Češi závislí na státu, jenž 
hodně přerozděloval. 
Rozumím vám, ale nyní bych nesouhlasil. To je objektiv-
ní proces. Když studujete data o vývoji státních rozpočtů 
v zemích s vyspělým hospodářstvím, zejména v Evropě od 
počátku 20. století, diferenciace, měnící se životní pod-
mínky, samozřejmě i zvyšující se celkové bohatství vedou 
k tomu, že i veřejná ruka sílí a podstatným způsobem ovliv-
ňuje podmínky, jak se v daných státech žije. V tom se Češi, 
Rakušané, Němci, Holanďané, Slováci, Maďaři v  zásadě 
neliší. V čem se lišíme, je, že u nás v těch posledních dvace-
ti letech jako protiváha tradici a do značné míry objektiv-
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ním procesům působil jeden subjektivní a jeden objektivní 
proces. Objektivním procesem je globalizace ekonomiky, 
která za jinak stejných okolností oslabuje národní státy. 
Subjektivním je vítězné tažení neoliberalismu světem. Ten 
vstoupil otevřenými dveřmi i do České republiky. 

Díky osobnostem, které ten koncept dokázaly prosadit. 
Jak vnímáte význam ideologií a s nimi spojených 
idejí? Je ideologie cosi jako náboženství pro člověka 
v sekulárním věku? 
Politické ideologie jsou pomůcky, které slouží lidem jako 
vodítko a  kotva pro rozhodování v  životním prostoru  
každodenních voleb. Náš život je časově limitován a  ne-
můžeme jej investovat pouze do toho, abychom stále lépe 
poznávali prostředí, ve kterém žijeme, než se rozhodneme. 
Politické ideologie jsou v  tomto smyslu neodmyslitelnou 
součástí soudobých životních zkušeností. Víra je cosi, co 
jednotlivce propojuje s  transcendentním řádem kosmu, 
tedy s tím, co přesahuje individuální osobní dráhy; ideo-
logie nám pomáhají v orientaci v současném světě a životě. 
Tím nechci říci, že mezi vírou a ideologií neexistují žádné 
vazby. 

Je minulý režim v něčem ospravedlnitelný? Některým 
sociálním skupinám také pomohl... 
V rovině ideálů byl pokračováním linie renesanční huma-
nismus – osvícenství – Velká francouzská revoluce, v po-
litické praxi navazoval na metody carského samoděržaví 
a dále je rozvíjel. 

Je možné považovat události kolem roku 1989 za jasné 
vyvrácení komunistické utopie a vítězství liberální 
demokracie? 
V rovině ideálů komunistická utopie byla, je a stále bude 
patřit do tezauru světového kulturního dědictví, v rovině 
politické praxe je zřejmé, že historickou vítězkou se stala 
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liberální demokracie. Ta ale trpí deficitem ideovým, nedo-
káže dostatečně zaujmout a motivovat. 

Odklon od státu k trhu byl myslím přirozený. Lidé, kteří 
byli vystaveni státnímu paternalismu, toužili zakusit to 
druhé. Z jednoho pólu to šlo na pól druhý. 
Víte, ono směřování kyvadla k opačné úvrati bylo zřejmé 
a  muselo k  němu dojít právě vzhledem k  onomu širšímu 
kontextu a  měnícím se poměrům. Obtíž je však v tom, 
že vždy, když se to kyvadlo nezastaví včas, se s vaničkou 
vylévá i dítě, a to vede k obrovským ztrátám. Viděli jsme 
to v padesátých letech, když stát znárodňoval i to, co jiné 
komunistické země ponechaly v soukromých rukou. Stačí 
vzpomenout na východní Německo, kde až do pádu komu-
nismu byli soukromí lékaři. U nás cosi nepředstavitelného. 
A dnes mohu uvést řadu příkladů, kdy se privatizace a sáz-
ka na trh přehnaly na druhou stranu – a to vedlo k velkým 
nákladům transformace, kdy se zisky privatizovaly a ztráty 
socializovaly. 

Vy jste poukazoval na koncepty, které se v době přerodu 
a tvorby nového systému mohou změnit ve druh mýtu. 
Byly vaše námitky brány v potaz? 
To je obtížné hodnotit. Jste-li akademický pracovník půso-
bící ve veřejném prostoru, nemáte kontrolu, zda, jak, koho, 
kdy a do jaké míry vaše myšlenky ovlivní. Byly přijímány 
spíše v levé části spektra. To je přirozené. Že by se zásadně 
uplatňovaly, to bych neřekl. Já jsem se pokoušel prostřed-
nictvím občanských i akademických iniciativ udělat více 
pro to, aby se prosadily, nicméně základní vývojové ten-
dence byly protisměrné. 

Za své ekonomické i sociální postavení je odpovědný 
člověk, nebo myslíte, že ve hře je více faktorů? 
Trh, není-li korigován státem, zvětšuje rozdíly mezi lidmi. 
Působí centripetálně na bohaté – činí je ještě bohatšími, 
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a centrifugálně na chudé – ti dále chudnou. Ověřil si to ka-
ždý hráč stolní hry monopoly. 

Dá se říci, že jste na pomyslném trhu idejí neuspěl? 
I tak se to dá interpretovat. Ano... 

Je v České republice silná občanská společnost? A jaká je 
v porovnání s našimi sousedy? 
Nemusí to platit absolutně, ale obecně to platí: v Rakousku 
je občanská společnost silnější, na východ od našich hranic 
včetně zbývajících zemí visegrádské čtyřky je naopak slab-
ší. My jsme zvláštní země. Když si srovnáte mnohé sociální 
a ekonomické charakteristiky, stále ještě vyčníváme z  Vý-
chodu, ale pořád ještě jsme nějací trochu zakrslí ve vztahu 
k  Západu. To je i případ občanské společnosti. 

Jak podle vás dopadlo budování demokracie v kontextu 
čtyřicetileté zátěže totality? 
Jde o zátěž. Spíš o velkou kouli na noze, které se stále ne-
umíme zbavit. Jde o nezkušenost, jak komunikovat, jak se 
organizovat, jak v rámci existujícího právního rámce účin-
ně prosazovat svoje zájmy... 

Po druhé světové válce Amerika nabídla pomoc, která 
nesla jméno George Marshalla. Mělo vzniknout něco 
podobného jako pomoc zemím východního bloku, 
které se rozhodly znovu integrovat do západního 
společenství? 
Vy jste četl můj text na toto téma, že? Ano, my jsme o tom 
opakovaně mluvili. A v té době jsme nebyli sami, i někteří 
kolegové ze Západu dospěli k závěru, že marasmus, do kte-
rého nás dostal státní komunistický režim, bude bez po-
dobného programu překonáván jen velmi obtížně. Když se 
podíváte, v jakých problémech jsou současné postkomuni-
stické země, úvahy znovu vedou k negativnímu potvrzení 
této teze. Kdyby to tenkrát vzal Západ vážněji, kdyby něco 
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z toho bylo skutečně realizováno, věřím, že bychom na tom 
byli lépe. Tím ale nechci říci, že nám nepomáhali vůbec. 
To ne. Ale nebyla to pomoc koncentrovaná a tak dobře na-
vržená, jako Marshallův plán. 

Pro takovou pomoc by zde musela být instituce, která 
by rozdělovala prostředky. 
Ano, souhlasím s vámi. Ta pomoc mohla nabývat nejrůz-
nějších podob. Mohla být rozdělena do různých programů. 
Samozřejmě v jistém omezení zde fungovala. Stačí si vzpo-
menout na PHARE či na prostředky ze soukromých zdrojů 
jako Open Society, ale byl i program Sigma, společný pro-
gram OECD a  EU, který podporoval racionální reformy 
veřejné správy. 

Zdůrazňujete, že reformy nemají pouze ekonomický 
charakter, ale dotýkají se mnoha sfér. 
Hospodářství bylo velmi důležitým prvkem, možná nejdů-
ležitějším stavebním kamenem, ale co mě na tom trápilo 
a trápí, je, že procedury mohly být důkladnější a lepší. Co 
mohlo fungovat v čistě komerční oblasti privatizace, bylo 
nekriticky přenášeno i  do veřejného sektoru a  veřejných 
služeb, kde to fungovat nemohlo a nemůže. 

Jak vést dialog, který by otevřel cestu k řešení? 
Moje zkušenost praví, že s ekonomy, kteří byli představi-
teli tohoto vnímání světa a role společenských věd v něm, 
dialog vést nelze. 

Když někteří hovoří, druzí mají „špunty” v uších... 
Naštěstí jsou i ekonomové, kteří rozumějí tomu, že nero-
zumějí všemu. 

Kdyby lidé, kteří připravovali transformaci, nevedli 
jen monology a dostatečně hovořili mezi sebou, možná 
by se ty obtíže zvládly lépe? 
Určitě. Mám pro to vysvětlení a důkaz, který sahá do ob-
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dobí Čalfovy vlády 1990–1992. Když se podíváte na Hos-
podářské noviny ze září 1990, ve stejném čísle byl publiko-
ván Scénář ekonomické reformy i Scénář sociální reformy. 
To znamená, že ještě existovala spolupráce různých disci-
plín, která se tak hezky uplatňovala v programové komisi 
Občanského fóra. Bylo patrné, že programové dokumenty 
se promítly do práce ministrů federální vlády vedené Mari-
ánem Čalfou. Pak přišla názorová diferenciace, kterou po-
kládám za přirozenou, stejně jako diferenciaci zájmů. Poté 
se rozpadlo Občanské fórum a nastoupily nové strany jako 
Občanská demokratická strana. Její vítězství v  roce 1992 
bylo přitakáním voličů zúženému pojetí transformace. 

Může dnes Česká republika navázat na to, co bylo 
připraveno na počátku devadesátých let? 
Rozhodně by o  tom ti, kteří dnes usilují o  nápravu věcí 
veřejných, měli vědět. Za dvacet let se ovšem změnil svět, 
změnila se i česká společnost. Zejména pod vlivem globali-
zace a prosazování návodů neoliberalismu. 

Udělala Česká republika dobrý krok, když se integrovala 
do společenství zemí, odkud vyšla? 
Spolu s námi tam vstoupili i  ti, kteří byli našimi „bratry“ 
i  v  době komunismu. My jsme vstupovali do širší entity, 
než byla původní Evropská unie. Ten krok byl a bude jed-
noznačně a dlouhodobě pozitivní. Jeho přínosy si dnes ješ-
tě neumíme řádně uvědomit – totiž to, jak velké benefity 
můžeme a budeme čerpat právě z evropské integrace. Co 
to pro nás znamenalo a znamená. 

Co by se mělo vykonat, aby se Češi probudili, aby 
vešla ve známost skutečnost, že jsme součástí velkého 
nadnárodního celku? 
V obrazu Evropy v očích Čecha hrají roli, a ne vždy pozi-
tivní, i média. V diferencované české společnosti, jak víte, 
jsou jednotlivci, a dokonce i skupiny, kterým je proti mysli, 
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že v Evropské unii jsme. Jsou to však především deformo-
vané a úzce interpretované ekonomické zájmy, které vedou 
k těmto závěrům. Já bych nepodceňoval životní zkušenosti 
Čechů. A tam je hodně pozitiv. Docela často cestuji, a když 
jsme u  toho, třebas schengenský prostor, to je velice pří-
jemná instituce Evropské unie. Odpadají kontroly na hra-
nicích. Když člověk jede na výlet, setkává se často s tabule-
mi s nápisem, že cyklostezku podporovala EU z nějakého 
programu, takových příkladů je celá řada. 

Nejlepší, jak zakončit dialog o minulosti, je podívat se 
na budoucnost... 
Ano, to je taky trochu má profese. Pohledy do budoucna 
jsou vesměs podmíněné. Říci, co bude za deset či dvacet 
let, bych si skutečně netroufal. Kdybych se měl klasifiko-
vat, jsem mírný pesimista. Umím si představit vývoj, ve 
kterém bychom začali lépe využívat svého potenciálu, ať už 
v oblasti lidských zdrojů, jak se dnes říká, tak v oblasti in-
stitucí a kulturních tradic. V tom případě bychom z polohy 
někde uprostřed mezi Západem a Východem mohli směřo-
vat k západní Evropě. V tuto chvíli ale více indicií svědčí, 
že se nám to nedaří. Hlavní faktor, který k tomu přispívá, 
a  tím jsem si skutečně po mnohaletém studiu jist, je ne-
kompetence veřejné politiky jako sociální praxe. Součástí 
této nekompetence je také nekompetence veřejné správy 
samotné. Český stát funguje stále hůř a hůř a politici, kteří 
rozhodují, i když ne výlučně, o tom, kam se země bude ubí-
rat, na tom nejsou o mnoho lépe. 

Jaká politika může za to, že země začíná stagnovat? 
Vidíte zápor v tom, že nyní země žije pomyslným 
šetřením ve veřejné správě? 
A priori ne, nejsem proti šetření, ale jsem proti šetření na 
nesprávném místě, které může dlouhodobě způsobit více 
škod než užitku. A naopak jsem pro, aby se hledaly zdroje 
tam, kde jsou a kde se zatím nehledají. Je nutno více než 
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doposud využívat všech kanálů, které demokracie nabízí. 
Rehabilitovat stát a vybudovat kompetentní a efektivní 
veřejnou správu. Obrazně řečeno: reorientovat investice 
z betonu a železa do lidí. 

Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie 
a kapitalismu? 
O tom jsem se už široce rozpovídal. Především jsem se an-
gažoval v  tvorbě veřejněpolitických programů. Na půdě 
Karlovy univerzity jsem založil nový obor Veřejná a  so-
ciální politika. Na mém pracovišti v Centru pro sociální 
a  ekonomické strategie se zabýváme formulací podmí-
něných prognóz budoucího vývoje země v kontextu ev-
ropeizace a globalizace. Rozběhl jsem akademickou inici-
ativu ústící do sepsání Sociální doktríny České republiky.  
(Ke stažení na www.martinpotucek.cz/index.php?opti-
on=com_rubberdoc&view=category&id=44%3Aodbor-
ne-clanky&Itemid=64&lang=cs&limitstart=20) Dost 
publikuji. Také jsem často vstupoval a vstupuji na pole ve-
řejných diskusí o tom, co je a co není dobré pro naši zemi 
a její občany. I formou blogů. 

Účastnil jste se kuponové privatizace jakožto velké 
příležitosti obnovy kapitalismu? 
Ano, ale jen pasivně – jako jeden z několika milionů DIKů. 

Co jste říkal na rozdělení Československa? 
V době rozpadu Československa jsem byl proti. Dodnes 
myslím, že k němu nemuselo dojít, kdybychom dispono-
vali (jak Češi, tak i Slováci) odpovědnějšími a kompetent-
nějšími reprezentacemi. A bylo velké štěstí, že jsme – už 
jako Česká republika a Slovensko – dostali příležitost na-
lézt férové prostředí pro jinou formu spolupráce na půdě 
Evropské unie. 
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Bez Evropské unie, jako dva malé izolované státečky by-
chom ekonomicky i geopoliticky na rozdělení doplatili 
mnohem více. 

Dialog byl nahrán ve středu 19. 1. 2012 kolem poledne na Fakultě sociál-
ních věd UK v Jinonicích. Redakčně kráceno a mírně jazykově upraveno.   





Dialog pátý
s Pavlem Švandou

Pavel Švanda (1936) je esejista, básník, 
vysokoškolský pedagog na Divadelní fakultě 

Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 
V šedesátých letech působil jako redaktor 
v časopisech Host do domu a Tvář. Naposledy 
vydal vzpomínky Paměť esejisty (2006) a knihu 
úvah O intelektuálovi, který se necítí dobře (2012). 
Občas publikuje také v Listech. 
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Čím pro vás byl rok 1989? Jaké naděje jste do něj vkládal 
a jak se naděje naplnily?
Devatenáct let od roku 1971 jsem strávil v manuálním za-
městnání. V roce 1990 se mi otevřela možnost úplně jiné 
profesionalizace. Dělal jsem zase novinářskou práci a  za-
čal jsem knižně publikovat. Zároveň jsem si musel pře-
stavět celý život, nejen pokud šlo o běžnou denní rutinu: 
otevřel se nám všem svět úplně nových nároků, informa-
cí a  požadavků. Pracoval jsem zprvu v  Akordu se Zdeň-
kem Rotreklem, pomáhal jsem založit měsíčník Proglas 
a  psal jsem i do Lidovek a  jinam. Později jsem nastoupil 
v Lidové demokracii a začal učit na JAMU. Od roku 1970 
dorostla nová, jinak utvářená generace, se kterou jsem se 
po letech určitého osamění v disentu musel naučit spolu-
pracovat. Naše naděje se od podzimu 1989 vyvíjely podle 
proměnlivé situace. Nám starším se z počátku zdálo, že pů-
jde o další „obrodný proces“. To by znamenalo jen jakousi  
„gorbačovštinu“, tedy modifikaci režimu vlády jedné stra-
ny. Když se pak situace vyvíjela jiným směrem, a to velice 
překotně, prakticky během několika týdnů, vítal jsem to. 
Vzhledem ke svému politickému původu a osobnímu pře-
svědčení jsem byl vždy zastáncem parlamentní demokra-
cie. Nestačil jsem se divit všemu, co se posléze dělo, ale to, 
co přinesl rok 1990, jsem vítal. Naději na život ve svobodné 
zemi, ve svobodném systému, s možností komunikace se 
zahraničím, s  cestováním. V  tomto ohledu se mé naděje 
naplnily. 

Zkrátka v roce 1989 jsme vykročili cestou k vyspělým 
západním demokraciím.
Ano. Přičemž jsme zprvu přehlédli, že i vyspělé demokra-
cie se neustále nepokojně vyvíjejí, že život v demokracii je 
život na „vídrholci“, nikoliv idyla dokonalé utopie. 

Očekával jste, že může přijít konec režimu?
Upřímně řečeno, před rokem 1989 jsem si nedovedl ani 
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představit změnu, ke které skutečně došlo. Byl jsem vlast-
ně přesvědčen, že zde vždy budeme mít nějakou formu ko-
lektivismu a tak či onak bude dominantní sovětský vliv. Že 
dojde k dokonalému rozsypání „starého režimu“ a přesta-
vění naší části světa, bylo pro mě překvapením, jako ostat-
ně pro většinu Čechoslováků. A to jsme ještě netušili, že 
se rozsypou i některé součásti versailleského systému, jako 
Československo a Jugoslávie. 

Myslíte, že jedním z důvodů rozsypání systému bylo, 
že na vrcholu pyramidy minulého režimu stáli lidé, kteří 
zosobňovali průměr, ba podprůměr?
To si vynucoval systém vlády jedné strany sám o sobě. 
Politický provoz byl založen na vzájemném vyřazování 
uvnitř politické špičky, zprvu velmi krutými metodami.  
I když politické manýry posléze poněkud zjemněly, nahoře 
nemohl obstát nikdo, kdo by nebyl zosobněním průměru 
nebo kdo by to nepředstíral. Reprezentativní průměrnost, 
„lidovost“ patřila k vnitřní podstatě spikleneckých spol-
ků, jimiž totalitní partaje původně byly a vlastně zůstaly 
i po uchopení moci. I o Hitlerovi se přece uvažovalo jako 
o „géniovi průměrnosti“. Mimochodem, to asi bylo příči-
nou osobní tragédie původně nepokojného levicového in-
telektuála Gustáva Husáka, který se musel konformovat 
s  povinnou funkcionářskou bezvýrazností. Na Západě je 
to trochu jinak. Britská, francouzská nebo americká po-
litická reprezentace se dostává na špici jen na určitý čas. 
Odvede svou práci a  odchází. V  demokratických státech 
a  společnostech fungují systémy, které umožní vícemé-
ně hladké vystřídání elit. Toto marxistický systém nikdy 
nedokázal vyřešit. V sovětské mezigenerační – nebo i jiné 
– sféře znamenalo napětí vždy nelítostný boj, někdy i na 
život a na smrt. 

