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Dialog o transformaci s Miloslavem Bednářem1,2: 

MS: V roce 1989 vám bylo 41 let. Očekával jste tuto změnu, a jak se promítla do vašeho profesního 

života? 

MB: Revoluční změnu jsem očekával. Shodou okolností jsem se v září v roce 1986 setkal s přítelem, 

který žil od r. 1968 ve Švýcarsku a tehdy konečně získal povolení jezdit do Československa. Byli jsme 

velcí přátelé ze stejného ročníku na Střední všeobecně vzdělávací škole, což v šedesátých letech byla 

tříletá komunistická obdoba gymnázií. Řekl mi, že u nás čeká do dvou let revoluci. Odpověděl jsem: 

„Většinou s tebou nesouhlasím, ale v tomto bodě souhlasím naprosto. To skutečně tak bude.“ Zmýlili 

jsme se o rok. Viděl jsem to tak, že Sovětský svaz není schopen vydržet soustavný a souvisle 

pokračující americký tlak, jenž byl za prezidenta Reagana zřetelný, a jak jsem předpokládal, dost 

účinný. Ronald Reagan získal své druhé prezidentské období. Jeho souvislý a rozrůzněný nátlak na 

Sovětský svaz byl soustředěný a nebývale kvalitně promyšlený. Byl jsem tehdy přesvědčen, že ke 

změně jako zamýšlenému cíli Reaganovy politiky tentokrát nakonec musí dojít, a tak se i stalo. 

V reakci na americkou zahraniční politiku sovětské komunistické politbyro vybralo po zemřelém 

Černěnkovi dubčekovského pololiberála Gorbačova jako jediného, kdo kromě již značné zestárlého 

Gromyka mohl podle převažujícího mínění tehdejší totalitní komunistické špičky, jíž Gromyko 

přesvědčil o vhodnosti dosadit na vrchol komunistické totalitní moci právě Gorbačova, s Američany 

vůbec něco vyjednat. Byl jsem rád, že jsem se nemýlil. To byla oblast politického soudu. Co do 

profesní změny, mohl jsem po revoluci oficiálně začít vykonávat to, co jsem zatím dělal neoficiálně 

v samizdatu, tajných seminářích a podobně. Živil jsem se do revoluce prací na okraji v instituci, ale 

volný čas jsem souvisle věnoval zejména samizdatové a neveřejné seminární činnosti. V tom jsem 

viděl svou hlavní pracovní náplň a občanskou povinnost. Psal jsem hodně pod pseudonymy, i do 

zahraničí. S tím jsem po revoluci přirozeně skončil. Rehabilitovali mne na Československé akademii 

věd, neboť mne jednou z ideologicky politických důvodů v této instituce odmítli zaměstnat - a to na 

přelomu let 1975 – 1976. Byl jsem šťastný a jsem doposud, že se od té doby mohu veřejně svobodně 

projevovat, jak jsem dříve nemohl, a to jak odborně, tak v oblasti veřejně občanské a politické sféry. 

... Minulý režim a ideologie ...  

MS: Pokud bychom začali porovnáním minulého systému, dá se říci, že byl zkostnatělý a lidé, kteří 

nám vládli, neodhadli, kam se svět vyvíjí a pouze čekali na příkazy z Moskvy.  

MB: Bylo to v zásadě tak. Po r. 1968 došlo k obnově komunistického totalitního režimu v mírnější 

podobě. Na jeho konci to nebyl ten nejkrutější fyzický teror jako v padesátých letech. Šedesátá léta se 

idealizují, ale komunistický teror stále pokračoval, jen v poněkud zmírněné podobě. Lidé na vrcholu 

mocenské totalitní stavby byli podstatně závislí na podpoře totalitního komunistického Sovětského 

svazu. Zase to ale nebylo tak, že by se totalitní režim jako takový udržoval jen ze Sovětského svazu. 

Platila zásada, kterou formulovala Hannah Arendtová, že totalitní režim a život jím utvářený je 

skutečnou alternativou lidské existence. Byť lidé totalitnímu komunistickému režimu z počátku 

                                                           
1
 Miloslav Bednář *1948, český filozof, vysokoškolský profesor, pracovník Filosofického ústavu AV ČR, jeho 

předmětem zájmu je filozofie politiky, filozofie dějin, české myšlení s důrazem na T. G. Masaryka, kromě 
odborného změření se často svými postoji kultivuje veřejný prostor v denním tisku, z jeho díla: České myšlení 
(1996), Evropská tyranie (2003).      
2
 Dialog byl nahrán ve čtvrtek 14. dubna 2011 odpoledne v pracovně M. Bednáře ve Filosofickém ústavu AV ČR 