Potřebuje člověk k životu ideologii? 
V podstatě každý z nás má v hlavě nějak poskládaný obraz 
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světa. Něco si ustavujeme nahoře a něco dole. Někdy je ten 
náš obraz velice primitivní, roztržitý, anebo je třeba po-
skládán vysloveně bizarně. To třeba znamená, že na vrcho-
lu osobních hodnot strmí Kometa nebo Sparta. Mohou tam 
čnít i tělesné zážitky, třeba sex. Ale i toto je jakýsi žebříček 
hodnot a představ o nich. Jsou ovšem i lidé, kteří hodnoty 
mají uspořádány diferencovaněji. Používají představ, kte-
ré jim nabídlo vzdělání a odkázala i vzdálenější minulost. 
V Česku jsou například početně zastoupeni instinktivní či 
neuvědomělí kolektivisté, kteří budou vždy vyznávat prio-
ritu toho, čemu říkají národ, třída nebo společnost. Ti po-
liticky doufají v určitý typ socialistického uspořádání. Li-
beralismus západního střihu je jim instinktivně protivný. 

Lidé vstupující do strany hlásající tento koncept 
uspořádání společnosti byli ovlivněni druhou světovou 
válkou, věřili ve spravedlivější svět, který jim ideologie 
nabízela. 
Šel bych možná ještě trochu dál. Marxismus pochází z 19. 
století. Tedy je určitou formou romantismu. Marx sám byl 
nadšený „osmačtyřicátník“. Jeho ideologie je utopickou 
ideologií Posledního soudu, která slibuje, že po Posledním 
soudu proletářské revoluce nastane konec dějin, ráj a vy-
koupení. Ten chiliastický tón, poselství, že s námi komu-
nisty začíná vše znovu, u nás v 50. letech zněl velice silně. 
Byla v tom jistě i reakce na genocidu druhé světové války, 
která také nesla rysy apokalypsy. Spousta lidí o to ochot-
něji uvěřila ve spásu skrze proletářskou revoluci. Pokud jde 
o českou kulturu: zdejší utopicko-revolucionářská tradice 
byla – alespoň v kavárenské podobě – už od konce 19. sto-
letí poměrně silná. 

Komunistická ideologie je slepou větví osvícenství.
Marxisté se interpretovali jako velcí racionalisté a nositelé 
vědeckého názoru. Já ale v marxismu vidím ten velice sil-
ný romantický kořen, a tudíž permanentní výzvu k citové 
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angažovanosti. Propagandistický balast 50. let netvořily 
apely na racionalitu. Převažovaly velice emotivní apely na 
angažování se na straně dobra, podobně jako v propagandě 
nacistické. Nacismus se otevřeně manifestoval protiosví-
censky, což komunisté nečinili. Ale v politické praxi se s ra-
cionalitou rozcházeli a o rozumovou kritiku prostě nestáli. 

A co lidé, kteří se s režimem nesmířili? 
Takových lidí zde byla spousta. Někteří byli radikálnější, 
jelikož si nemohli pomoci od svých živých psychických 
problémů. Některé do opoziční situace zatlačil sám režim. 
Jiní se pokoušeli léčit sebe samé a  působit na okolí svou 
vlastní tvorbou, třeba v rámci samizdatu. 

Tito lidé tedy žili ve vlastním světě, jenž jasně říkal: My 
režim nepřijímáme.
Někdy se též podceňuje to, čemu se říká totalitní systém. Je 
to vytvoření situace, kdy vlastně mimo systém není možné 
nic, tedy žádná jiná aktivita, a  dokonce ani pasivita není 
možná než uvnitř systému. To se u nás podařilo dokonale 
realizovat. Když se pak někde ve stínu vytvořilo ohnisko 
lidí, kteří spolupracovali na nějakém jiném způsobu myš-
lení nebo konání, ať již na náboženských, charitativních, 
uměleckých, filozofických aktivitách, byla to osvěžující 
výjimka. Takové usilování se však muselo konat progra-
mově mimo systém, někde na hraně soukromí a veřejného 
dění. Byly ale případy divadelníků nebo filmařů, kteří ne-
mohli inscenovat a natáčet na koleně a museli nějak získá-
vat oficiální prostředky. Když byla příhodná situace, došlo 
k  politické oblevě, bylo možno na čas i vytvořit oficiální 
středisko nezávislých aktivit. V 60. letech to byl například 
časopis Tvář, nemarxistický časopis uvnitř marxistické 
kultury. Jinou věcí je, že nevyšel ani jeden kompletní roč-
ník Tváře, jelikož ji režimní dozor vždy nějak zakousl. Za 
normalizace se mnohé dělo i prostřednictvím samizdatů. 
Kromě toho zde byla skupina soustředěná kolem politicky 
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angažovaných lidí, jako byli Petr Pithart, Jaroslav Šabata, 
Václav Havel. Tam se dělala politika. 

Sám jste měl blízko k Chartě.
Ano, blízko. 

Proč jste nepodepsal?
Nejzásadnější důvod byl, že když se Charta 77 podepiso-
vala a když s ní Šabata za mnou přišel, měl jsem dojem, že 
se zakládá nová levicová strana. Byl jsem toho názoru, že 
té jedné, kterou jsme tu už měli, bylo až dost. Obnovovat 
„osmašedesátnictví“ mně připadalo odsouzené k nezdaru. 
To se taky na konci roku 1989 ukázalo. Druhý důvod, který 
jsem si ale ujasnil až dodatečně, byl, že režimu se Chartou 
nabídla možnost vrhnout se na deklarovanou opozici a bo-
jovat s  ní. Komunisté a  jejich aparát v  podstatě neuměli 
řídit normální provoz státu. To jim vůbec nešlo, ačkoliv se 
považovali za specialisty na ekonomické otázky. Co jim šlo 
naopak velice dobře, byly propagandistické boje, potlačo-
vání jiných mínění, demagogie, vyvolávání represivních 
kampaní, v nichž se cítili jako doma. V této zemi se od roku 
1971 do roku 1975 téměř nedalo žít. Poté se režim začal za-
dýchávat a zdálo se, že by vše mohlo přejít do povlovnější-
ho vývoje, k mírnějším, kádárovským polohám, které jsme 
dost záviděli Maďarům. Do toho ale přišla Charta a svým 
elánem znovu popudila nejen vedení KSČ, ale i podřízené 
složky až po uliční výbory. Komunisté donutili lidi kývat, 
někteří dokonce museli podepisovat „antichartu“, pokud 
chtěli žít ve své profesi. Každému se do toho „skladničení“ 
nechtělo. Takže komunistům se povedlo na základě Charty 
77 a anticharty strhnout veřejně na svou stranu i ty, o nichž 
se předpokládalo, že latentně patří k opozici. Vzpomeňme 
třeba Jana Wericha nebo Gustava Broma. Z obnoveného 
bojového elánu, který Charta 77 zažehla, režim vyžil až do 
let 1981, 1982, kdy se začala projevovat hospodářská krize.
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Pak už soudruzi měli jiné starosti. V  Chartě jsem prostě 
neviděl politický zisk. 

Ano, ale člověk může říci slovy Jana Patočky, že je nutné 
trpět pro vyšší hodnoty. On šel touto cestou a za svá 
slova položil život.
Pozdní Patočka se víceméně ztotožnil s antickým pojetím 
lidského osudu, které praví, že skutečně cenné je jen to, co 
se děje na agoře, na fóru, na veřejnosti. Já si naopak trou-
fám myslet, že fundament naší účasti na světě zakládáme 
a opatrujeme v soukromí. Tady platí křesťanské: „Bene vi-
vit, qui bene latuit“, tedy zhruba přeloženo: Dobře žije ten, 
kdo umí žít v skrytu. Ne jen já, ale i ostatní v okruhu kolem 
Josefa Šafaříka jsme měli pocit, že jsme i bez Charty odvá-
děli svůj díl života. My jsme se nepotřebovali manifestovat 
jako opozice, my jsme jí byli. Mám na mysli nejen brněnský 
kruh kolem Josefa Šafaříka, ale i širší kulturní společen-
ství, které se nemuselo nutně definovat účastí v boji o po-
litickou moc. 

Myslíte Šestatřicátníky...
...a samizdatovou dílnu Listy přátel, která zde byla a fungo-
vala. My jsme ale také neměli co odsluhovat a napravovat 
z  minulosti. Nikdo z  našeho okruhu nikdy nebyl členem 
KSČ, kdežto Charta se skládala převážně z bývalých par-
tajníků. Za mnou s Chartou přišel Jaroslav Šabata. Později 
to byl můj přítel, kterého jsem si vážil. Když za mnou přišel 
s Chartou 77, viděl jsem v něm především člověka, který 
mi kdysi přednášel na fakultě historický a dialektický ma-
terialismus a dějiny VKS(b) a ze kterého ještě v polovině 
50. let celkem šel strach. Vážil jsem si Jaroslava Šabaty už 
proto, že on si za „normalizace“ odseděl své v kriminále. 
Rád jsem s ním po roce 1990 diskutoval, pod jeho politické 
vedení bych se ale nikdy nestavěl. 



83

Dialog pátý s Pavlem Švandou

Ale byli to lidé z Charty, kteří pomohli mírovému 
předání moci. V tom je jejich zásluha. Jestli někdo byl 
v Chartě a předtím byl v komunistické straně, to je 
otázka jeho svědomí. 
Naprosto s vámi souhlasím v tom, že na půdě Charty, a ze-
jména kolem Havla, se vytvořilo cosi jako nová politická 
reprezentace, kterou jsme pak velmi potřebovali na konci 
roku 1989. 

Můžete jako člověk, jenž s režimem nesympatizoval, 
uvést nějaká jeho pozitiva? Setkal jsem se s postojem 
Vladimíra Vodičky, zakladatele Divadla Na zábradlí. Ten 
na minulém režimu zdůrazňuje význam kultury. 
Jistěže se i za minulého režimu vytvořily určité kulturní 
hodnoty a našly se pro ně finance, které by se dnes těžko 
hledaly. Zůstaneme-li u literatury, Knihovna klasiků, kte-
rou vydávalo nakladatelství Odeon, nebo Antická knihov-
na, to byly dobré počiny. Ale co se týče celkové kulturní 
úrovně režimu, nepřeceňoval bych ji. Ve slavných šedesá-
tých letech vycházela v Čechách a na Moravě tři či čtyři 
významná literární periodika. Kolik jich vychází dnes? 
Měli jsme několik význačných divadel. Když se staršího 
člověka, zejména Pražáka zeptáte, co pro něho znamena-
la léta šedesátá, odpoví vám: Chodili jsme do Semaforu, 
bylo to báječné! Kolik divadel má Praha dnes? Když se po-
dívám na Brno, měli jsme zde dvě až tři zajímavá divadla. 
Kolik jich máme dnes? Totéž platí o knihkupectvích. Jen 
dobrá hudba se mně zdá být v současnosti bita, ale za to ne-
může demokracie. Literatura, původní i překladová, je na 
tom dnes mnohem lépe. Kolik zde bylo nakladatelství? Tři 
čtyři velká byla v Praze a poté už jen krajská. Dnes pouze 
v Brně máme zhruba šest akceptovatelných nakladatelství. 
Pokud jde o kulturní provoz, má liberální systém napros-
tou převahu nad totalitou. Ano, centralizovaný ekonomic-
ký systém dokázal za „normalizace“ zaručit jistou životní 
úroveň, kterou bychom snad mohli označit za „škodovko-
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vě-bůčkovou“. Jestli ovšem Husákovi za něco patří vděk, 
tak za výstavbu sídlišť. Dokázal konečně zlomit bytovou 
nouzi, která zde trvala ještě dvacet let po válce a byla ne-
obyčejně akutní i v 60. letech. To se soudruhům povedlo. 
Obávám se ale, že ta výstavba byla prováděna tak neeko-
nomickým způsobem, že nakonec i ta bůčková životní úro-
veň v podobě levných potravin vedla k hospodářské krizi. 
Ostatně on ten socialistický blahobyt byl vždycky dostup-
ný jen částečně. Věděl jsem, že v sobotu si nemohu moc při-
spat, neboť pro rohlíky do samoobsluhy musím přijít do půl 
deváté, jinak nebudou, kdežto dnes mohu přijít pro pečivo 
i odpoledne a pořád ho mají dost. To, co nám komunisté za-
jistili, stálo tak obrovské náklady a naši produkci vytváře-
la tak těžkopádná ekonomická mašina, že se musela dříve 
či později zadrhnout. Měli jsme takzvanou potravinovou 
soběstačnost a rozvinuté zemědělství. Ale co nás asi stály 
ty zemědělské dotace? Nakonec se to všechno prokázalo 
jako liché a špatné, a to očividným krachem celého systému 
včetně samotného SSSR. Nejsem přítelem černobílého vi-
dění. Někdy mě štvou lidé, kteří oponují proti komunismu, 
jako kdyby těch čtyřicet let neznamenalo lidsky vůbec nic. 
Naopak. To bylo velké lidské jeviště, na kterém bylo vidět 
spoustu velkých lidských osudů a zážitků. A uznávám, že 
i ten, kdo se chtěl omezit čistě na hmotnou spotřebu a byl 
šikovně napojen na šedou ekonomiku, tak si „normalizaci“ 
docela užíval. Mám námitky vůči některým lidem, kteří 
dnes při propagaci demokracie jednají stejně aktivisticky 
bezostyšně, jako sloužili komunistům. To jsou ti, co jenom 
sundali ze zdi Fučíkův portrét a na jeho místo si pověsili 
Horákovou, a jinak jedou dál, jak byli zvyklí, tedy černobí-
le. Samozřejmě že takový aktivista už se dnes neptá, jaký je 
můj postoj ke vstupu spřátelených armád v srpnu 1968, ale 
třeba se zajímá, proč jsem nepodepsal Chartu 77. 

Přesto bylo mnoho osudů zmařeno.
Bylo mnoho velkých osudů, někdy hrdinských i tragic-
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kých. Někteří lidé emigrovali, jiní se mravně zlomili. Za 
zmařené osudy nepovažuji úděl těch lidí, kteří odešli do 
ciziny nebo na čas do kriminálu. Někteří z těch, kteří byli 
vyřazeni na počátku sedmdesátých let z  profesionálního 
uplatnění, vlezli s lahví do kotelny. Tam se jako oběti reži-
mu upili. Přišel rok 1990, možnosti se otevřely, ale ukázalo 
se, že někteří lidé již nejsou k použití. Tady vidím zmařené 
osudy. 

Nyní bych navrhoval, abychom se přesunuli k otázce 
demokracie. 
Pro mě je demokracie především systémem, v němž vztahy 
mezi lidmi a  lidské situace vycházejí najevo takové, jaké 
jsou. A nejen v  protikladech, ale i v  proměnlivých odstí-
nech, což leckoho mate. Netvrdím, že vždy nutně musí po 
horším následovat lepší. Až takový optimista nejsem. Ně-
kdy může následovat horší po lepším, ale neustále se děje 
pravda o člověku a o světě. Lidské osudy se dějí v otevře-
nosti. To je pro mě podstatné, přestože si všímám i medi-
ální mlhy, která se nad naším světem rozprostírá. Nabízí se 
možnost rozvoje jednotlivých lidských životů. My v Česku 
tomu stále ještě příliš nerozumíme. Pořád u nás existuje 
silná etatistická tradice, která nám tvrdí, že všichni jsme 
především součástí státu. Když se podíváte na Českou 
televizi a  na její večerní zpravodajský pořad Události, co 
uvidíte? To jsou stále ještě události, které se netýkají lidí, 
ale státu a  jeho aparátu. O kolik stát přišel na daních, co 
stát udělal, co by představitelé státu měli udělat, co by dě-
lat neměli. To zpravodajství se odbývá v příznačné etatis-
tické a vlastně ještě socialistické tradici. Zřejmě se z toho 
na Kavčích horách už nikdy nedostanou: jejich hrdinové 
jsou politici a nikdo jiný. Já se české modle státu neklaním. 
Stát vidím spíš jako obslužné zřízení. Dobrý stát je pouze 
dobrým servisem. Není tím, čemu bych se chtěl odevzdat 
s duší i kůží. 
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Žít bez státu bohužel nejde.
Ano, tak jako nemůžete žít bez zubaře, nemůžete žít bez 
státu. Ale půjdete klást věnce k zubařské ordinaci? 

Co demokracie potřebuje? Můžeme zmínit dobrý dialog, 
vzdělaného člověka kriticky uvažujícího...
To vše a  ještě trpělivost. Též by demokracie potřebova-
la hlouběji uvažujícího analytika. Podívejte se, hovoří se 
u nás o akutní krizi demokracie. Jednu z příčin vidím v bul-
varizaci našich médií, ke které z komerčních důvodů zača-
lo docházet zhruba před 10–15 lety. Před pěti lety nabyla 
tato bulvarizace – totiž vulgarizace – takového tempa, že 
dnes nemáme skoro nic než větší nebo menší bulvár, který 
je málokdy schopen veřejnosti nabídnout hlubší analytické 
postoje. Netvrdím, že se v  novinách nedočtete pár chyt-
rých komentářů. Ale hlavně nám naše média ráda prodáva-
jí za naše peníze náš neklid a naši nespokojenost. Výsled-
kem je stav, kdy je otevřenou otázkou, kdo tu vlastně volil 
prezidenta. Občané, nebo televizní diváci? A koho zvolili? 
Politika, nebo hvězdu obrazovky? 

Nedává demokracie prostor pro demagogy?
To je pravda. Ovšem přívalem neomezené demagogie je 
především každá tyranie. V demokracii se veřejnost může 
demagogii alespoň bránit, může ji kritizovat. 

Podívejme se ještě na kapitalistický řád. Slovo 
kapitalismus se v počátku transformace neužívalo, 
neboť mělo ideologické zabarvení.
Představa, že centralizované hospodářství bude efektiv-
nější, se neprokázala nejen u nás, ale nikde a nikdy. Tržní 
systém prokázal a prokazuje vyšší efektivitu. I on má své 
náklady. I on může vést k různým krizovým situacím. Za-
tím se vždy z krizových situací tržní systémy dostaly. Ří-
kám různé systémy, jelikož něco jiného je německý hos-
podářský systém, něco jiného je francouzský se silným 
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podílem státu. Zkušenost nás ale rozhodně učí, že z hospo-
dářských potíží se tržní hospodářství otřepe ještě nejlépe. 
I to ovšem může bolet. 

Něco jiného byl kapitalismus v 19. století, a něco jiného 
ve století minulém, kdy se budoval stát blahobytu.
Soudím, že jsou situace, které očividně vyžadují soustře-
dění hodnot a sil, jež představují peníze – tedy soustředění 
kapitálu, který se pak někam vrhne, něco založí, například 
změní zemi industrializací. Když přijdou na řadu úkoly 
tohoto typu, věřím spíše Baťovi než ministerskému úřed-
níkovi. K tomu nás vede naše zkušenost. Ale mohou přijít 
situace, kdy je zapotřebí se na věci dívat jinak, kdy je nut-
né velký kapitál rozptýlit, vynaložit jej třeba k povznesení 
životní úrovně na venkově, k čemuž bude muset pomáhat 
stát jako vhodný orgán redistribuce peněz. Nedá se jednou 
provždy nařídit, abychom kapitál koncentrovali, nebo ho 
rozptýlili. Abych se přiznal, mám problémy vyplnit si da-
ňové přiznání, a proto jsem opatrný, abych někomu udělo-
val ekonomické rady. Ale z historie vím, že některé zásadní 
otázky je nutno rozhodnout politicky; myslím třeba na vel-
ký konflikt ve věci cel na zahraniční zemědělské výrobky, 
který otřásal britskou politickou scénou v 19. století. Tento 
spor rozhodl o průmyslovém charakteru Spojeného krá-
lovství, ale i o tom, že Britové musejí potraviny dovážet, 
což je například vážně handicapovalo za obou velkých vá-
lek ve 20. století. 

Jednou z důležitých hodnot je svoboda. Čím je pro vás? 
Bez ní by spisovatel, básník existovat nemohl.
Ano, máte pravdu. Spisovatel a básník sice může existovat 
i v nesvobodě, může si psát své a po svém. Pouze své dílo 
dostane k menšímu počtu čtenářů. Uvedu osobní příklad. 
Přinesl jsem vám záložku, kterou mi vyrobilo nakladatel-
ství Atlantis; je na ní seznam knížek, které mi v něm vyda-
li. Řada z těch titulů byla napsána v dobách, kdy jsem dělal 
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skladníka, závozníka, dispečera atd. Tuto tvůrčí svobodu 

mi nikdo nemohl vzít, dokud by mě policie nezavřela, což 

ovšem některým lidem udělala. 

Jste intelektuál. Jaká je podle vás úloha intelektuála 

v otevřené společnosti? Jak se liší od role intelektuála, 

který žil ve společnosti totalitní?
Intelektuál v  totalitní společnosti nemohl fungovat jinak 

než v rozporu se společností,... 

...nebo mohl sloužit režimu. 
Jakmile se intelektuál podřídí moci, případně ji povolá na 

pomoc své filozofické, náboženské, politické pravdě a své 

kariéře, přestává být intelektuálem. Stává se funkcioná-

řem. 

Friedrich von Hayek je vůči intelektuálům ostražitý. 

Tvrdí, že to oni předestírali utopické světy, za kterými se 

skrývalo utrpení a krev.
V tomto ohledu má von Hayek pravdu jen zčásti. Intelek-

tuálové jako takoví vražedné ideologie sice vymýšleli, ale 

realizoval je trochu jiný typ lidí. V  osudových mezerách 

mezi Marxem, Leninem, Hitlerem a  Stalinem pracovalo 

a  přemýšlelo mnoho intelektuálů, jak nastolit spravedli-

vý řád. V  samotném totalitním režimu se intelektuálové 

už tolik neuplatňovali, což mnohé dost mrzelo. V  jistém 

ohledu je charakteristický životní příběh Trockého. Svým 

způsobem byl vždy intelektuálem, i když to byl také zcela 

bezohledný politik a velmi mu záleželo na moci. Když však 

intelektuál Trocký narazil na mocichtivý monolit Stalina, 

prohrál. Každý intelektuál v konfrontaci s mocí, počínaje 

Sokratem a Ježíšem, prohrává. Alespoň na povrchu. 
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Váží si lidé v Čechách intelektuálů? 
Máme početnou a velmi aktivní inteligenci. Česká společ-
nost jejích služeb využívá od učitelů na základní škole až 
po akademiky a populární umělce. Proč by si Češi nevážili 
své inteligence? 

K jakým omylům podle vás došlo během transformace?
Byl jsem dost kritický k představě, která zde fungovala 
v první polovině 90. let, tedy po rozdělení Československa, 
že bychom sem neměli pouštět cizí kapitál, abychom brá-
nili „rodinné stříbro“. Že se státní majetek měl rozdělovat 
pouze našim lidem. Nakonec se ukázalo, že to byl omyl. 
Za prvé zde nebyl potřebný kapitál. Za druhé zde nebyly 
nové technologie, které jsme nutně potřebovali. Taky jsme 
neznali příslušné manažerské dovednosti. Ty jsme rovněž 
museli získat zvenčí. Myslím si, že heslo ochrany „rodin-
ného stříbra“ bylo mylné. Kvůli němu jsme utrpěli v hos-
podářském rozvoji několikaleté zpoždění. 

A jak vidíte naši budoucnost v rámci integrované Evropy 
a globalizovaného světa?
Naše budoucnost se bude vyvíjet tak, jak se bude vyvíjet 
budoucnost Evropy a  role Evropy ve světě. Namlouváme 
si rádi, že jsme hybateli svého osudu. Dokonce si předstí-
ráme, že v  letech 1918 a  1989 jsme se vysvobodili sami. 
Ve skutečnosti jsou české dějiny funkcí evropských dějin. 
U nás se vždy dělo to, co se dělo v Evropě. Bude záležet, 
jak se budou vyvíjet evropské dějiny. Podle toho se bude 
vyvíjet i naše budoucnost. 

Ano, ale dokážeme do evropského projektu také 
přispět?
Buď se otevřeme Evropě a dokážeme si vybrat někdy lépe 
a někdy hůř ze společného osudu, nebo budeme usilovat, 
abychom byli myšlenkově i hospodářsky „soběstační”. 
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Pokud přijmeme za svůj ideál skanzen, vždy se budeme 
potýkat s problémy, jež s sebou nese mentální uzavřenost, 
pyšný národní autismus. 

Dialog byl natočen v  pondělí 25. listopadu 2013 dopoledne v  kavárně 
a restauraci Savoy v centru Brna, Jakubské náměstí 1. Redakčně kráceno 
a mírně upraveno.





Dialog šestý
s Václavem Pavlíčkem

Václav Pavlíček (1934) je český právník, 
konstitucionalista a státovědec. Je autorem 

knih Ústavní právo a státověda (2 díly, 1998), 
O české státnosti I (2002), O české státnosti II 
(2003), O české státnosti III (2009). 
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Co pro vás znamenal rok 1989? Jaké naděje jste do něj 
vkládal a jak se naplnily? 
Rok 1989 byl pro mne zásadní změnou v mnoha oblastech. 
Byl jsem tehdy zaměstnán ve firmě Janka Radotín. Několik 
dní po otevření hranic přicestoval do Prahy z Norska exilo-
vý novinář, filozof a spisovatel Michael Konůpek, můj pří-
tel, s kterým jsem dříve pracoval v Pražských kanalizacích; 
po našem společném vystoupení na schůzi odborů, kde 
jsme vyjádřili nesouhlas s kampaní proti Chartě 77, odešel 
s celou rodinou po podpisu Charty 77 do exilu. Ve dnech 
28. listopadu až 7. prosince 1989 uskutečnil řadu rozhovo-
rů, které knižně publikoval již v roce 1990 v Norsku pod 
názvem Dagbok fra Praha. Soustředil jsem se na nezbytné 
změny v oblasti práva. Kniha byla určena norským čtená-
řům, ale myslím, že by mohla být zajímavá i pro současné 
české historiky, kteří se zajímají o tehdejší mocenské změ-
ny. Vnímal jsem možné změny v Československu jako pro-
blém geopolitický a také generační. Náznaky režimu k dia-
logu byly střídány represemi. Jednotlivci ve vedení KSČ 
ochotní k dialogu byli zbavováni funkcí. Některé vynuce-
né kroky režimu jsem chápal spíše jako jeho taktiku, kte-
rou je třeba využít, ale nelze mít o jeho úmyslech a dalším 
postupu iluze. V tomto smyslu jsme v právní sekci Česko-
slovenského helsinského výboru hodnotili rozhovor, který 
v  letních měsících poskytl JUDr. M. Čalfa deníku Práce 
o  připravované ústavě. Reagovali jsme ve svém stanovis-
ku zejména na jeho tvrzení, že záleží jen na vůli státu, zda 
a kdy bude závazky v oblasti lidských práv promítat do vni-
trostátního právního řádu. 

Jak se díváte na větu, že nejlepší reformou socialismu je 
návrat ke kapitalismu? 
Po pádu takzvaného reálného socialismu se ostře vymezil 
papež Jan Pavel II. v encyklice Centesimus annus proti ko-
munistickým koncepcím i praxi, právě tak jako proti libe-
ralismu a  kapitalismu. Problém je, co se rozumí kapitali-
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smem a co socialismem. Když si přečtu projevy z roku 1919 
ze sjezdu národní demokracie, tehdy nejpravicovější stra-
ny vládní koalice, například projev profesora Engliše, kte-
rý uváděl, že budou prosazovat státní vlastnictví hlavních 
zdrojů bohatství a také lesů s ohledem na jejich ekologický 
význam... To by zřejmě současní ideologové považovali za 
názory socialistické nebo komunistické. Podobně může 
překvapit stanovisko mluvčího biskupské konference Ště-
pána Trochty při jednání s představiteli státu v roce 1949, 
kdy mimo jiné uvedl: „...nemám důvodu, abych nepodpo-
roval všechny snahy jdoucí k socialismu, který má na mysli 
skutečné dobro všech a spravedlnost pro všechny... Nevě-
řím, a myslím, že nikdo z nás, že by se vrátil nějaký starý 
svět, že by se všechno vrátilo do svých kolejí, že se nám 
vrátí naše statky a  že budeme jezdit v kočárech s dvěma 
páry bílých koní.“ Po listopadu 1989 jsem byl stoupencem 
smíšené ekonomiky a v Legislativní radě vlády jsem upo-
zorňoval na to, že bychom neměli opouštět tradice druž-
stevnictví, sahající do 19. století, a porušovat mezinárodní 
smlouvy, kterými je již dlouhou dobu Československo vá-
záno. Tehdy to bylo odmítnuto s ohledem na přijaté princi-
py ekonomické transformace. Chtěl bych připomenout, že 
také Václav Havel před listopadem 1989 odmítal tvrzení, 
že půjde o návrat ke kapitalismu, jako pomluvu ze strany 
představitelů režimu. Představy o socialismu se v různém 
období měnily a měnily se také jisté názory Karla Engliše. 
Měnily se společenské poměry i reakce na ně. Nemyslím, 
že varianta, kterou se dalo Československo v rámci trans-
formace, byla nejlepší. 

Pokud je mi známo, Karel Engliš nehovořil o liberalismu 
a socialismu, ale o solidarismu. 
Englišovy názory jsem citoval v učebnici ústavního práva 
i v některých svých statích. Pronesl je také při jiných příle-
žitostech, jak je reprodukoval J. Kuklík ve své knize Zná-
rodněné Československo. Někteří  autoři připomínají ná-
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vrhy na zestátnění dolů a jiných zdrojů bohatství již v 19. 
století za monarchie na platformě tehdejšího parlamentu. 
Snad stojí za to, abych ocitoval část z Englišova projevu na 
zmíněném sjezdu národní demokracie z 25. 3. 1919: „Ne-
může být soukromé vlastnictví v rozporu se zájmem spo-
lečenským, a jakmile se rozpor tento dostaví, musí uhnout 
soukromý vlastník, poněvadž soukromé vlastnictví není 
samoúčelem, nýbrž prostředkem k účelům společenským.“ 
Předkládal úvahu „sespolečniti vlastnictví, neboť pak stat-
ky patří rovnoměrně všem. Ale tuto cestu nastoupíme jen 
u takových velikých majetků, které jsou k tomu zralé, kte-
ré bez újmy výrobnosti mohou skutečně veřejnými svazky 
být spravovány, a jen tam, kde jest eminentní zájem náro-
da, aby spravovány byly v zájmu celku a ne v zájmu jednot-
livce, jako jest u lesů, na nichž nám záleží, poněvadž mají 
význam klimatický a jiný, jako jest to u dolů a jiných pra-
menů přirozeného bohatství, jako jest to také u průmyslu, 
pokud je úplně monopolistickým.“ I při provádění pozem-
kové reformy se tehdy dbalo o to, aby neklesla zemědělská 
výroba. To byly názory a představy tehdejší nejpravicověj-
ší strany, jejíž předseda dr. Karel Kramář stál po převratu 
v  roce 1918 v  čele vlády. Dnešní koncepce jsou jiné. Re-
agují také na další společenské změny a na vývoj. Nobe-
lovými cenami za ekonomii byly postupně odměňovány 
zcela protikladné teoretické koncepce. Nebylo to pouze 
tím, že by se měnily názory těch, kteří ceny udělovali. Vliv 
mělo také, že se určité koncepty vyčerpaly. Ukazovalo se, 
že koncepce, která mohla být v určitých poměrech užiteč-
ná, přestala plnit pozitivní funkci a  plodila již negativní 
důsledky. 

Události v roce 1989 šly velmi rychle, doba byla 
neopakovatelná. Snad došlo k proměně lidí, možná se 
v nich probudilo lepší já... 
Nastoupila euforie z  nabyté svobody a  velká očekávání. 
Očekávání byla ovšem různá a týkalo se to i nově formo-
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vané politické a ekonomické elity. Někteří z politicky bez-
mocných se stali mocnými a moc je nově formovala. Řada 
z nich nebyla ukotvena v demokratických hodnotách, tak 
se se situací nebyli schopni vypořádat. Začali používat 
metody, které předtím, když byli občansky a politicky bez-
mocní, kritizovali. Novou politickou a ekonomickou elitu 
vytvářela vedle dříve aktivních odpůrců režimu, zpravidla 
respektujících demokratické principy, řada občanů dříve 
pasivních a  také bývalí komunisté i  příslušníci nekomu-
nistických stran, kteří rychle popřeli svou minulost. Ti 
všichni začali působit v  nových podmínkách, stejně jako 
tradiční či zcela noví antikomunisté, kteří proklamovali 
místo hodnot demokracie, tolerance a  pluralismu přede-
vším nesmiřitelný antikomunismus. Někteří tím zakrývali 
své předchozí chování. Upozorňoval na to brzo po převra-
tu také Václav Havel. Ani to však není nový jev v dějinách, 
statečnost po boji, který vyhrál někdo jiný. 

Čekal jste, že rok 1989 bude vítězstvím liberální 
pluralitní demokracie? Francis Fukuyama napsal slavný 
článek o konci dějin, ale mnozí namítají, že něco jako 
„konec dějin” neexistuje. 
Četl jsem Fukuyamův článek již v roce 1989 ve sbornících 
vydávaných v zahraničí – 150 tisíc slov. Po změnách jsem 
v  některých statích reagoval kritikou těchto Fukuyamo-
vých názorů, které byly nekriticky propagovány; nevě-
řím na žádný konec dějin. Některé modely vztahů se snad 
opakují. Další vývoj mne proto nepřekvapil, jak pokud jde 
o Evropu, tak i například o islámský svět. Přesto se domní-
vám, že pro západní demokracii je pluralitní systém přes 
všechny problémy stále nosnou ideou. O vhodnosti návra-
tu k  pluralitě stran jsem nepochyboval, i  když jsem znal 
oprávněnou kritiku zlořádů, které plodí. Lékem na zlořá-
dy politického stranictví není však nastolení nové dikta-
tury nebo nový spasitel, který pod působivými hesly slíbí, 
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že v politice vše napraví, ale místo toho chce nastolit svou 
osobní moc. 

Čím si vysvětlujete, že lidé byli ochotni sdružovat se pod 
hlavičkou komunistické strany? Více než 1,5 milionu lidí 
v Československu vlastnilo stranickou legitimaci. 
V knížce o politických stranách, která vyšla v  roce 1966, 
jsem uváděl, že v únoru 1948 bylo v národně socialistické 
straně 600 000 členů, v  komunistické straně přes milion 
členů, v sociální demokracii 300 000 a v Československé 
straně lidové kolem 200 000 členů. Členství v těchto stra-
nách jistě nebylo nakomandované. Byl to fenomén maso-
vých stran, který se uplatňoval i v době první republiky. 
Když po únoru 1948 nastal politický monopol komunistic-
ké strany, vztahy se jinak formovaly a  deformovaly. Přes 
rozdíly v jednotlivých státech východní Evropy byl trend 
v  zásadě shodný. Byla zrušena skutečná pluralita, i  když 
formálně například v  Československu nekomunistické 
strany trvaly. Členství v komunistické straně bylo cestou 
k  existenčnímu vzestupu, ale zároveň neslo řadu rizik, 
jak ukázaly politické procesy s  „nepřáteli uvnitř strany“, 
s trockisty apod. a zacházení s vyloučenými členy. Dokon-
ce z komunistické strany nemohl nikdo svobodně vystou-
pit, mohl být jen vyloučen. 

Domníval jste se, že po roce 1989 stoupenci komunismu 
nebudou součástí Poslanecké sněmovny či Senátu? 
To jsem se nedomníval. Porovnával jsem vývoj v západo-
evropských státech při různých zvratech. I  po nich byla 
komunistická strana v parlamentu zastoupena. Zkušenosti 
ukázaly, že například francouzskou komunistickou stranu 
jako významnou politickou sílu i po oslabení v roce 1956 
zcela marginalizovalo to, že ji socialisté přibrali do vlády. 
V demokratických poměrech nebyla způsobilá uplatnit své 
programové cíle, a proto se postupně štěpila a ztratila vliv. 
V opozici se lépe získává prestiž a budoucí moc, než když 
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se připustí účast na politické moci a z ní vyplývající odpo-
vědnost. Nemyslel jsem si, že komunistická strana zanikne 
nebo bude zásadně marginalizována, a to ani z hlediska ge-
neračního. Získal jsem také dost zkušeností s  těmi, kteří 
mě v normalizační době propouštěli z práce. Často se ke 
mně chovali hůře ti, kteří členy strany nebyli, a  tím více 
chtěli ukázat věrnost. 

Francie ale nezažila plánované hospodářství jako naše 
republika. 
Proč si to myslíte? Dokonce i Spojené státy stejně jako Vel-
ká Británie prošly ve válce nebo po ekonomické krizi plá-
nováním. V době různých krizí se požaduje silná ingerence 
státu včetně zásahů do ekonomiky a  určité hospodářské 
plány. I  současná Evropská unie silně zasahuje do eko-
nomiky. Program obnovy národního hospodářství vždy 
vyžadoval silný stát. Znárodňování se uplatňovalo v řadě 
západoevropských států, ve Francii, v Itálii a ve Velké Bri-
tánii v mnohem větší míře, než je obecně známo. Plánová-
ní se uskutečňovalo i ve smíšené ekonomice. 

Rozsah působnosti státu byl ale u nás větší než ve 
Francii. 
Nedokáži to v poválečné době kvantifikovat. Něco jiného 
bylo po nastolení monopolu moci komunistické strany. 
Četl jsem knihu vůdce labouristické strany Harolda Las-
kiho Úvahy o  revoluci naší doby, která obsahuje projevy 
především z  doby války. Laski pro české vydání napsal, 
že Československo a  Velká Británie jsou si velmi podob-
né tradicemi, samosprávou a demokracií. Věřil, že i rozvoj 
demokratického socialismu v obou státech půjde obdobně. 
Iluze, které o dalším vývoji v Sovětském svazu existovaly 
v západních evropských státech i ve světě, se příliš nelišily 
od iluzí v  Československu. Ostatně tvůrci koncepce zná-
rodnění v londýnské exilové vládě byli především sociální-
demokraté, ale ani ostatní strany se nestavěly proti a podí-
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lely se na její přípravě. 

Když se v roce 1989 rozhodovalo o dalším vývoji, myslel 
jste, že je reálný návrat do roku 1968, ke konceptu 
socialismu s lidskou tváří? Zpočátku se nehovořilo 
o kapitalismu. 
To je pravda. Občané nehorovali pro kapitalismus, ale pro 
obnovu občanských svobod a demokracie. Lidé v roce 1968 
i v roce 1989 hleděli do budoucnosti s velkými nadějemi. 
Představovali si ji však jinak. 

Vzpomínal jste Engliše, mírného liberála. Nyní se 
kyvadlo vychýlilo příliš. 
Máte pravdu. Ovšem i Englišovy názory se vyvíjely a re-
agovaly na nové souvislosti. Také  obsah  pojmu liberalis-
mus má různé podoby a vytvořil různé školy. Liberalismus 
uplatňovaný ve jménu Hayeka a tzv. chicagské školy u nás 
i v dalších státech střední a východní Evropy vychýlil ky-
vadlo do extrémní polohy. Pokud jde o vztah těchto názorů 
k  demokracii a  parlamentarismu, kritizoval jsem Hayeka 
již v  90. letech, když se stal modlou pro mnohé politiky 
i právníky. Bližší mi byl liberalismus Karla Poppera. Velmi 
mě zaujala jeho stať o politické moci televize, založená na 
jeho klinických i politických zkušenostech. 