Jilská 1, Praha 1. 
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nevěřili - protože většinou zažili jak demokracii první republiky, tak téměř tři roky stále ještě 

demokracii před komunistickým pučem v r. 1948, nebo alespoň osmiměsíční osvobozující uvolnění 

roku 1968 - začali se mu však přizpůsobovat. A když zjistili, že jim to nese kariéru a jiné požitky, tak 

proto režimu postupně začali věřit, mít v něm existenční oporu. Nesouhlasím s tvrzením Petra 

Pitharta, když říká, že již režimu nikdo nevěřil. To jednoduše není pravda. Spousta lidí mu věřila proto, 

že jim za loajalitu umožňoval příznivé životní podmínky a patřičnou seberealizaci, tedy jestliže byli 

schopni a ochotni se mu značně přizpůsobit. V podstatě jim to otevřelo kariéru. U nich jakási totalitní 

víra v té či oné podobě reálně existovala, a pro soudržně fungující existenci komunistického 

totalitního režimu byla klíčovým tmelem.     

MS: Lidé přistoupili na nepsanou smlouvu. My vám dáme chléb a vy se nám nebude plést …  

MB: Tak jednoduché to nebylo. Jak jsem uvedl, lidé režimu začali hodně věřit proto, že jim to 

umožnilo slušnou kariéru. A účinná hrozba zde stále byla: pokud nejedeš s námi, je to tvůj kariérní 

konec a děti se nedostanou na školu.  

... Demokratická opozice a jejich síla ...  

MS: Ano, to je zřejmé, ale to bylo proti uvažování lidí jako Havel, Patočka a jiní chartisté, kteří 

vzdorovali, či byli odhodláni ke vzdoru.  

MB: Souhlasím. Pokládám se za Patočkova žáka. Čtyři roky jsem jako student filozofie navštěvoval 

jeho četné přednášky na Filozofické fakultě UK. Než jsem začal skládat státnice, musel Jan Patočka po 

ukončení letního semestru r. 1972 z fakulty odejít. Poté jsem od roku 1973 na jeho osobní pozvání 

navštěvoval jak jím vedené soukromé semináře, jež se konaly v profesorově bytě ve vilce na 

Strahově, tak přednášková vystoupení na jiných, většinou soukromých místech pro širší 

zainteresovanou veřejnost. Zájemců bylo dost. Počítám se mezi ty, kdo komunistický systém ze 

zásady odmítali akceptovat a snažili se proti němu něco dlouhodobě účinného dělat. Proto jsem 

uvítal vznik Charty 77, o jejímž chystaném vzniku jsem se s několika tehdejšími přáteli dozvěděl 

v prosinci r. 1976. Po jejím průlomovém zrodu jsem za jejího hlavního - protože filozofického 

zakladatele - považoval a dodnes považuji Jana Patočku, s jeho pojetím smyslu existence Charty 77 

jsem se ztotožnil, a proto jsem Chartu přes některé dílčí výhrady neustále soustavně podporoval. 

Setkal jsem se s postojem: „No, vznikla Charta 77 - a nic to nezměnilo.“ Já ji viděl úplně jinak. A to tak, 

že je nutné ji právě ze zásady podporovat a aktivně obohacovat jako dlouhodobé opoziční ohnisko a 

proces, jenž ale nemůže způsobit okamžitý politický převrat. Dlouhodobě však jistá naděje, jak jsem 

to viděl, existovala. Byl to, jak se ukázalo, běh na 13 let dlouhou trať. Tenkrát byl v USA čerstvě u 

moci prezident Jimmy Carter. Jeho úřad ihned v lednu roku 1977 podpořil nedávno vzniklou Chartu 

77, byť se Carterova politika vůči Sovětskému svazu časem ukázala jako slabošská. Hodně lidí si říkalo: 

„Ono se nic nezměnilo …“ A právě tito lidé se brzy přizpůsobili, a v podstatě de facto přijali totalitní 

systém. Na druhé straně byli idealisticky, a právě proto realisticky zatvrzelejší ti, kteří možnost 

budoucí změny viděli, a odmítli ze zásady zaprodat duši.  

MS: Takových přesvědčených lidí se dalo počítat na tisíce ve srovnání s celým národem.  