Proč se někteří lidé k minulému režimu stavějí 
milosrdně, ba nostalgicky vzpomínají? 
Diferencoval bych také z hlediska zkušeností jednotlivých 
generací. Skutečná nostalgie bývá spojena se vzpomínkami 
na mládí, což zasouvá mnohé problémy, zločiny a nespra-
vedlnosti. Normalizace se skupin, které byly apolitické, 
příliš nedotkla. Ostatně jinak reagovala česká společnost 
a jinak společnost na Slovensku. Jednostranná a černobílá 
propaganda současnosti má často kontraproduktivní účin-
ky u generace pamětníků, která vnímá rozpor s mnoha ob-
lastmi ve své historické paměti. Je to stejné, jako když pro-
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paganda v 50. letech líčila dobu první republiky. Posměšky 
na účet pravidelných čtvrtečních front na knihy lze kon-
frontovat například s vysokými náklady a uměleckou úrov-
ní původní české i překladové poezie i prózy 60. let. Mno-
hé československé filmy z  tehdejší doby vyvolávají stále 
velký zájem na rozdíl od záplavy braku, s  kterým se lidé 
zejména v televizi setkávají dnes. Nostalgie však není to-
tožná s oprávněnou kritikou; v průběhu let se zrušilo mno-
hé z toho, co bylo kdysi vytvořeno. Kritizuje se nedostatek 
školek a jiných zařízení, která umožňovala rovnoprávnější 
postavení žen a matek. V oblasti hygieny a prevence nemo-
cí byla v 90. letech v zákonodárství prosazována teze, že 
vše vyřeší trh, a byly omezovány hygienické normy. Málo 
odpovědná politika vedla k  opuštění takových trhů jako 
Čína a jiné asijské státy nebo Rusko. Stát zcela rezignoval 
na ochranu zemědělského půdního fondu a na péči o roz-
voj vlastního zemědělství a  potravinářského průmyslu, 
k čemuž – co se týká významu a kvality – se dnes občané 
vracejí. Masaryk zdůrazňoval, že sociální péče a školství je 
věcí státu, ne charity nebo soukromých institucí. To vše 
nepochybně není projev nostalgie, ale výsledek chyb, kte-
ré jsem nazval „odmasarykovštěním“ současného českého 
státu. 

Možná lidé chtěli okusit svobodu, ale pro mnohé se stala 
spíše anarchií. 
Vývoj neměl ve všech státech bloku stejnou podobu. Za 
různé modality v jednotlivých státech odpovídala politic-
ká garnitura, která byla u moci. Byl jsem přesvědčen, že je 
třeba nastolit nejen skutečnou pluralitu politických stran, 
které by svou činností přispívaly k výchově k demokracii, 
ale také pluralitu politických sil, jak to bylo později vyjád-
řeno v Listině základních práv a svobod. Pluralitu politic-
kých sil jsem cítil i jako pluralitu sdělovacích prostředků, 
tedy aby lidé měli možnost svobodného přístupu k infor-
macím, aby měli platformy, kde by se mohli vyjádřit. To 
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nemělo zlikvidovat vliv státu a veřejné moci v této oblas-
ti. Nebezpečné může být zahlcování mediálního prostoru 
pseudoinformacemi, které lidi otupí; nejsou schopni si vy-
brat, co je pro jejich občanský život, kulturní rozvoj a poli-
tické rozhodování potřebné. To právě velmi naléhavě for-
muloval Karel Popper. V 90. letech jsem upozorňoval, že 
Berlusconi v Itálii prokázal, že lze výrazně změnit politický 
systém bez tradičních stran, a  to díky vlastnictví značné 
části sdělovacích prostředků, především televize. Dlouho 
jsem se domníval, že člověk je schopen si v  informacích 
vybírat. Myslel jsem, že když Masaryk zdůrazňoval potře-
bu učit se demokracii ve školách a ve veřejné činnosti, že 
k tomu postačí nastolení demokratické plurality. Nepřed-
pokládal jsem, že převaha bulváru bez výchovy k  demo-
kratickým hodnotám může celou společnost bulvarizovat. 
Negativní důsledky  pojetí školství, v němž se prosazoval 
odklon od výchovné funkce, pociťujeme nyní. 

Podle Tomáše Sokola měl minulý režim k právnímu 
státu daleko. Myslíte si totéž? 
Pokud se minulým režimem rozumí období od počátku 
takzvané normalizace do roku 1989, trvala represe a poru-
šování zákonů v širokém měřítku, nikoliv však tak brutálně 
jako v letech padesátých. O rozsahu represe svědčí mnohem 
početnější emigrace i zásahy pracovněprávní a občansko-
právní. V padesátých letech byla represe mnohem krutější, 
tehdy šlo o rozsudky smrti, v době normalizace o dlouho-
dobé tresty odnětí svobody, stačí připomenout rozsudky 
nad P. Uhlem, M. Hüblem a dalšími. Nedomnívám se však, 
že se od 70. let právo nedodržovalo vůbec nebo že nebylo 
předvídatelné. Právní analýza poměrů by vyžadovala větší 
prostor. O některých aspektech jsem se již zmínil, i o ob-
čanské statečnosti, kterou prokazovali signatáři Charty 77 
a další občané. Takové aktivity by však nebyly vůbec před-
stavitelné v první polovině 50. let. 
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Jak jste si představoval, že bude utvářen právní řád? 
Bylo zřejmé, že bude moci být použito jen málo věcí. 
Počátkem 90. let jsem polemizoval s profesorem Jičínským 
o klíčovém obratu v právním řádu. Zatímco on tvrdil, že 
kvalitativním zvratem bylo vypuštění pasáže o  vedoucí 
úloze komunistické strany v Ústavě již v listopadu 1989, já 
jsem za obrat považoval až Listinu základních práv a svo-
bod, která vyjádřila již v uvozovacím zákoně v zásadě no-
vou koncepci právního řádu, založenou na principech Vše-
obecné deklarace lidských práv. Obsahovala diskontinuitní 
normu, aby ztratilo účinnost vše, co s hodnotami Listiny 
práv bylo v rozporu. Nezákonnosti se masově a krutěji pá-
chaly mnohem dříve, než byla vedoucí úloha komunistické 
strany vepsána v roce 1960 do Ústavy. Domníval jsem se, 
že podstatný je hodnotový zvrat pro celý právní řád, který 
by měl mít jednotnou logiku. Podoba změn mohla mít růz-
né varianty. JUDr. Otakar Motejl v  rámci diskutovaných 
koncepcí vypracoval reformu soudnictví, jejíž zásady před-
ložil širokému plénu pracovníků justice a  jiných oborů, 
aby posoudili, zda má být budována soustava jen obecných 
soudů bez správního soudnictví, vojenského soudnictví 
apod., nebo naopak. Tehdy se přijala koncepce jednotné-
ho obecného soudnictví, která se pak změnila po zániku 
federace tím, že do Ústavy ČR se až v poslední fázi vrátila 
zmínka o  Nejvyšším správním soudu. Demokratická jus-
tice může mít různé varianty, co jí však škodí, jsou časté 
změny, reformy a  reorganizace. Místo konsolidace práva 
nastala permanentní revoluce v  právu, spojená s  právní 
nejistotou, a to i místo té jistoty, kterou občané potřebují 
a  která je nezbytná i  pro tržní prostředí. V  poslední fázi 
existence federace se také prosazovaly odlišné představy 
o organizaci justice v České republice a na Slovensku. Přes 
padesát ústavních zákonů přispělo k destabilizaci a konci 
Československa. Ukazuje to také přístup k  instituci pro-
kuratury. 
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Ale to bylo politické rozhodnutí. Češi a Slováci prokázali 
dostatečnou míru kultury. 
Pokojné rozdělení je jiná problematika. Pokud jde o orga-
nizaci justice stejně jako o pojetí práv a svobod, byly před-
stavy jiné v  českých zemích a  jiné na Slovensku. Tam se 
také více prosazoval sociální stát na rozdíl od koncepcí 
liberálních, inspirovaných von Hayekem, převládajících 
v  Čechách. Jeho teorie byly výrazně antidemokratické 
ve jménu svobody silných subjektů a  oligarchické vlády. 
V tehdejší atmosféře jsem na to marně upozorňoval. 

Měla by být Ústava ctěna a měl by ji znát každý Čech, 
jako je to ve Spojených státech? 
Je to i mé přesvědčení. V některých státech USA nemoh-
li občané volit, pokud neznali ústavu. Občanství zahrnuje 
znalost práv a povinností vůči státu. 

Proč nemá justice patřičný kredit? 
Kredit neměla po listopadu 1989. Po převratu vládla ab-
solutní nedůvěra v justici, protože ještě začátkem a v prů-
běhu roku 1989 rozhodovala o sankcích v souvislosti s Pa-
lachovým týdnem, uplatňovala trestní, pracovněprávní 
i další represe proti signatářům Charty 77 a petice Několik 
vět i sankce v souvislosti s dalšími projevy odporu. Prestiž 
soudnictví byla nízká. Po roce 1989 nebyl ani mezi studen-
ty práv o justici velký zájem. V době, kdy byl Tomáš Sokol 
ministrem, v přednášce na fakultě řekl, že studenti mají zá-
jem především o advokacii, ale že se za krátkou dobu do jus-
tice pohrnou. Již delší dobu tomu tak je a justice je v zásadě 
naplněná, problémem je spíše výběr soudců. V některých 
případech se dokonce zdá, že je justice všemocná, moci 
někdy zneužívá a  odcizuje se principům demokratického 
státu. Ani soudci se nemohou stát zvláštní nekritizovatel-
nou kastou. Nemyslím jen excesy jednotlivců, ty se mohou 
projevit i ve státech s nepřetržitou dlouhou právní tradicí. 
Mám na mysli takové případy, kdy Ústavní soud odmítá, 
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aby se justice solidárně podílela na úsporách ve společnosti 
jako ostatní složky státu. Nemohu souhlasit, že základní 
podmínkou nezávislosti justice je, aby jen ona měla nedo-
tknutelné platy, které se musí zvyšovat, jinak nebude ne-
stranně rozhodovat. Znamená to, že solidarita v úsporách, 
která se dotkne zákonodárců, prezidenta, členů vlády, po-
licie nebo jiných státních orgánů, u soudců nefunguje? Že 
u nich se legitimně po snížení platů otevírá prostor ke ko-
rupci? Jakou roli hrají morální faktory? Ve státním aparátu 
přece nemůže být jedinou hodnotou a  autoritou autorita 
peněz a majetku, pak se stát rozpadne. 

Většinu těch, kdo sledují zákonodárství, trápí rychlá 
změna norem. 
Stálé změny předpisů znesnadňují uplatnění principů práv-
ního státu. Obecný občanský zákoník z roku 1811 se dlou-
ho připravoval a zkoušel v praxi. Platil u nás do roku 1950 
a  v  Rakousku ještě déle. U  nás se tvrdí, že zákon platný 
deset let je zastaralý. Daňové zákony, s kterými se občané 
nejčastěji setkávají, se mění několikrát do roka. Jaká pak 
je právní jistota občanů, kteří se v tom chaosu mají pohy-
bovat? Přispívá k  tomu také nepřehledná změť předpisů 
evropských. Má-li si občan osvojit povinnosti, které ze 
zákona vyplývají, musí mít čas, aby pravidla zažil. Častá 
změna právních předpisů je jedním z největších nebezpečí 
pro právní stát. 

Jak vidíte budoucnost republiky v Evropě 
a v globalizovaném světě? 
Jistě platí, že za stav české společnosti odpovídají přede-
vším sami občané a  jejich reprezentace, kterou si ve vol-
bách vybírají. Evropská unie ani nikdo jiný za nás tuto 
odpovědnost nepřevezme. Diskuse o  zásadních změnách 
právního řádu probíhá ve všech státech Evropské unie, 
v  legislativních orgánech i například v  rozhodovací praxi 
ústavních soudů. Takové souvislosti občanům unikají. Zá-
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sadní záležitosti života občanů, které se jich bezprostředně 
dotýkají, by měly být řešeny na takové úrovni, která je jim 
nejbližší a kde mohou rozhodování reálně ovlivnit. 

Dialog byl natočen v úterý 7. 6. 2011 odpoledne v pracovně Václava Pavlíč-
ka v Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Praha. Autorizováno 
v  září 2013; foto  archiv  nadace. Redakčně podstatně kráceno a  mírně 
upraveno. 



Dialog sedmý
s Blankou Říhovou

Blanka Říhová (1942) je vynikající česká 
vědkyně, imunoložka specializující se na 

výzkum směrovaných léčiv v terapii nádorových 
onemocnění, mikrobioložka; byla ředitelkou 
Mikrobiologického ústavu AV ČR. 
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Paní profesorko, čím pro vás byl rok 1989? 
Pro mě znamenal to, co pro většinu ostatních. Konec tota-
litního režimu a nástup demokracie. Poslanecká sněmovna 
se nečekaně brzy sama rozpustila a komunistická strana 
si sama odhlasovala, že nadále nebude mít vedoucí úlohu. 
Neuvěřitelné. Prezidentem se stal nejenom doma, ale pře-
devším ve světě vážený Václav Havel. Využila jsem toho, že 
pro výjezd do zahraničí najednou nebylo potřeba se něko-
ho ptát. Domluvila jsem se s rodinou a 1. února 1990 jsem 
odjela na pozvání na půlroční vědeckou stáž do Spojených 
států, konkrétně do Salt Lake City na University of Utah. 
S  University of Utah jsem měla dlouholetou spolupráci 
díky tomu, že tam emigroval v roce 1988 profesor Kopeček 
i s manželkou Pavlou. V Praze jsme spolupracovali téměř 
deset let, a tak jsme mohli snadno navázat. Naučila jsem 
se tam spoustu věcí, především snad to, že každý sice rád 
pomůže, ale postarat se o sebe a o svou práci musíte přede-
vším sám. Byl to úžasný půlrok jak po stránce vědecké, tak 
po stránce společenské. Svoboda znamenala i to, že peníze, 
které jsem za první půlrok v USA vydělala, jsme s rodinou 
procestovali. Vyjeli jsme poprvé společně do západní Evro-
py a s kombinací stanů a přespání u přátel jsme tam prožili 
celý měsíc. Navštívili jsme Brusel, Paříž, a tam samozřej-
mě Louvre a také Pompidouovo Muzeum moderního umě-
ní. To mělo největší úspěch zejména u naší mladší dcery. 
A vzpomínám, jak mě museli moc přemlouvat, abychom 
utratili spoustu peněz za výstavu Andyho Warhola. Do té 
doby jsme jako rodina byli společně jen v Jugoslávii a u pří-
buzných u Balatonu. Já jsem sice na Západ občas vyjela, ale 
byly to vždycky pracovní cesty, na které jsem měla pozvá-
ní, nebo sympozia, které jsme organizovali jako turistické 
zájezdy přes ČEDOK. Platili jsme to ze svého a platili jsme 
i průvodce z Čedoku, který se přitom u snídaně divil, že 
fakt jdeme na to sympozium. Byl to ale jediný způsob, jak 
neztratit vědecký kontakt s ostatním světem. 
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Soudila jste, že „rok 1989” tak jako tak musí přijít? 
Řekla bych, že do té doby jsem o politice moc nepřemýš-
lela. Měla jsem plné ruce práce s rodinou a s vědou. Pokud 
jsme o tom doma hovořili, a to nejen s manželem, ale i s ro-
diči a obecně s přáteli stejného smýšlení, tak se vždy říkalo, 
že jednou to musí rupnout. 

Čím pro vás byla komunistická ideologie a režim 
na ní založený? Strávila jste v něm své mládí a část 
produktivního věku. 
Já jsem ze sokolské rodiny. Můj otec byl dlouhá léta náčel-
níkem Župy podbělohorské, před rokem 1948 i potom. Já 
si z totality pamatuji hlavně to, že otec chodil každý večer 
do Sokola, maminka tam dělala hospodářku a že jsme měli 
všechny známé právě kolem Sokola. A to byla taková sku-
pina lidí, kteří byli stejného smýšlení a navzájem si věřili. 
U nás se vždy říkalo: „Jdi za ním, ten je ze Sokola, ten je 
slušný.“ Měli jsme naprostou jistotu, že ti, které jsme znali 
ze Sokola – a byli tam zástupci snad všech profesí – jsou po-
ctiví. Tak jsem totalitu nijak neřešila. Doma byla pohoda. 
Komunisté byli ti, před kým bylo třeba se mít na pozoru. 
Abych řekla pravdu, prvního komunistu jsem osobně po-
tkala, až když jsem přišla do ústavu. 

Užila jste spojení „slušný člověk”. Soudíte, že lidé, kteří 
vstoupili do komunistické strany, nebyli slušní? 
Musíte to zcela jistě rozdělit na dobu před rokem 1968 a po 
něm. Možná bych řekla do let šedesátých. Jsem přesvěd-
čena, že mladá generace, která prožila druhou světovou 
válku, mohla mít představu, že komunismus nic takového 
v budoucnu nedovolí. Jsem přesvědčena, že řada mladých 
lidí tam vstoupila z idealismu. Nevěděli, co se opravdu děje. 
Ono to možná i Gottwaldovi trvalo nějakou dobu, než si 
uvědomil, že je jen loutkou v rukou moskevských vládců. 
Nevím. Vždyť to, co se opravdu děje, nebo spíš co se dělo, 
se normální lidé dovídali velmi postupně. Ale u těch, kteří 
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opravdu přemýšleli, musely politické procesy padesátých 
let vyvolat pochybnosti. Pak bylo jistě otázkou osobní sta-
tečnosti, jestli někdo, kdo pochopil, měl odvahu ze strany 
vystoupit. To se pak skutečně dělo až v roce 1968. Řada lidí 
vystoupila nebo byla vyloučena a již se nevracela. Pro mě 
ten, kdo vstoupil do komunistické strany aktivně po roce 
1968 včetně roku 1989, byl, je a vždycky bude prospěchář 
a kariérista. Z idealismu tam snad mohl vstoupit už jen ně-
kdo prostšího ducha. 

Lidé se ohnuli, vstoupili do strany, aby měli i materiální 
výhody. 
Po roce 1968 bezpečně. To už do strany z ideových důvo-
dů nešel nikdo, a již vůbec ne ten, kdo měl vysokoškolské 
vzdělání. Bylo to jen kvůli možným výhodám. 

Je dobré, když lidé usilují o spravedlivý svět, o nového 
člověka? 
Mé děti o mně tvrdí, že jsem salónní levičák. Když jsem 
ředitelovala na ústavu, lidé mi často říkali: „Vy s tím vaším 
sociálním cítěním...“ Nevím, jestli sociální cítění, snaha 
nemyslet jen na sebe a na svůj prospěch znamená nutně le-
vicový pohled na svět. Nemyslím si to. Jsem přesvědčena, 
že řada myšlenek vzájemné podpory a zejména solidarity je 
normálně lidská, jenže způsoby a prostředky, které k tomu 
používala komunistická strana, byly obecně nepřijatelné. 

Politika se za minulého režimu dělala v Moskvě. 
Nejsem ani politolog, ani sociolog, a tak na některé vaše 
otázky mohu odpovídat jen nepřesně. Ano, politika se dě-
lala v Moskvě, ale nakolik a hlavně odkdy naše vláda vědě-
la, co se v Sovětském svazu skutečně děje, prostě nevím. Je 
také pravděpodobné, že ten, kdo skutečný stav věcí poznal, 
se bál mluvit. Musel byste se zeptat někoho, kdo na sobě 
nebo na své rodině skutečně zvůli totalitního režimu pocí-
til. Jiný pohled budu mít já a úplně jiný bude názor člověka, 
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který měl někoho zavřeného v Jáchymově. Víte, tohle jsou 
tak těžké otázky, že kvalifikovaně na ně může odpovědět 
jen člověk, který si k tomu prostudoval příslušné materiály. 
Máme na to celý ústav, a ani ten na to, jak dlouho existuje, 
toho ještě moc nevybádal… 

Vidíte na minulém režimu i nějaká pozitiva? 
Toto je otázka, na kterou vám pravděpodobně jinak odpoví 
mladá generace, a jinak moje generace. U mladých postrá-
dám znalost historie. Oni jednoznačně režim „spláchnou“ 
a řeknou: Vše bylo špatně. Tak to není. Patřím k těm, kdo 
říkají, že jsou šťastni, že se dožili demokracie. Život před 
rokem 1989 a po něm je něco úplně jiného. Konečně si při-
padám jako svobodný člověk, který o sobě rozhoduje. Ale 
všechno za totality špatně nebylo. Můžeme začít vzdělá-
ním. Vzdělávací soustava nebyla vůbec špatná. Já jsem z ge-
nerace, která měla jen osmiletku a jedenáctiletku, a protože 
jsem narozena na podzim, tak jsem maturovala v šestnácti 
letech. A pak hned na univerzitu. Téměř neexistovaly od-
klady nástupu do první třídy, zatímco dneska mám dojem, 
že je nějak postižena polovina dětí. Také diskusím, jestli se 
má maturovat z matematiky, vůbec nerozumím. Matema-
tika je základ všech věd, tak jakápak diskuse. Naše gene-
race naprosto samozřejmě maturovala ze čtyř předmětů, 
z češtiny, ruštiny, matematiky a výběrového předmětu. Na 
škole jsme měli povinnou latinu, logiku, deskriptivní geo-
metrii a astronomii. A to jsme na to všechno měli jen tři 
roky. Měli jsme výborné kantory jak na základní škole, tak 
na jedenáctiletce a na univerzitě. A nebyli všichni vycho-
váni jen za první republiky. A všichni jsme odmaturovali, 
matematiku všichni uměli, rysy se všichni naučili a latinu 
také všichni uměli. V tomto smyslu považuji své vzdělání, 
které jsem získala za totality, za velmi dobré. 

Lidé byli vedeni k jisté důkladnosti, byť někdy i drilem. 
Nepovažovala bych to za dril. Jestli nazýváte drilem to, že 
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nás dobře naučili gramatiku, protože já chybu ve tvrdém 
a  měkkém „i“ neudělám ani o půlnoci, možná ano, ale 
žádný dril si neuvědomuji. Pozitivum byla i kultura. Jsem 
Pražačka a vždycky jsem byla fanda na koncerty a divadla. 
Obě možnosti byly skvělé. U Vinohradského divadla, Ko-
morního divadla, Divadla Komedie, ABC a také Národní-
ho jste se nemohl splést. Pokud jste si vybral dobrého auto-
ra – Komorní divadlo opakovaně dávalo americké autory, 
jako byl Arthur Miller nebo William Faulkner – tak jste si 
mohl být jistý, že půjde o mimořádný zážitek. Na hry jako 
Stromy umírají vstoje, Fyzikové, Skleněný zvěřinec, Ob-
chodník s deštěm a řadu dalších, které jsem viděla ve svých 
čtrnácti patnácti letech, vzpomínám dodnes. Netroufnu si 
jmenovat herce, byly jich desítky a byli skvělí. Je pravda, 
že se špatně sháněly lístky, ale to už k tomu prostě patřilo. 
Lidé se v divadle bavili. Často šlo o dokonalou politickou 
satiru. V televizi se mluvilo česky i slovensky. Bylo to při-
rozené a krásné, protože slovenština je nádherná řeč. Dnes 
vám děti řeknou, že slovensky nerozumí, a to je špatně. Byl 
to přirozený druhý jazyk, kterému byly děti od mládí vysta-
veny a kterému se docela přirozeně učily. Další pozitivum 
byl český film šedesátých let. Stačí vzpomenout autority 
jako Jiří Menzel, Věra Chytilová, Miloš Forman. Byli to 
velikáni, kteří vyrostli, vzájemně se učili. Vznikl famózní 
Semafor. V mých čtrnácti letech jsme chodili na Kučerov-
ce, jako se dnes třeba chodí na Eltona Johna. 

Snaha o budování „spravedlivé” společnosti pokračuje 
i dnes. Vždy zde budou lidé, kteří budou chtít, aby se o 
ně někdo postaral. 
Rozumím, kam míříte. Jedná se o lidi, kteří si z pohodlnos-
ti pořád připadají jako v kindergarten. Někdo, tedy stát, se 
má o ně postarat. A trvá to už těch pětadvacet let. Velmi 
mě to zlobí. Na pomoc státu mohou spoléhat jen ti, kteří 
jsou nějak postižení a opravdu se o sebe postarat nemohou. 
Tam je pomoc na místě. Jinak si každý obživu najít může. 
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Znám ve svém okolí řadu lidí, kteří by potřebovali pomoct 
s  tím nebo oním a rádi by za to zaplatili. Ale najít něko-
ho, kdo by to byl ochoten udělat, je často docela problém.  
Já jsem celý život spoléhala jen na sebe. Poprvé jsem se 
vdávala v devatenácti letech a od toho momentu jsem na 
rodiče, kteří neměli nijak velké příjmy, spoléhat nemohla. 

Je vhodné připomenout slova Johna F. Kennedyho: 
„Neptejte se, co Amerika může udělat pro vás, ale 
ptejte se, co můžete udělat vy pro Ameriku.” 
Dotkl jste se velmi složité otázky. Pokud vím, penze je 
něco, co se vybojovalo v  polovině devatenáctého století. 
Jestliže si na ni platíte, měl byste na ni mít garanci od stá-
tu, a ne jen od všelijakých fondů, s kterými máme špatné 
zkušenosti. Ostatní podpory a sociální dávky jsou, řekla 
bych, v tomto momentě velkorysé až zneužívané, protože 
celá řada lidí si práci ani nehledá. Osm let jsem vedla ústav 
a vím, že na naši žádost o zaměstnance občas přišli lidé, 
kteří rovnou řekli: „Napište mi, že mě nechcete. Když mi 
to nenapíšete, stejně se hodím marod a pracovat nebudu“, 
což je jasné zneužívání podpory v nezaměstnanosti. Stát by 
měl vyplácet podpory jen tam, kde je to skutečně opodstat-
něné. Mám mnoho známých na venkově a tam je i polovina 
vesnice na podpoře, ačkoliv si obdělávají zahrádky a opra-
vují domky... 

Lidé, kteří s minulým režimem nesouhlasili, se 
sdružovali. Mohla jste mít jako vědecká pracovnice 
kontakt na disidentskou skupinu? 
Asi mohla, ale neměla; nebo řekněme, že jen velmi okrajo-
vě. Stýkala jsem se s několika lidmi, kteří k tomu prostředí 
měli blízko, ale o spolupráci mi nikdo neřekl. Pro takto ak-
tivní politiku musíte mít talent a také schopnosti. Už bě-
hem totality jsem ve světovém vědeckém povědomí získala 
slušné postavení, měla jsem dvě malé děti a manžela vědec-
kého pracovníka. Nebyly au-pair, obchody zavíraly v šest 
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hodin, vše se muselo shánět a na své děti jsem vše šila, včet-
ně lyžařských kombinéz. Opravdu jsem se nenudila. Velmi 
intenzivně jsem pracovala v laboratoři a starala se o rodinu. 

Jak jste vnímala stav společnosti a hospodářství v roce 
1989? 
Uvědomovala jsem si, že bude trvat minimálně deset pat-
náct let, než se nám podaří dostat se na úroveň vyspělých 
evropských zemí. 

To by bylo příliš rychle! 
Ano, jak se po pětadvaceti letech ukazuje. 

Člověk v demokracii má možnost být sám sebou, tedy 
občanem, a ne poddaným. Je otázka, kolik lidí si toto 
uvědomuje? 
Pokud nejste členem žádné strany, můžete své názory po-
stupně formovat, dokonce měnit, jedním slovem se vyví-
jet. Nevím ale, jaké to je, být členem nějaké strany. Tuto 
zkušenost nemám. Obávám se, že by mi to nevyhovovalo, 
protože bych pak musela za každé situace hájit oficiální ná-
zory, a ty by se docela určitě v některých věcech lišily od 
mých. Mám skvělého řemeslníka, člena jedné demokratic-
ké strany. A jednou jsem se ho ptala, proč v té straně něco 
neudělají, že tam podle mého soudu mají tak trochu nepo-
řádek. A on mi řekl, že oni zezdola nic nemohou. To mě 
utvrdilo v přesvědčení, že do žádné strany nechci. 

Jsou lidé, kteří říkají: „Dejte mi pokoj, já dělám svou 
vědu.” Cítíte potřebu účasti? 
Vědec se má účastnit veřejného života. Ale dělat velmi 
dobrou, neřku-li špičkovou vědu a aktivní politiku – to 
prostě nejde. A pokud někdo tvrdí opak, něco odbývá. Buď 
politiku, nebo vědu. 

Může dnes existovat slušný člověk, když jsme 
v minulém režimu na slušnost dopláceli? 
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Tenhle postoj nemám ráda. Mýlíte se. Já jsem sice proži-
la většinu života v totalitě, ale na slušnost jsem nikdy ne-
doplatila. Vedli mě k ní moji rodiče a také my s manželem 
jsme k ní vedli své dvě dcery. Je sice pravda, že se většinou 
doma říkalo něco jiného než ve škole, ale to neznamená, 
že je tím celá starší generace poznamenaná. Dokonce jsem 
dnes někdy svědkem tak arogantního a chcete-li neslušné-
ho chování, jaké jsem za totality nezažila. 

Není to tím, že dnes ve vysoké politice působí jedinci, 
kteří jsou jiní než ti, kteří do ní přišli krátce po roce 
1989? 
Jsou zcela jiní! V roce 1989 do politiky skutečně přišli lidé 
s představou změny, ale jak už to bývá, takoví lidé začnou 
mít každodenně mnoho práce, aby své představy naplnili. 
A kolem nich vyplouvají nahoru lidi, kteří tolik každoden-
ní práce nemají, zato mají vysoké ambice. 

Mnozí z nás se domnívali, že rychle doženeme Západ. 
Usilovat primárně o blahobyt je možná pošetilé. 
Blahobyt je pro mě spokojenost, štěstí, vyrovnanost... Jsem 
ráda, že dnes je venku krásně. To je trochu problém mladé 
generace. Jen ten, kdo má peníze, je „in“. Když jezdíš „soc-
kou“, nejsi člověk. To je něco, co je pro mě opravdu těžko 
stravitelné a hrozně se mi to nelíbí. 

Před rokem 1989 to nebylo. 
Nikdo nic neměl. 

Byli jsme rovnostářská společnost. 
Po stránce materiální snad ano, ale jinak ne. Povídalo se 
o tom, kde a jakou vilu má Štrougal. Z dnešního pohledu 
zcela nezajímavé. Lidé měli přibližně stejně. Někdo, vět-
šinou obchodníci a šikovní řemeslníci, měli možná o něco 
více, ale nebylo to ohromující. Vědu ani tehdy, ani dnes ni-
kdo pro peníze nedělá. Dělá to ze zájmu, z  touhy poznat 
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nové věci, a to je příjemné. Příjemné je i to, že u nás v Mi-
krobiologickém ústavu je takových mladých lidí spousta. 
Ale to víte, že i oni občas slyší „Jsi blázen, že děláš za ta-
kový plat“, a to mně vadí. Někteří po doktorandském stu-
diu nezůstávají a odcházejí k firmám, ale ti, kteří zůstanou, 
jsou fakt báječní. 

Jak byste popsala naši vědu od roku 1989? 
To není tak jednoduché. Jsou vědy politické, společenské, 
humanitní a vědy o živé a neživé přírodě. Já jsem přírodo-
vědec a nikdo mě nikdy neomezoval nebo nepřikazoval, 
co mám dělat, ačkoliv v partaji jsem nikdy nebyla. Omeze-
ní bylo jen ve financích, ale to je dneska také. Humanitní 
a sociální vědy na tom byly podstatně hůře. Na Mikrobio-
logický ústav Československé akademie věd jsem přišla 
v jednadvaceti letech, bylo to konkurzní místo na Oddělení 
imunologie. Vedl je profesor Jaroslav Šterzl, světově uzná-
vaný imunolog. Bylo zcela normální obhájit aspirantskou 
(dnes doktorandskou) práci a odjet na rok dva na zkušenou 
do zahraničí. V naprosté většině to byly USA. Absolven-
ti se vraceli s novými zkušenostmi a úžasným přístupem 
k práci. Rokem 1968 všechno skončilo. 

Imunologický ústav byl ustaven v šedesátých letech? 
Ne. Samostatný Imunologický ústav nikdy neexistoval. 
Oddělení imunologie bylo součástí Mikrobiologického 
ústavu a ten byl původně součástí Biologického ústavu 
ČSAV. Samostatným se stal od 1. 1. 1962. Imunologické 
oddělení patřilo vždycky k naprosté špičce. Profesor Šterzl 
byl totiž velmi přísný, vyžadoval pracovní kázeň a výsled-
ky. Osm hodin denně určitě nestačilo. 

Zkrátka ve vědě byly kapitalistické požadavky. 
Nevím přesně, čemu říkáte kapitalistické požadavky. Aka-
demie byla prestižní institucí a vědecká místa byla, jak už 
jsem říkala, místa konkurzní. Nebylo výjimkou, že na jed-
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no místo bylo až dvacet uchazečů. Deseti až dvanáctihodi-
nová pracovní doba se považovala za normální, stejně tak 
jako práce o víkendech. Zkrátka vědecká náročnost a po-
ctivost v přírodních vědách byla samozřejmostí i v minu-
lém režimu. 

Bohužel peníze, které jdou do vědy, jsou podprůměrné 
ve srovnání s Finskem i jinými severskými zeměmi... 
Ale i s Holandskem, s Belgií. O takovém Japonsku a – po-
zor – i Číně raději nemluvím. 

Možná i USA. 
Otevřel jste kapitolu, která je na dlouhé povídání. Když vy-
píše dobrý profesor v Americe pozici pro postdoca, což jsou 
velmi mladí, ambiciózní lidé na počátku kariéry, přihlásí se 
i sto žadatelů. A nejsou zdaleka jen z USA, v našich obo-
rech je velký zájem z Číny, Indie nebo Japonska. A Ameri-
ka počítá se stěhováním, změnou bydliště z důvodu změny 
zaměstnání, lze to tam poměrně snadno zorganizovat. Mi-
grace je přirozená, je součástí života. U nás je něco takové-
ho zatím relativně nesnadné. Skutečně dobrého spolupra-
covníka si v podstatě musíte vychovat od fakulty. 

Problém je v objemu peněz, nebo... 
...ve způsobu financování? To také. V době, kdy jsme my 
na vědu vydávali kolem 1,8 % hrubého domácího produk-
tu, tak třeba Finové dávali něco kolem 4,5 procenta. Petr 
Nečas říkal, že dáváme na vědu 25–26 miliard ročně. To 
sice vypadá jako velké množství, jenže část do skutečného 
financování vědy nejde, dostává se do soukromých rukou. 
Když stát financuje teoretický výzkum, peníze se mu vrátí 
především formou kvalitních publikací, a tudíž meziná-
rodní „reklamy“, ale také udělením patentů, případně pro-
dejem licencí. Když poskytnete státní peníze do výzkumu 
soukromé firmy, zisk z toho má jen ona. 
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Měla by Akademie věd být více provázána se 
společnostmi, které jsou důležité pro české 
hospodářství? 
Vím, o čem hovoříte. Dlouhou dobu jsme spolupracovali 
se Zentivou. Dokud byl generálním ředitelem ing. Jiří Mi-
chal, vedl ji velice osvíceně. Podporoval kulturu, ale i vědu. 
Díky jejich podpoře se dokončila preklinika jednoho naše-
ho léčiva. Skončilo to ale v momentě, kdy došlo k akvizici 
společností Sanofi-Aventis. Cizí management začal uplat-
ňovat jinou finanční politiku, orientovanou pouze a jenom 
na vysoký zisk. 

Jak jste se osobně účastnila obnovy demokracie 
a kapitalismu? 
Jako většina ostatních. Zvonila jsem klíči a byla přesvědče-
na, že na rozhodující místa v politice teď přicházejí jen samí 
chytří a nezištní lidé. Kdybych tehdy bývala byla o dvacet 
let mladší, tak bych to dnes hodnotila jako naivitu mládí. 
Ale v té době jsem už měla mít rozum… 

Účastnila jste se kuponové privatizace? 
Samozřejmě. Jako většina ostatních. S  mými hospodář-
skými vědomostmi to dopadlo, jak to dopadnout muselo. 
Většina podniků, do kterých jsem dala „svůj kapitál“, zkra-
chovala. Ale pokud si dobře pamatuji, investici do kupono-
vých knížek jsem dostala zpátky. Nevydělala jsem, ale ani 
neprodělala. 

Co jste říkala na rozdělení Československa? 
Tehdy jsem to považovala bez nadsázky za národní tragé-
dii. Dnes mi to už ani nepřijde, beru Slovensko jako přátel-
ský sousední stát, s kterým mě pojí letité úzké vazby. Jak 
osobní, tak profesní. 

Dialog byl natočen ve středu 29. ledna 2014 dopoledne v Mikrobiologic-
kém ústavu AV ČR, Praha Krč; redakčně upraveno a podstatně zkráceno. 
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s Janem Pirkem

MUDr. Jan Pirk (1948), univerzitní profesor, 
je přední český kardiochirurg. Působí 

v pražském Institutu klinické a experimentální 
medicíny (IKEM). 
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Čím pro vás byl rok 1989? 
Byl neuvěřitelný. Krátce předtím jsem byl ve Spojených 
státech, hovořil jsem tam s kolegy a říkal jsem, že v komu-
nistickém režimu je hrozná beznaděj žití. Z toho pohledu 
se jednalo o neuvěřitelně nádhernou změnu. Bylo ohrom-
né, že se obešla bez krveprolití. Na druhou stranu to byl 
vývoj revoluční, který přinesl řadu nežádoucích jevů, jaké 
přináší každá revoluce. 

Velká redistribuce majetku je povětšinou doprovázena 
silnými společenskými tenzemi. To u nás nebylo. 
Z tohoto pohledu byla změna provedena lehce. 
Ano, a to byla krásná stránka věci. I když v roce 1948 to 
též bylo bez násilí. Zřejmě to odpovídá české povaze. Re-
volučního kvasu roku 1989 dokázali ale využít ti, kteří se 
zdarem využívali mezer v zákonech již za předchozího re-
žimu, lidé, kteří věděli, jak na to. Otevřelo se jim ohrom-
né pole působnosti pro aktivity, o nichž se nepřipraveným 
a naivním ani nezdálo. Tím mám na mysli třeba způsob, 
jak podvodně získat hypotéku na majetek, jenž nemá hod-
notu, a pak ji nesplácet. 

Společnost by měla mít mechanismy, aby tito lidé byli 
včas odstaveni, izolováni. 
To je tak: Společenský systém se například v Dánsku bu-
doval devadesát let. Opět se dotýkáme toho, co jsem říkal. 
U nás to nebyla evoluce, ale revoluce. A ukažte mně v lid-
ské historii revoluci, která by neměla řadu negativních dů-
sledků. 

Zpočátku se může proces jevit jako negativní, ale 
z dlouhodobého hlediska to společnosti pomohlo. 
Dnes se nikdo neptá, kde se vzal majetek rodiny Kennedyů. 
Jsou váženými občany, ale víme, že to bylo díky prohibici 
a prodeji alkoholu z ilegálních lihopalen. V tomto ohledu 
se historie opakuje. 
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Jak jste se jako hoch díval na rok 1968? Společnost 
zažívala velké nadšení. 
Pamatuji se na tuto dobu velmi dobře. Jednalo se o ohrom-
né nadšení. Již to, že generální tajemník Dubček chodil 
mezi lidi, smál se,... 

...byl lidový člověk, budil naději. 
Dnes nemůžeme lidem zazlívat, že nepoznali utopii. Ne-
byla jiná možnost. Je však otázka, kam by se byl systém 
vyvíjel. Víme, co se stalo v Maďarsku v roce 1956, jak to 
sovětská armáda utopila v krvi. Vědělo se, že kroky u nás 
mohou být podobné. Nemůžete to lidem zazlívat. Nejen, 
že dělali, co mohli, oni dělali víc, než mohli. Proto to Ru-
sové neskousli. I dnes vidíme, že si dělají, co chtějí. Jsem 
z toho nešťastný, protože jsem si uvědomil, že velké země 
se spolu stejně vždycky dohodnou, jako se dohodli Ribben-
trop s Molotovem. Něco podobného se děje nyní. 

Solženicyn řekl: „Nedopusť, aby vítězilo zlo, ale když 
vítězí zlo, nedopusť, aby zvítězilo skrz tebe.” Je-li člověk 
zásadový, nemůže s tím, co se děje, souhlasit. Udělá 
vše, aby nedocházelo ke zhoršování situace. A aby 
obstál sám před sebou. 
Jsou velikáni, jako byl prezident Václav Havel nebo třeba 
Solženicyn. Ale je otázka, jak by to na světě vypadalo, kdy-
by byly na světě samé takové osobnosti. Možná že by to 
ani nebylo k žití. Na toto téma jsem měl řadu rozhovorů 
se svým tatínkem. Obdivoval jsem sílu rodičů a  prarodi-
čů, když v roce 1948 přišli o všechno. Dědeček byl zavře-
ný v kriminále. Nezlomilo je to, vychovávali nás. Jestliže 
žijete zde, a my jsme chtěli žít zde, neboť tady jsme cvrn-
kali kuličky – jak říkal Werich – musíte vychovat děti, aby 
z  nich byli lidi... Velmi výstižně to řekl pan primář chi-
rurgie na mém prvním místě v Nymburku. Odmítli jsme 
tam založit SSM. Psal se rok 1972. Měl z  toho velké ne-
příjemnosti. Byl neustále volán na výbor KSČ. Řekl nám: 
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„Pánové a dámy, podívejte se, takový ,bordel‘ mi zde dělat 
nebudete. Jestliže to tady tak nenávidíte, podepíšu vám žá-
dost o devizový příslib a emigrujte. Pokud zde žít chcete, 
přizpůsobíte se tomu a tyto věci mi dělat nebudete.“ 

Přesídlil jste do jiné instituce. 
Ano, ale SSM se založilo. Víte, na kardiochirurgii nemá 
cenu vést krásné řeči, když vám po operaci pacienti umřou. 
Na chirurgii se pozná, jestli to umíte, či ne. Zde byla jistá 
tradice. Pan profesor Špaček, zakladatel Ústavu klinické 
a experimentální chirurgie, což byl předchůdce IKEMu, 
byl členem ÚV KSČ. Nechal tu vyrůst takové lidi, jako byl 
profesor Firt, jehož strýček Julius Firt vysílal na Svobodné 
Evropě. Nechal zde vyrůst profesora Hejhala, „krvavého 
psa Tita“ – byl to napůl Jugoslávec. Zkrátka vše zaštítil. 
Když byl kapitán Utitz – bojoval u Tobruku a u Dunquerku 
– nezaměstnaný, IKEM jej vzal jako knihovníka. Utitz pak 
emigroval a měl vydavatelství Index v Kolíně nad Rýnem. 
Když jsem se jako mladý chirurg jednou s profesorem Hej-
halem myl k operaci, řekl mi: „Samozřejmě že jsem v KSČ, 
ale jsem tam proto, abych mohl realizovat špičkovou me-
dicínu, abych českému pacientovi umožnil léčbu na špič-
kové úrovni. Musíte rozlišovat, kam až jít, co je třeba pro 
to, abyste mohl pracovat, a co již potřeba není.“ Dnešním 
lidem se to lehce odsuzuje. Kolik mladých intenzivně spo-
lupracuje s různými politickými stranami? Tehdy zde byla 
jediná. Když chtěl někdo něčeho dosáhnout, nic jiného mu 
nezbývalo. Buď emigrovat a dosáhnout kariéry jinde, nebo 
se „angažovat“. 

Měl režim i svá pozitiva? 
Zmínil bych příklad ze svého oboru. Byl zde vypracován 
fungující ucelený systém celoživotního vzdělávání lékařů. 
Když jsem se o tom zmínil v cizině, všichni říkali: „Je to 
fantastické, jaký máte systém.“ Ten se však po roce 1989 
zboural. Ve vzdělání lékařů je nesmírný chaos. 
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Jak jste jako lékař vnímal stav společnosti, 
hospodářství, zdravotnictví v roce 1989? Užil byste pro 
to nějakou diagnózu? 
Kdybych to vzal od hlavy, řekl bych, že to byla schizofren-
ní společnost, protože tou dobou komunistické myšlence 
věřilo malé procento lidí. Všichni ostatní hráli divadlo, aby 
zde mohli žít, jezdit na chatu, aby se děti dostaly do školy. 
Neplatí to o hrstce disidentů. 

A co srdce? Bylo zasaženo? 
To bylo ještě mnohem nemocnější. Lidé žili v přesvědčení, 
že péče o zdraví je celospolečenskou záležitostí, že jich se 
to netýká, že mohou kouřit, jíst bůček, a společnost je pak 
musí uzdravit, což je úplný nesmysl. 

Je povinností člověka sledovat politiku, případně se jí 
i účastnit? 
Nemusí ji sledovat, ale pak ji nesmí komentovat. Jsem pře-
svědčen, že člověk by se o ni měl zajímat. To však nezna-
mená, že musí do politiky vstoupit každý. Jsem přesvěd-
čen, že IKEM dělá pro tuto společnost až dost. Není proto 
potřeba, abychom byli v  politice. Každý pro společnost 
může něco udělat. Politici by měli dělat, co mají, někdo 
jiný zase uzdravuje lidi. Měli bychom ale politiku sledo-
vat. Říkávám: Když je někdo podnikatel, vydělává peníze 
a zisk investuje do podniku, aby mu vzkvétal. Můj podnik 
je tento stát. Platím daně. Tím vlastně usiluji, aby můj pod-
nik – stát – vzkvétal, a proto do toho mám co mluvit. 

Jak jste vnímal obnovení tržního hospodářství? Slovo 
kapitalismus mnozí chápali negativně. 
Uvítal jsem je, protože experiment, který na zeměkouli 
probíhal od roku 1917, se ukázal jako absolutně životane-
schopný. 

Vnímáte kapitalistický řád jako přirozený, protože dává 
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prostor těm, kteří mají nápad, vizi, myšlenku a jsou ji 
schopni realizovat? 
O tom není nejmenší pochybnost. Tamto byl režim, který 
vycházel z „krásné myšlenky“, ale myšlenka byla realizova-
telná, jen kdybychom byli všichni svatí. 

Umělá rovnost, popření soutěže. 
I v kibucech v Izraeli žije stále méně lidí. 

Jaké hodnoty podle vás podporují demokratický 
kapitalistický řád? Kladete akcent na svobodu? 
Také bych zmínil bezpečnost, aby se mé děti nemusely na 
ulici bát, že je někdo unese. A nesmíme zapomínat na zdra-
vé životní prostředí. 

Úcta k člověku, respekt k němu. 
To je jedna z věcí, kterou se snažím vštěpovat mladým dok-
torům. Měl jsem díky svým šéfům štěstí, že tady můžeme 
dělat to, co ve Spojených státech. Tam jsem viděl, že rodina 
je skutečně základ státu, že se k sobě chová krásně, že jdou 
s nemocným do nemocnice, navštěvují jej. Starý člověk po-
žívá úcty. To se snažím vštípit každému, protože bude-li 
mít štěstí, bude také někdy starý. Každé mládí je dravé, ale 
úcta ke starému člověku je namístě. 

Jak vnímáte význam spojení „měníme systém, 
ne člověka”? Cílem lidí provádějících transformaci bylo 
nastavit hřiště, a pak nechť se člověk sám přizpůsobí 
novému uspořádání. 
Jsem přesvědčen, že nelze odtrhnout hřiště od hráčů. To je 
revoluční období. Kdyby to byla evoluce, tak se lidé budou 
měnit souběžně s hřištěm. Na Západě se budovala silniční 
síť a úměrně tomu se zlepšovaly automobily. U nás se na-
jednou objevila rychlá velká auta, ale byla tu stará silniční 
síť. Z mého pohledu to má jít ruku v ruce. Nemůžeme od-
trhnout člověka od společnosti. 



124

Dialogy o transformaci

Představitelé transformace nechtěli převychovávat 
občana, věřili, že člověk má projít hodnotovou 
a procesní reorientací sám. Výchovné úsilí by se mohlo 
změnit v sociální inženýrství. 
Není to pravda. Na člověka se musí apelovat. Třeba Ra-
kousko mělo na silnicích nevídaný policejní stát. Za kaž-
dým rohem stál četník. Pokutoval, pokutoval a pokutoval. 
V poslední době policisté z ulic a silnic zmizeli. Ne úplně, 
ale je jich podstatně méně, než jich bývalo. Lidé již jezdí 
podle předpisů. Samozřejmě že většina lidí má tendenci 
předpisy nedodržovat. Proč bych jel padesátkou, když mě 
nikdo nehlídá? Není to pravda, lidé se musí vychovávat. Ti, 
kdo zákony dělají, mají jít příkladem. Žasl jsem nad dis-
kusí, jestli se v  parlamentu při zasedání sněmovny může 
podávat alkohol. Jak to může někdo z poslanců obhajovat! 
V nemocnicích se také alkohol nenabízí. Nic proti alkoholu 
nemám, ale nevím, co by říkali politici, kdybych si dal tři 
becherovky a šel operovat. 

České zdravotnictví bylo charakteristické tím, že jsme 
byli šampioni v kardiovaskulárních nemocech. To je 
negativní stránka. Ale zase jsme měli dobré výsledky 
v péči o kojence. 
Řada věcí byla tragických, ale byly i světové unikáty. Kdy-
bych to vzal ve své oblasti, unikátní byla práce profesora 
Šamánka, což je dětský kardiolog, který zde zavedl povin-
ný předoperační screening těžkých vývojových srdečních 
vad. Žena musela mít v těhotenském průkazu, že v určité 
fázi navštívila dětského lékaře, který jí udělal vyšetření. 
V případě, že byla zjištěna těžká vývojová vada – dítě by 
se narodilo s  těžkým srdečním a  vývojovým postižením 
– těhotenství se ukončovalo potratem. Proto jsme u  nás 
měli nízký výskyt těchto vad. Péče byla systematická a pro 
všechny stejná. Když se narodí takto těžce nemocné dítě, 
musí podstoupit několik složitých operací, a nakonec stej-
ně umře. Nikdo si to neumí představit. Rodina je tím po-
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stižená. Netroufá si mít další dítě, kdežto takto může mít 
třeba pět dalších zdravých dětí. Uvedl jsem příklad ze 
zdravotnictví, které nám záviděl celý svět. Tento systém se 
však rozpadl. Dnes není nic povinné, dnes je vše dobrovol-
né. Kyvadlo se přehouplo. Nedostalo se do střední pozice. 

Systém vychází z teze, že člověk je odpovědný za své 
zdraví. Je svobodný a může se rozhodovat. 
O jeho volbu se jedná jen do určité míry. Když společnost 
ví, co to bude stát a že to k ničemu není, tak to jen jeho vol-
ba není. Člověk v takovém případě usiluje o léčení zdarma, 
třebaže mu bylo řečeno, že jde o stav neslučitelný se živo-
tem – stav, který bude stát miliony, než dítě umře. Zkrátka, 
nejedná se jen o jeho rozhodnutí. 

Lékař má nad pacientem velkou informační převahu. 
Chování zdravotnického personálu jsem hned po revoluci 
považoval za jedno z neblahých dědictví minulého režimu. 
Je to dané úctou člověka k  člověku. Lékař se musí umět 
dostat na stejnou úroveň jako pacient. Po pacientovi ne-
můžete chtít, aby byl na úrovni lékaře. S pacientem, který 
je květinář, se nebudu bavit o tom, jaké léky musí dostávat 
pacient po transplantaci srdce. Budu se s ním bavit o tom, 
co právě kvete. 

Nepřímo říkáte, že zdravotnictví minulého režimu 
nebylo dostatečně lidské. 
Režim nebyl lidský. Tato skutečnost se odrazila i v chování 
zdravotnického personálu. 

Další vadou bylo, že zdravotnictví bylo podinvestované. 
Co nebylo podinvestované! Policie, armáda... To jsou pro 
dnešní mladou generaci neuvěřitelné věci. Byl jsem po-
věřen profesorem Firtem nákupy za devizy, jelikož zdra-
votnické věci byly ze Západu. Představte si, že někdo nám 
ukázal v lednu roku X něco, co posunuje medicínu dál. Ani 
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nemuselo jít o drahou záležitost, mohlo to být za pár de-
vizových korun. Napsali jsme žádost. Ty se shromažďova-
ly celý rok na Zdravotnickém zásobování. Tato „pézetka“ 
koncem roku svolala zástupce všech kardiocenter a  tam 
nám řekli: „Shromáždily se zde žádosti za 20 milionů 
korun. My na to máme pět milionů. Každý může realizo-
vat čtvrtinu svého požadavku.“ Byl konec roku a my jsme 
vlastně celý rok čekali, a pak záviselo na Zdravotnickém 
zásobování, jak jednotlivé žádosti naplní. To znamená, že 
jsem věc, kterou jsem objednal, viděl třeba až za dva roky. 

Kde jsou základní zlepšení po roce 1989? 
Nemohu hovořit za celé zdravotnictví. Ale v péči o srdce 
– v kardiologii, kardiochirurgii – jsme se vyrovnali špičko-
vým zemím. 

Musí lékaři dotovat systém zdravotní péče? 
Zlepšilo se to. Za předchozího režimu lékař suploval práci 
sestry. Ta suplovala práci uklízečky. Ta, jakožto příslušník 
vládnoucí dělnické třídy, nedělala nic. Tento přístup se 
naštěstí změnil. Nyní každý dělá, co má. Na počátku bylo 
především fandovství. Důležité také bylo, že jsme uměli 
improvizovat. Též je nutné říci, že v současnosti se český 
pacient má, jak se nikdy neměl: na recept, který je zdarma, 
dostane řadu léků, u kterých nebyl vědeckými metodami 
prokázán žádný účinek. 

Přesto do zdravotnictví dáváme zlomek toho, co v USA. 
Spojené státy jsou v tomto ohledu extrémní. 

Uvádí se přes 17 procent výstupu hospodářství. 
V USA máte řadu super špičkových pracovišť, ale pak jsou 
tam tisíce malých nemocnic. Třeba v jednom jižním státě 
byla malá kardiochirurgie, kde dělali pár desítek operací 
do roka, ale každý kardiochirurg tam měl svůj vlastní ope-
rační sál, poněvadž se nikdo nechtěl dělit. Ani tam nejsou 
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všechny peníze vynaloženy zcela účelně. 

Soudíte, že důraz na efektivitu a hospodárný přístup je 
nutný, i když prostředků, které se rozdělují, přibývá? 
Za Rakouska-Uherska  byly nemocnice budovány ve vzdá-
lenosti na dojezd koňského povozu; třebaže dnes sanitky 
jezdí násobně rychleji než koně, síť nemocnic zůstává. Mo-
derní medicína vyžaduje drahá diagnostická a  špičková 
léčebná zařízení, ale přístroj musí být využíván s dosta-
tečnou frekvencí, aby se zaplatil a taky aby to s ním lékaři 
uměli. Když na CT lékař pracuje dvakrát do týdne, neumí 
odečíst nález a my si to musíme udělat znova. 

Je to chyba, s níž se potýkáme čtvrtstoletí. 
Vidím to opět jako důsledek revoluce. Bylo nadšení, peněz 
bylo najednou víc, a proto se nakupovalo. 

Kdy podle vás dojde k vystřízlivění? 
Jsem přesvědčen, že k  vystřízlivění už pomalu dochází. 
Není lepší a horší obor medicíny, ale je zde kritický nedo-
statek doléčovacích zařízení. 

Opět oživit program lázní... 
...kde mohou pacientovi nabídnout rekonvalescenci. Mám 
příklady, že v IKEMu po operaci ležel těžký pacient při-
bližně rok, protože ho nikdo nechtěl převzít. Ležel rok na 
kardiochirugické JIP, kde má pacient být nanejvýš týden 
po operaci a pak má jít na doléčení. 

Jaké neuralgické body vidíte v proměnách společnosti? 
Že nevíme, co je to demokratická diskuse. Většina lidí vní-
má člověka, který má na věc jiný názor, jako svého úhlavní-
ho nepřítele. Tak to v tradičních demokraciích není. 

Co Česká republika a její budoucnost v Evropě  
či globalizovaném světě? 
Využít šikovných českých hlav i rukou. 
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Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie 
a svobodného trhu? 
Vrátil jsem se z Dánska a již 22 let jsem přednostou největší 
kardiochirurgie v ČR, kde poskytujeme pacientům péči na 
nejvyšší úrovni. 

Účastnil jste se kuponové privatizace? 
Ano, vše jsme dali do firmy Tofa, což byla před válkou fir-
ma mého dědečka z maminčiny strany. Je neuvěřitelné, že 
maminka za svého života o tuto továrnu třikrát přišla, a to 
vždy podle platných zákonů. 

Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě 
samostatné republiky? 
S rozdělením jsem naprosto souhlasil. Odstranily se všech-
ny dohady a diskuse, kdo na koho doplácí, kdo koho „spon-
zoruje“. Teď si prostě každý hospodaří na svém písečku. 
Myslím, že nás to spíše spojilo, než rozdělilo. 

Dialog byl natočen ve čtvrtek 13. března 2014 odpoledne v pracovně Jana 
Pirka, IKEM, Vídeňská 1958 / 9, Praha 4 – Krč. 





Dialog devátý
s Rudolfem Zahradníkem

Rudolf Zahradník (1928), kvantový chemik, 
univerzitní profesor, předseda Akademie věd 

ČR 1993 – 2000. 
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Co pro vás znamená rok 1989? Co jste od něj očekával? 
Byl to přelom v životě? 
Byla to jedna ze dvou největších událostí v  mém životě. 
Tou první byla porážka nacismu, tou druhou pak byl sou-
mrak komunismu. První byl úžasný přelom. To, že se nám 
po pádu nacismu během tří let věci zhroutily, byl malér na 
dvaačtyřicet let. To, že jsme dovedli – hovořím v plurálu, 
jako bych k tomu spolku přímo patřil – to, že česká politika 
naši republiku dovedla do současného stadia, je žalostné. 

Možná se k příčinám té hanby dostaneme. Vkládal jste 
do toho roku naděje? 
Ano, měl jsem obrovské naděje. Vždy jsem si myslel, že 
česká společnost je společností zdatných, v  průměru do-
cela kvalifikovaných, docela chytrých a pracovitých lidí. 
Podařilo se nám prohospodařit velice mnoho. 

Silná slova. Ale aspoň nějaká očekávání se podle vás 
nenaplnila? Vždyť můžeme říci, že jsme svobodní, 
můžeme se o svém životě rozhodovat, můžeme do věcí 
mluvit… 
Samozřejmě, ale to jsou ty notoricky známé věci, které lidi 
již dávno nudí. Pochopitelně nejsme v pozici otroků, jsme 
svobodní lidé. Můžeme prakticky dělat, co nás napadne, 
pokud přímo neohrožujeme ostatní bytosti. Jenže když už 
je něčeho dosaženo, tak se to posléze stane všedním. Mohli 
jsme být velice úspěšnou zemí. Vím, že přímo navázat na 
první republiku bylo nemyslitelné. V mnoha směrech byla 
– politicky, hospodářsky a vzdělanostně – jedním z evrop-
ských divů světa. A dotáhli jsme to dokonce až tam, že tato 
země dokázala prodat plzeňský Prazdroj do Jižní Afriky. 
Tento způsob obchodu je podle mne na hranici duševní 
nemoci. Říkám to, co cítím. Domnívám se, že lidé, kteří 
to umožnili, dostali velikánské „diškrece“. Je to podobné 
příkladům, které se vyskytují v současnosti. 
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Myslíte, že mnozí z nás dostali věci zadarmo a neuměli 
s nimi patřičně zacházet? 
Pane kolego, kdybychom měli osvícené, kvalifikované, 
mravné politiky, tak by toto všechno měli klidným hlasem 
dávat najevo. To se však neděje. Místo moudrého a kvali-
fikovaného vládnutí spotřebovávají mnoho energie v jalo-
vých konfliktech, které občany znechucují. 

Očekával jste, že „rok 1989“ přijde? Uvažoval jste někdy 
o komunismu jako o nestabilním systému? 
To vám mohu popsat velice konkrétně. Aktivity naší vě-
decké skupiny byly ve světě dobře známy. Díky tomu k nám 
jezdila spousta hostů z mnoha částí světa. Náš vztah k nim 
byl dán tím, že jsme si říkali, že bez ohledu na podmínky 
jsme reprezentanty Československa, ne Československé 
socialistické republiky. Když přijel host – ať to byl student 
ze Sofie, či Fellow of the Royal Society z Londýna – měl 
v zásadě stejnou péči, k níž patřilo vedle věcí odborných 
i seznámení s Prahou, nebo, když byl aktivní, s vybranými 
místy republiky. Ze zahraničí jsme měli pravidelně hosty. 
Buď jsme šli do rozumné restaurace, nebo má žena připra-
vila večeři. Na otázky jsem odpovídal: „Ač se nic velkého 
neděje, od počátku osmdesátých let pozorujeme politic-
ké uvolňování.“ Ale navíc přibývalo ubohostí a nedostat-
ků, a nešlo pouze o kartáčky na zuby a toaletní papír, ale 
i o mnoho jiných věcí. Po třetí sklence ryzlinku host na-
příklad řekl: „Rudolf, what about the stability of the po-
litical system of this country?“ Rád jsem říkával: „I belive 
that it is correct to say that the system is thermodynamicly 
metastable…“ V době Gorbačova jsem pak říkal: „It is just 
question of time. We expect the real collapse of the regime 
in the area between the city Plzeň and Chabarovsk around 
the year 2000.“ 
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To jste se zmýlil o 10 či 11 let. 
Ano, ale v sympatickém směru. Přišlo to dříve. Nechápu, 
že jsou ve světě prognostické instituce, kterým to uniklo. 
Mně to připadá nepochopitelné. Kdo v tom zde žil a vní-
mal to, tak to musel cítit. 

Problém je, že zkušenosti jsou někdy stěží přenosné. 
Něco jiného je pohled z Washingtonu, a něco jiného 
z Prahy. 
Asi ano. Zkrátka proměna přišla dříve. Bylo to spojeno 
s nepopsatelným kusem štěstí, ovšem poté přišlo kvůli pra-
podivným krokům zklamání. 

Rád bych se ještě zeptal na minulost. Vnímáte 
komunismus jako ideologii, která vedla k likvidaci 
bohatství, které zde bylo, nebo je na ní v kontextu 
spravedlivé společnosti i něco ospravedlnitelného? 
Hesly o spravedlivé společnosti to začínalo. Následně se to 
velice rychle proměnilo v brutální, bezohlednou diktatu-
ru. Od té nacistické se lišila tím, že nacisté vraždili přede-
vším cizí, kdežto komunisté, jak jim udával tón Sovětský 
svaz, vraždili své. Obojí to byly surové barbarské diktatu-
ry. S tím se nedá natrvalo nic dělat. 

Domníváte se, že komunismu je „odzvoněno”? 
Pokud bude svět spojen s  demokratickými, vzdělanými, 
kvalifikovanými vládami a pokud bude alespoň středně 
velká prosperita, pak je nacismu i komunismu odzvoněno. 

Domníváte se, že když je společnosti špatně, tak se 
vychýlí na jeden či druhý pól? 
Samozřejmě! Podívejte se, kdybych byl politik, bylo by mi 
nevolno z toho, jakou podporu získali komunisté v říjno-
vých volbách 2012. Někde jsou dokonce nejsilnější a někde 
jsou druzí. To je výsledek politiky naší pravice. 
Podpora, které se těší tato strana, je hlasem protestním. 
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Pochopitelně, jelikož si tak lidé ulevují. Mnozí, kteří mluví 
v jejich prospěch, vůbec nevědí, co ta strana reprezentovala. 

Lidé mají krátkou paměť. Ale najdete na minulosti také 
něco pozitivního? Můžeme se setkat s argumenty, že 
lidé tenkrát měli zaměstnání, sice nemohli jezdit do 
zahraničí, ale měli své chaty a zahrádky. 
Samozřejmě když slyším, jaká je nezaměstnanost na se-
verní Moravě, v severních Čechách, či ve Španělsku nebo 
v Řecku, tak je mi úzko. Navíc je hrozně vysoké procen-
to nezaměstnaných mladých lidí. Ti jednoho dne mohou 
udeřit do stolu, až stůl praskne. Na to bychom měli dávat 
pozor. Pochopitelně jsme do jisté míry „obětí“ hospodář-
ského vývoje ve světě. Obtíže se objevují po nějaké době 
znovu a znovu. Mělo by to být zvládáno kultivovaným 
způsobem. Zatím bych řekl, že spíše než vláda rozpočtové 
odpovědnosti je zde vláda vyspělé asociálnosti. 

Teď ale mluvíte o současnosti. Myslel jsem, zda vnímáte 
komunistický režim také z té pozitivní stránky. 
Víte, nechci být nespravedlivý. Jistě se naleznou pozitivní 
rysy. Přestože třeba zdravotnictví bylo v mnoha směrech 
chudé, hloupé a nedostatečné, tak mělo také jisté dobré 
rysy, které se nám teď podařilo zrušit. To proto, že jsme 
hloupí. To se například týká očkování dětí. To však je otáz-
kou zdravotnické osvěty. Ta nějak zanikla a tak jsou s tím 
trampoty. To, že v minulosti byla téměř stoprocentní za-
městnanost, mnoho neznamená, neboť byla dosažena pod-
vodem. Tam, kde stačí jeden člověk, byli v  reálném soci-
alismu tři. To je úskok. Je to stejné, jako bych měl ocenit 
něco na nacismu. Než nastoupil Hitler, bylo zle, ale poté 
bylo lépe a lépe. S oblibou je uváděna stavba dálnic. Máslo 
ve větší míře nebylo, ale zato se stavěly dálnice. Jednoduše 
řečeno: rozpumpoval to vojenský průmysl a víme, jak to 
dopadlo. Němci byli ještě poměrně skromní, jelikož chtěli 
mít říši jen na tisíc let, soudruzi ji chtěli mít na věčné časy. 
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Rád bych se zeptal, zda jste měl možnost se 
kontaktovat s disidenty? 
S  tím udatným a statečným jádrem, které jsem vždy ob-
divoval, jsem býval v  kontaktu pouze prostřednictvím 
rozhlasu. Mimo Prahu se totiž dala poslouchat výborná 
Svobodná Evropa a žasl jsem, jak chytré komentáře měli 
k  rozmanitým oblastem naší společnosti. Byly zasvěcené 
a noblesně prezentované. Nedostal jsem se dále. Nutno 
podotknout, že některé poznámky k  tomuto tématu byly 
skutečně humorné. Jednou jsem s dámou, která byla u nás 
na návštěvě, pádloval přes řeku, a ona mi při tom taktně 
naznačila, že shání pro postižené komunistickým reži-
mem finanční pomoc. Tím, že jsem jí dal pětisetkorunu, 
mé aktivity skončily. Byl jsem v živém kontaktu s profeso-
rem Otto Wichterlem především proto, že jsem nadmíru 
ctil jeho vědu. Nyní se hovoří o nylonkách a kontaktních 
čočkách. To je milé, avšak on byl hlavně geniální chemik 
a fenomenální pozorovatel lidské společnosti. Jeho typ 
odporu byl mé duši naprosto blízký, neboť jsem si počí-
nal podobně. Nějaký rok jsem mohl přednášet, a pak jsem 
opět přednášet nemohl. Táhlo se to po celý můj život. Asi 
tři roky před koncem jsem řekl studentům: „Kdo to udě-
lá za jedna, tomu půjčím na dva týdny poučnou knihu.“ 
Půjčoval jsem jim Masarykovy Ideály humanitní a Jak pra-
covat a další jeho díla, měl jsem kompletního Masaryka, 
tedy vše, co vyšlo od konce války do roku 1948. Dnes to 
vypadá téměř směšně, ale nikdy jsem se neobával geniál-
ního Masaryka připomenout, přestože po desetiletí jeho 
jméno nebylo vůbec vyslovováno. Nyní mám radost, když 
potkám nemladou dámu či dospělého gentlemana, u nichž 
se ukáže, že chodili na mé přednášky, a aniž by byli v  ja-
kémkoliv styku, tak říkají: „Pane profesore, nás moc těšilo, 
co jste říkal mimo kvantovou chemii. Obávali jsme se však, 
že vás zavřou.“ Já jim na to odpovídám: „Má drahá, já byl 
jen naprostý hochštapler, a sotva jsem vyšel z budovy na 
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Albertově, tak jsem to pouštěl z  hlavy.“ Do obecné části 
testů jsem dával otázky spojené s první republikou, včetně 
jmen význačných politiků, což byla z tehdejšího hlediska 
nehoráznost. 

Když jste byl na protirežimní straně, neuvažoval jste 
o exilu? 
Ne, byli jsme sice vystaveni noblesnímu – nátlak je silné 
slovo – snad přání kolegů ze zahraničí, abychom se přemís-
tili do svobodného světa. Měl jsem nabídky z Holandska, 
Spolkové republiky Německo a ze Švýcarska. Jenže když 
přišel rok 1968, tak jsem měl největší studentskou skupinu 
ve svém životě. Bylo to dvanáct pokročilých i méně pokro-
čilých studentů. 

Také udělení „velkého” doktorátu spělo ke konci… 
To též. Ale hlavně jsem si říkal, že by byla ode mě nesty-
datost, kdyby moji studenti zůstali zde a starý kocour od-
táhnul. Samozřejmě že vím, že by ta troška, co by po mně 
zbyla v chemii, byla elegantnější, mocnější, rozsáhlejší. Vů-
bec toho však nelituji. Navíc jsme velice lpěli na rodině a až 
patologicky na Praze. Stala se komická věc. Několikrát nás 
v Praze navštívil pozdější rektor univerzity v Gröningen, 
která mi nabízela místo v Ústavu teoretické chemie. Když 
jej má žena Milena provázela po Praze, tak se Mathias Jan-
ssen, onen rektor uvedené univerzity, zastavil na počátku 
mostu Legií u Národního divadla, zíral na Hrad a řekl: „Mi-
lena, now I do understand.“ Lidé ze zahraničí měli obavy, 
že hrozně živoříme. Já jsem odpovídal:„This is correct, but 
just in some respects.“ Žiji zde s kolegy stejně, jako bych žil 
s kolegy kdekoliv na světě, kde bych mohl pracovat. Máme 
zde okruh kamarádů, s nimiž se pravidelně stýkáme. Cho-
díme na dobré koncerty tak často, jak chceme, a jsem ocho-
ten vystát frontu na lístky do nedaleké Violy. Nyní už ne, 
jelikož v důchodovém věku dát 200 či 300 korun za lístek 
na nějaký hezký pořad je již trochu mnoho. Ne, že bychom 
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to nedokázali, ale v naší trochu asociální říši se nám může 
kdykoliv stát, třeba dnes či za půl roku, že budeme do té 
míry ochromeni, že budeme potřebovat ústavní péči. Tu 
nám nikdo nezaplatí. Ta je drahá. 

Ne příliš vnímavý člověk by nyní mohl říci, že právě na to 
bývalý režim pamatoval. 
Ano, ale na tak ubohé úrovni, že bych raději umřel doma. 

Jak se dnes zpětně díváte na socialistické rovnostářství, 
s nímž se člověk musel poprat? 
Abych se přiznal, tak mně je rovnostářství v mnoha smě-
rech velice blízké. Například když píšu do novin, tak se 
podepisuju pouze Rudolf Zahradník, ale někdo tam uvádí 
celé jméno se všemi  možnými tituly. Musel jsem si je ov-
šem dát napsat do občanské legitimace, neboť na úřadech 
mě ujistili, že pro jisté služby je to nutné. Oponoval jsem 
tím, že když jdu do čistírny s kalhotami, taky neuvádím, že 
jsem profesor, doktor… 

Ale nejde pouze o tohle. Například lidé, kteří studovali 
a dosáhli určitého stupně vzdělání, na tom nebyli 
tak dobře jako na Západě, režim totiž hlídal mzdové 
diference a preferovaná byla určitá skupina lidí… 
Všeho moc škodí, ať jde o odpor vůči Evropské unii, nebo 
vůči rovnostářství. Velmi dobře pamatuji dobu komunis-
mu. V roce 1952 jsem zahajoval aspiranturu v Lékařském 
ústavu. Nikam jinam mě nemohli vzít. Můj kolega – spo-
luusilující o kandidaturu – Miloš Chvapil, nyní úspěšný 
chirurg ve Spojených státech, dostával za noční službu 11 
korun a 20 haléřů. Pokud to „táhnul“ od pátku večera do 
pondělí do rána, tak získal 25 korun. To není zločin, spíše 
je to zrůdnost. To by ani čestný zločinec nedělal. 

Dobrá, opusťme minulost a vydejme se na cestu 
obdobím po roce 1989. Jak jste si diagnostikoval 
společnost? Když člověk prochází materiály 
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sociálních vědců, nalezne v nich tezi, že společnost 
trpěla duchovní, ekologickou, politickou, sociální 
i hospodářskou krizí. Lze říci, že takový stav je 
i v současnosti? Kam podle vás společnost dospěla? 
Byl jsem relativně optimistický, zvláště poté, co se objevil 
Václav Havel. Čekal jsem, že pozice ve veřejném prostoru 
budou obsazovány profesionály z hlediska odborného, a po 
stránce mravní lidmi cti. To se nepovedlo. Aby mi bylo ro-
zuměno, myslím především na stav vysokých škol a na stav 
Akademie věd, tehdy ČSAV a dnes AV ČR. V tomto směru 
– a říkám to tichým hlasem a ve vší skromnosti – se podaři-
lo realizovat to, co si přála vláda, totiž provést transformaci 
Akademie věd. 

Přál jste si, aby na posty usedli profesionálové. Otázkou 
je, kde je vzít, když nám tak dlouho vládli komunisté? 
Kde ti vaši profesionálové měli vyrůst? 
Lidí bylo a i nyní je dost. Jiná věc je, kdo je ochoten se za 
daných podmínek ucházet o určité funkce. Schválně se po-
dívejte na některé lidi, kteří jsou v politice od roku 1990. 
Jsou tam 23 let a vždy působili trochu mdlým dojmem. 
Vědí však, že ta gáže je báječná. Co by vlastně dělali jinak? 
Tito lidé tam budou tak dlouho… 

Napadá mě asociace s minulým režimem. Také tam byli 
lidé… 
Jistě, na věčné časy. 

Skončilo to kůlem v plotě. 
Existuje ještě jeden výrazný společný rys některých politi-
ků nevalné úrovně. Je to kumulace funkcí. Za komunismu 
jsem si říkal, že to je jedna z největších ohavností, když člo-
věk intelektuálně ne prvořadý má ještě sérii dalších funk-
cí. Parta, která nám dnes vládne, si počíná podobně. On 
je ve vládě, on vede městskou čtvrť Prahy, on je ve dvou 
správních radách. Když je dotazován žurnalistou, zdali na 
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to stačí, odpovídá: „Lehce…“ Také někteří kandidáti na 
senátory se tváří, že daný úřad zvládnou lehce, byť z jejich 
projevů čiší, že tak snadné to nebude. 

Jak ale vybudit ty, kteří by byli kompetentní a měli 
zasednout na místa ve veřejném prostoru? Idealisticky 
uvažující člověk se domníval, že rok 1989 v lidech 
probudil dostatečnou odvahu. Charakterní lidé měli 
představu o správě věcí jako o službě lidem. Tento 
element se z politické oblasti vytratil. 
To proto, že politiku ovládly skupiny lidí, kteří hledí na 
svůj prospěch, zisk a pevně se drží svých pozic. Pane ko-
lego, něco vám řeknu. Ilustruji to na příkladu vysokého 
školství, avšak platí to obecně. V mnoha debatách s mými 
kolegy z  vysokých škol jsem říkal, že soudím, že jediný 
bod, který je naprosto fundamentální pro dobré fungování 
školy, je učitelský sbor. Naneštěstí se právě o tom mnoho 
nehovoří. Vedou se řeči o knihovnách, o počítačích, o fi-
nančních prostředcích, o všem možném, ale o kvalitě uči-
telského sboru ne. Říká se, že nejsou lidé. Namítám, že lidé 
jsou, ale chce to ještě cosi navíc. Rektor, děkan, šéf katedry 
či ústavu, který se trvale rozhlíží kolem sebe – a dnes se 
může rozhlížet také v zahraničí, ne pouze doma, ale rov-
nou po celém světě -, nemá usilovat o to, aby jeho sestava 
byla pouze dobrá či velmi dobrá, ale aby byla skvělá. To se 
však často neděje. Ale to se musí dít, ať jde o někdejší Ško-
dovku, či jakýkoliv jiný podnik, nebo jakékoliv minister-
stvo a o jakoukoliv vládu. To máte stejné se stranickou re-
prezentací. Politické strany jsou znectěny. Netěší se žádné 
důvěře, a proto nemají koho nominovat. Najednou odejde 
za podivných okolností ministr spravedlnosti, ministr prá-
ce a sociálních věcí… 

…pan Pospíšil a Jaromír Drábek... 
Občané jsou dost bystří na to, aby poznali chabé výmluvy.
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To angažovanost občanů nepovzbuzuje. Občas si připa-
dám jako v psychiatrické léčebně. 

Myslíte, že už máme demokratický systém 
vybudovaný? Občas se člověk setká s míněním, že nám 
byla dána svoboda, ale demokracii se teprve učíme. Jak 
přemýšlíte o této skutečnosti? 
Již jsem to všechno naznačoval. Pokud země bude mít kva-
lifikované vůdce, mohou ve směřování země pomoci. Mů-
žeme se podívat do okolních zemí, které v některých fázích 
vývoje kvalifikované představitele měly. Bylo to pro ně 
prospěšné. Jestliže mám hovořit o demokracii, ta se počala 
rozvíjet celkem dobře. V prvních vlnách svobody a budo-
vání demokracie jsem v politice neviděl lidi, kteří by byli 
od pohledu darebáčci. Poprvé jsem zblednul, když jsem 
jednou večer poslouchal zprávy tehdy Československého 
rozhlasu a mluvili o zahájení privatizace. Diskutovalo se o 
tom na jednom zámku v jižních Čechách. Jméno jsem za-
pomněl, ale vím, že jej osvobodila americká armáda. Pa-
matuji si to, protože se tam za reálného socialismu dělalo 
plánování. Zpočátku jsem poslouchal s chutí, ale poté jsem 
byl zděšen, neboť se začalo v náznacích hovořit o podvo-
dech spjatých s privatizací. 

Dá se říci, že věci šly moc rychle, překotně, spontánně. 
Někdo může tvrdit, že pokud by se nepostupovalo tak 
rychle, hospodářství jako celek by na tom tratilo, byť 
nezpochybňují, že se krádeže staly. Takovou spontánní 
cestou šlo například Maďarsko. Na druhé straně – dialog, 
intenzivnější naslouchání jeden druhému by též mohlo 
přinést své. Dostáváme se do prostoru myšlení „kdyby”. 
Historie však „kdyby” nezná. 
K tomu vám něco řeknu. Z matematiky si jistě pamatujete, 
že existují operace komutativní a nekomutativní. Pět krát 
dvě je deset. Dva krát pět je také deset. Když budu násobit 
dva vektory, tak to komutativní není. Když chci rozdělovat 
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obrovské majetky, tak bych měl mít definovaný právní řád, 
a teprve pak mohu rozdělovat. U nás se nejdřív rozdělovalo 
a poté se budoval právní řád. 

Vidíte nedostatek v tom, jak bylo shrnuto: „Ekonomové 
utekli právníkům.” 
Ano, a byl vytvořen prostor pro zlodějíčky a zloděje. 

Ekonomové byli prostě napřed. V institucích, kde 
byli sdruženi, to znamená Prognostický ústav ČSAV 
a Ekonomický ústav ČSAV, se vedly velké diskuse, 
jak dál. Věděli, že systém, který zde existoval, byl 
z dlouhodobého hlediska neudržitelný.
Ano, to vše je pravda. Byl to takový „miniskok“ do součas-
nosti. Pro sebe však v této souvislosti hovořím o gangsteri-
zaci naší společnosti. Jen škoda, že nejsme více hrdí na to, 
kolik tu máme zlodějů a na jak velké úrovni! 

Ovšem v současné době už zloději nechodí v noci 
a nejsou umounění. Jsou pěkně v kravatě, oblecích. 
Samozřejmě. 

Soudíte, že jsme byli aspoň trochu ovlivněni 
intelektuálním vanutím československých 
meziválečných dob? Sám jste říkal, že na první republiku 
se navázat nedalo, ovšem doteky té doby jsme mohli 
cítit, a nejen v tom, že se přejmenovávaly ulice po 
významných osobnostech onoho období. 
To jistě ano. Pokládal jsem to a pokládám to za štěstí.  
Bohužel jsme s touto inspirací poměrně brzo přestali. 

Demokracii si lidé přáli, ale kapitalismus? Měli jsme 
snahy reformovat socialismus, to nevyšlo, a tak se 
kapitalismus stal logickým vyústěním naší hospodářské 
soustavy. O komunismu jste řekl, že je to nestabilní 
systém. Dá se říci, že kapitalismus má podobné 
charakteristiky, nebo díky trhu a volné soutěži nabídky 
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a poptávky dochází k rovnováze? 
Na věčné časy není stabilní nic. Jestliže byla stabilita reál-
ného socialismu malá, tak stabilita fungujícího kapitalis-
mu je vyšší. Je nutné, aby to bylo hlídáno politiky, filozofy 
a ekonomy. A to ekonomy hodnými toho jména. 

Obraťme list. Jak jste vnímal hodnoty, které byly 
prosazovány v rámci revoluce? Svoboda, spojení „pravda 
a láska”. Někdo se nad tím pozastavuje s posměchem, 
ale svobodu žádal každý. A vědcům by mělo jít 
o odhalování a reprezentaci pravdy. 
K tomu není co dodávat. Mně je to heslo velice blízké, milé 
a ctím jej. Rozumím, že někomu je nesympatické, ale při-
nejmenším by o tom neměl hovořit neslušně. Kdo hovoří 
o „pravdoláskařích“, prokazuje nevychovanost. A nevycho-
vanost je v našich politických kruzích, ale i v celé společ-
nosti velká, což je špatné. Nevychovanost je jedna věc, ale 
pojem takt byl dokonce vyhuben téměř úplně. Řekl bych, 
že velké procento populace bude tápat, kdybyste se zeptal, 
co je to takt? Možná by reagovali otázkou, zda nemyslíte 
„dvoutakt“ či „čtyřtakt“. Tento pojem je prostě vyhubený. 

Také chybí empatie. 
Nepochybně. 

Ve svých úvahách používáte spojení kvalifikovaní lidé, 
profesionálové… 
…a také lidé cti. 

Jak vnímáte význam intelektuálů? Sám jste jejich 
představitelem. Jsou to lidé, kteří se dívají na 
společnost skrze slova, teorie, racionální analýzy. 
Existuje dokonce názor, že intelektuálové jsou do jisté 
míry nebezpeční. To proto, že rozum klame. 
Řekl bych, že společnost, která má fungovat, by měla mít 
vytvořeny podmínky pro existenci intelektuálů. Neříkám, 
že by to u nás nefungovalo vůbec. 
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Ve svých úvahách o řízení a rozhodování zdůrazňujete 
rozum. Společnost jako by byla bez tohoto atributu. 
Na určitá místa se dostávají lidé, kteří by tam ani být 
neměli. 
Je to tím, že hodnotové škály byly zdeformovány, ba zmr-
začeny, a proto člověk, chce-li něco prosazovat, musí být 
oddán jedné z našich současných „velkých stran“. Myslím 
si, že bez intelektuálů by společnost byla smutná. Již jsem 
naznačil, že jsem rovnostářský a bez okázalostí. Uvedu pří-
klad: Být rozechvělý z intelektuálů – pokud jsou dobří – je 
stejné, jako být rozechvělý z vedoucích účtáren, úřadů či 
být rozechvělý z  výborného instalatéra nebo zámečníka. 
Pořád se zde objevuje otázka kvality. 

Myslíte si, že intelektuál má nastavovat kritické zrcadlo? 
Za první republiky zde byly význačné osobnosti, jež 
oceňujeme i dnes. Myslíte si, že dnešní doba takové lidi 
postrádá, že jejich hlas není patřičně slyšet? Neztratilo 
jejich slovo na síle? 
Vůbec není bráno v úvahu. Četl jsem od svých kolegů mno-
ho kvalitních článků zahrnujících široké spektrum činnos-
ti, od lýkožrouta na Šumavě až po energetickou politiku. 
Avšak nebyly publikovány. A když jsou publikovány, tak 
odezva z kruhů, kterým je to určeno, je zpravidla nulová. 
Ve svém posledním příspěvku varuji před amaterizací, jeli-
kož dnes máme vládu amatérů, i před naprostou hluchotou 
a netečností příslušných míst. 

Apelujete na fakt, že veřejný prostor není v dobré 
kondici. Měl by být řízen skutečnými hospodáři, a ne 
těmi, kdo ekonomickou znalost pouze předstírají. Ne 
těmi, kdo se dívají na systém pouze z krátkodobého 
pohledu a ještě hrají pro určité skupiny. 
To se rozumí, v tom s vámi souhlasím. 
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Z počátku se zdálo, že budování kapitalismu provádějí 
skuteční ekonomové. Lidé ve vládě byli z akademického 
prostředí. 
Ano, začínalo to hezky, ale jak to skončilo! Do náročných 
pozic a funkcí bývají jmenováni lidé, kteří jsou v dané ob-
lasti amatéry. Zhusta nemají sílu říci: „Pánové, promiňte, 
dělá mi dobře, že ve mě máte tak velkou důvěru. Byl bych 
však blázen, kdybych to přijal, protože jde o oblast, v níž 
nemám potřebné znalosti.“ V naší zemi se však na těchto 
postech nikdo z politiků necítí nekvalifikovaným. 

Proč po více jak dvaceti letech do veřejného prostoru 
nejdou lidé, kteří jsou skutečnými odborníky? Proč 
v něm nenacházejí uplatnění? 
To však politické vedení země nezajímá. Uvědomme si, že 
předposlední ministr školství byl označen prezidentem re-
publiky jako nejlepší z polistopadových ministrů školství. 
To mluví za všechno. 

Myslíte si, že lidé, kteří mají zásady a slušný hodnotový 
žebříček se participaci na utváření demokracie, práci 
v politice, práci ve veřejném prostoru vyhýbají? Třeba 
si říkají, že se budou raději realizovat tam, kde budou 
oceněni, byť nebudou v záři reflektorů, jednoduše tam, 
kde budou moci dělat svou práci, které rozumějí, než 
aby se „zašpinili”. 
Spíše do toho nejdou, než že by se přímo vyhýbali. A státní 
moc na tom patrně ani nemá zájem. 

Je vůbec cílem, aby ministerstva byla řízena lidmi, kteří 
jsou profesně zdatní, nebo je snaha o pravý opak, jenž 
vede k destabilizaci? 
V debatách jsem od různých oponentů slyšel, že jsem příliš 
skeptický: na ministerstvech je aparát, který to má v rukou, 
ministr je hlavně politickou figurkou. Vzpomeňme si na 
milou paní, na pohled vlídnou, zdvořilou, paní Parkanovou 
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(a musím říci, že jinde to vypadá také tak). Šéfovala mini-
sterstvu války a vyprávělo se o ní, že nemá tušení, zdali se 
používají pro střelbu předovky či zadovky. Neměla tušení! 
Lidé říkali, že jsou tam na to jiní odborníci. To je sice fajn, 
ale kdyby byl v čele člověk, jenž tomu skutečně rozumí, tak 
by hlasitě řekl dost. Proto jsem se bouřil, když byla tenden-
ce nějakých nešťastníků, aby všechny vědecké ústavy vedl 
ekonom. Když jsem v Akademii věd ČR dělal předsedu, 
vždy jsem dbal na to, abych byl v kontaktu se dvěma třemi 
ekonomy na jedničku a se dvěma právníky na jedničku. Co 
může dobrý ekonom namítat, když mu něco budou tvrdit 
etnografové, či historici Ústavu pro soudobé dějiny, nebo 
teoretičtí fyzici? Ekonom proti nim nemůže říci nic. 

Lidé ve funkci by měli mít aspoň dobré poradce, díky 
nimž mohou do problematiky nahlédnout. Ministr je 
politická figura, má prosazovat ideje, program, ale je 
lepší, když problematiku resortu zná. 
Zvlášť když jde třeba o právo v  pozici ministra spravedl-
nosti, když jde o vojenství, když jde o školství či o průmysl. 

Tvrdíte, že kvalita školství 23 let zvolna klesá. To je 
nemilé zjištění. Jaké bylo školství na přelomu roku 1989 
a předtím? Co vůbec nabízelo komunistické školství 
a jaká byla východiska pro jeho transformaci? 
Týká se to především hlavních předmětů: češtiny, angličti-
ny i matematiky. Co se týče matematiky, mají o tom znalci 
pedagogiky na Matematicko–fyzikální fakultě zevrubné 
znalosti. Vztahy mezi školou a rodiči jsou nedostatečné 
a mnozí učitelé někdy bývají bezradní z  chování žactva 
a studentů. Samozřejmě, po desetiletí existovaly absurdní 
politické tlaky, ale přesto většina absolventů nebyla natr-
valo poškozena. Bohužel po roce 1989 nebyly věci školství 
a vědy nikdy opravdovou prioritou politické reprezentace. 
Rozumí se samo sebou, že pěkný vztah politiků k  těmto 
oblastem v předvolební době mnoho neznamená, neboť po 
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volbách to bylo vždy jinak. Na rozdíl od vyspělého světa 
u nás klíčové osobnosti v  politické sféře zpravidla nema-
jí poradce pro vědu či takového, jenž má dobré znalosti 
o  školství. Nemá valný smysl, je-li poradcem politolog či 
sociolog. Politici potřebují doporučení z oblasti tvrdých 
věd a technických disciplín. Ty jim humanista toho nebo 
onoho zaměření neposkytne. U nás existuje Rada pro vý-
zkum, vývoj a inovace, která s výjimkou prvé polistopado-
vé fáze trpí po léta vážnými nedostatky, a tak se stávalo, že 
místo užitku z ní plynuly neblahé zásahy. V Radě bývalo 
vždy několik renomovaných vědců, avšak nikdy nad pade-
sát procent. Většinu tvořili lidé, kteří nepřáli základnímu 
výzkumu, jakož i lidé z hlediska vědy málo znalí. Odborní-
ci, jako například bývalá ministryně školství doktorka Ko-
picová, opravdu milá dáma, ale o vědě toho věděla velice 
málo. A je to o to horší, že bývala první místopředsedkyní 
Rady, které předsedal pan premiér. Ten se z časových dů-
vodů obvykle zasedání nezúčastnil, a tak se řízení ujímala 
ona. Je to k nevíře z hlediska fungujících západních zemí, 
ale u nás je to možné. Potřebuje-li vláda vědět, jaká má 
být pozice fyziky, chemie, biologie a jiných inženýrských 
disciplín v naší společnosti, musí být v kontaktu s přírodo-
vědcem mimořádné úrovně, humanista to vládě neřekne. 
Trapnost jde dále, v čele grantové agentury je sociolog. 

V roce 2012 je jím Petr Matějů se zahraničními 
zkušenostmi. 
Ano, ale o tvrdší vědě neví nic. Na pól rigorózní jde nejvíce 
prostředků, na přírodní vědy o něco méně a oblasti huma-
nitních věd se přiděluje ještě méně. Pokud nebude v čele 
agentury stát člověk znalý věcí, které spolknou největší díl 
peněz, ten, kdo například může říci: Tento urychlovač ne-
budeme kupovat, jelikož raději budeme jezdit do Hambur-
ku či do Itálie, tak je to chybné. Současná situace je důsled-
kem amaterizace.  
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Co se školstvím? Nemělo by se za studium platit? Tím by 
se vytvořila motivační vazba. 
Určitě ne. Kromě vzdělávání občanům nenabízíme mno-
ho. Když bude vláda tvrdě bránit úniku peněz neblahými 
a  nepřípustnými cestami, získá stát mnohem víc, než by 
vyzískal školným. 

Myslíte, že stát se na financování české vědy účastní 
dostatečným podílem? Celkově se na vědu a výzkum 
vydává asi 1,7 procenta výstupu hospodářství. To je 
však souhrn prostředků vydávaných jak soukromým 
sektorem, tak státem. Výdaje na vědu u nás jsou tudíž 
jen slabou polovinou toho, co vědě dávají vyspělé státy. 
Jsme na chvostu. Dá se říci, že mnohým lidem nejde o vý-
zkum, ale o snahu poškodit Akademii, převést finance na 
takzvaný průmyslový výzkum. To je vidět na tom, jaká 
témata si konkrétní lidé vybírají. Jsme jediná země, kde 
z rozpočtu výzkumu mohou přetéci peníze do soukromých 
firem. To, jak se to děje, není protiprávní, ale je to výraz 
naší pomatenosti. V  devadesátých letech jsem průmyslo-
vým podnikům mezi Ostravou a Plzní naléhavě dopor-
učoval, aby se jejich kvalifikovaní reprezentanti obraceli 
s konkrétními potřebami a přáními na odborníky z vyso-
kých škol a Akademie. Bylo to přijímáno se sympatiemi, 
avšak zájem ve skutečnosti byl mizivý. Zájem měly firmy 
švýcarské, americké a německé. Překážky z  české strany 
však rozvinutí této spolupráce nedovolily. 

Možná nejsou motivováni. 
Tento model za první republiky fungoval. 

Proč tedy průmyslový výzkum a stát nejsou patřičně 
provázány? Je to v tržní ekonomice racionální 
požadavek. 
Na to je dílem jednoduchá odpověď. V rámci privatizace 
převzaly významné podniky nové, často zahraniční spo-
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lečnosti. Víte, co byl vždy první krok? Bylo to zrušení vý-
zkumu. Reprezentanti zahraniční firmy řekli, že si firmy 
výzkum obstarají samy ve svém ústředí. 

Ale třeba automobilka Škoda Auto má svůj výzkum, 
a ten je využíván i pro ostatní společnosti koncernu.
Ano, Španělsko, Německo… Ano, uvádíte pěkný příklad. 
Zaplať bůh za něj. Je to fajn, neboť do rozpočtu přidávají 
slušnou částku. 

Cílem privatizace byla snaha, aby se stát zřekl 
zasahování do trhu. Vycházelo se z premisy, že trh 
vytvoří podmínky pro alokaci vzácných zdrojů, tedy 
i pro vědu. Ať si tedy stát nechá Akademii věd a je na 
podnicích, budou-li investovat do svého rozvoje.
Ano, kdyby chtěl stát dělat vše do úplného konečku, tak se 
stane institucí jako za reálného socialismu. 

Víme však, kde to skončilo. 
Samozřejmě stát pak nesmí znervóznět, že jsme u žáků 
s  matematikou bývali ve světovém žebříčku na druhém 
nebo třetím místě, a nyní jsme na 26. 

Pochopitelně je cosi jiného privatizace podniků a jejich 
výzkumné základny, a cosi jiného je politika školství. 
Ano, mnoho podniků se o výzkum přestalo totálně sta-
rat, jelikož vědí, že jejich ústředí ve Francii si to obstará-
vá samo. Není také nutné nechat se od všeho možného tak 
snadno odstrčit. Kdyby tam byli iniciativní lidé, řekli by: 
„Dobře, vy se sice staráte o výzkum, ale pánové, zde vám 
uniká jedinečná možnost!“ Soudím, že by reagovali inteli-
gentně. 

Podle vás má stát v oblasti podpory výzkumu 
u společností volnou ruku? 
To je věc firem. Připadá mi komické, že v tak malé zemi, 



149

Dialog devátý s Rudolfem  Zahradníkem

jakou je Česká republika, existuje Rada, která se stará o vý-
zkum, vývoj a inovace. Co taková Rada radí, jak má vědět, 
co s inovacemi? To přece musí vědět podnik sám! Pokud to 
nevědí a nedovedou jít po vysokých školách, po Akademii, 
aby konzultovali se správnými lidmi, tak jim není pomoci. 

Myslíte si, že takováto instituce má „slabý” mandát,  
ba je dokonce k ničemu? 
Ona by nemusela být k ničemu. V minulosti jsem to někde 
popsal. Úplně první Rada v devadesátých letech byla vede-
na tehdejším nešťastným ministrem obrany. Nešťastným 
proto, že skončil smutným způsobem. Jeho asistentem 
v Radě byl dnešní ministr Kalousek a u sebe měli zdatnou 
právničku. To byla jediná Rada, která připomínala poměry 
v normálním světě. Jejími členy byli lidé zdatní v různých 
oblastech a tomu všemu předsedal Otto Wichterle. Byli 
tam lidé i z jiných oblastí, jako geologové… Zkrátka to byla 
velmi silná sestava. Tím to však skončilo. 

To se psala devadesátá léta. Můžeme se ptát, kam se 
poděl zájem o práci v takovýchto týmech?
Nezmizel zájem převádět peníze do takzvaného aplikova-
ného výzkumu. Před lety jsem dělal oponenta pro Minis-
terstvo průmyslu a obchodu ČR, pro jejich projekty. Posla-
li mi celkem asi 13 návrhů. Z nich prošly dva. To proto, že 
to byl často myšlenkový chaos. Normální podniky ve světě 
mají své poradce. Přijedou k významnému matematikovi 
a  řeknou: „Poslyšte, naše statistická kontrola výstupu je 
chabá, nechtěl byste pro nás pracovat jako konzultant?“

Problém v naší republice je ten, že firmy nemají zájem 
angažovat významné vědce? 
Obviňovat vědce je hloupost. Je to nezájem cílových míst. 
Ta musí být iniciativní. Stejně hloupé je, když děkan říká, 
že by potřeboval odborníky. Já odpovídám: „Pane děka-
ne, kde jste sháněl?“ On říká: „V Čechách…“ Kontruji:  
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„Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Kazachstán…“ 
Je utlumena iniciativa. 

Čím to je? 
Není klima, které by to podporovalo. 

Za komunismu lidé, kteří měli zájem se realizovat 
v oboru, odešli do zahraničí. Nehrozí naší republice další 
odliv mozků? 
Ano, budou-li pokusy o jistou brutalitu vůči této oblasti 
pokračovat, o nějaké vynikající lidi přijdeme, i když větši-
na dorostenců, kteří jsou rok, dva, někteří i pět let v cizině, 
má touhu se vrátit. Někteří tam zůstanou, ale nevidím to 
příliš skepticky. V oblasti teoretické a experimentální che-
mie jsme zde naopak měli dva vynikající Němce. V Ústavu 
Heyrovského je to profesor Hof, výborný fyzikální chemik, 
v Ústavu organické chemie a biochemie to byl znamenitý 
kolega, jenž však náhle zemřel. Byla to velká ztráta. Zkrát-
ka lidé ze světa tu jsou. Máme zde Brita, máme zde sloven-
ské kolegy, máme tu pár Maďarů. O to je nutné se starat. 

Problém podle vás je tedy v tom, že na vrcholu pyramidy 
jsou lidé (politici), kteří o tuto oblast nemají příliš 
zájmu? 
Já si myslím, že mnohým jde skutečně pouze o tu gáži. Pro-
to jestli se někdo bojí, že padne vláda, tak nepadne. Rebe-
lové budou zpacifikováni.

Děkuji vám za cenné postřehy. 

Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 11. října 2012 v dopo-
ledních hodinách v prostorách pracovny Rudolfa Zahradníka v Akademii 
věd ČR, Národní 1009 / 3, Praha 1, Staré Město. 
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