MB: Nepočítal jsem je. Ale víte, bez podpory té údajně šedé zóny by to nešlo. Ona to ve skutečnosti 

nebyla žádná šedá zóna, neboť lidé v ní žijící účinně, soustavně a nezastupitelně podporovali aktivity 

těch nemnoha viditelně, veřejně působících a vystupujících. Termín, „šedá zóna“, který se od svého 
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problematického zavedení Jiřinou Šiklovou ujal, je nepřiměřený. Bez oné údajně „šedé zóny“ by 

Charta 77 nemohla existovat jako významná skutečnost. Stateční oficiální chartisté měli právě díky ní 

značně široké, přesvědčené a vytrvale aktivní zázemí. Dobře vím, že to byla naopak tvrdošíjná světlá 

zóna. 

MS: Dá se říci, že vlastně lidé z Charty 77 tvořili základ a stáli v čele revolučního dění.  

MB: Je podstatné, že pouliční demonstrace a dění kolem nebyly přímo řízeny lidmi z Charty, ale bylo 

to dost spontánní jednání. V době tzv. perestrojky postupně došlo k jisté taktické kooperaci mezi 

lidmi z Charty 77 a okruhem StB, který byl napojen na tehdy Gorbačovovi podřízenou sovětskou 

tajnou službu KGB. Gorbačov si přál jen jistou demokratizační změnu komunistického režimu, a to 

dubčekovského typu. Nepřál si ale normální demokracii, nýbrž usiloval jen o dubčekovský, tedy 

poněkud zdemokratizovaný komunismus - socialismus. 

MS: … s lidskou tváří, …  

MB: … což se dá označit za diktaturu s lidskou tváří, takto modifikovaný komunismus. To Gorbačovův 

letitý osobní přítel, někdejší vysoký funkcionář KSČ z r. 1968 Zdeněk Mlynář a většina tehdy veřejně 

aktivních exkomunistů, tj. hlavně Obroda a vůbec exkomunisté jí více či méně blízcí, tuto verzi 

komunismu při a po změně režimu v r. 1989 vehementně prosazovali, naštěstí marně. Bylo totiž 

nesmírně významné, přímo rozhodující, že se tehdy okruh lidí kolem Václava Havla zasadil o to, že se 

Havel jednoznačně přiklonil ne k dubčekovcům, ale ve prospěch normální, obyčejné demokracie bez 

přívlastků. To již nastupovali lidé z oné údajně šedé zóny, tedy ti, kdo se snažili, seč mohli, aby 

nezakrněli, a naopak účinně působili na ostatní. Počítám k nim i Václava Klause. Je to mnohem širší 

občanský okruh než oficiálně vymezovaná Charta 77, je to aktivní demokratická veřejnost české 

společnosti.    

MS: Ostatně Václav Klaus za komunismu pořádal … 

MB: … ekonomické semináře … 

MS: Václav Klaus byl součástí Státní banky československé … 

MB: Tam jej nechali přežít jeho komunističtí přátelé.   

MS: Byl propuštěn z Ekonomického ústavu ČSAV. Jedním z témat revoluce bylo nasměrování 

Československa mezi demokratické státy. Je zřejmé, že lidé, kteří tento přerod organizovali, možná 

měli zájem navázat na tradice z první republiky.  

MB: A to byl problém, protože generace nositelů nejlepších tradic první republiky již v roce 1989 až 

na některé výjimky nežila. Profesor Václav Černý, k jehož posluchačům na Filozofické fakultě UK jsem 

rád patřil, zemřel, nemýlím-li se v roce 1987. Jeho přítel Jan Patočka vlastně násilnou smrtí v 

důsledku jedenáctihodinového výslechu o deset let dříve jako jeden z prvních tří mluvčích a 

bezkonkurenční filozofický zakladatel Charty 77. Lidé požadující návrat k prvorepublikovým 

masarykovským tradicím byli po revoluci nespravedlivě ostrakizováni některými kolem Charty 77. Byl 

to tehdy vyloženě malicherný projev jakési nevraživé konkurence. Stačí se podívat, jak se někteří 

z nich chovali ke Konfederaci politických vězňů a i těm, kdo se vraceli ze zahraničí. Například lidé 

první republiky se ještě mohli na čas zapojit, přestože již byli starší.  
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... První republika a implikace v právním řádu ...  

MB: To bylo velmi chybné, škodlivé a projevilo se to posléze dost osudově na právním řádu. Dle mého 

úsudku se vzhledem k totalitní povaze komunistického režimu měl s nezbytnými úpravami zavést 

právní řád první republiky, a ještě lépe jeho za první republiky chystané změny. Demagogická 

exkomunistická argumentace, že by např. neplatily sňatky, atp., byla pustá účelová demagogie. Lidé 

jako Pavel Rychetský a Zdeněk Jičínský či jiní někdejší koryfejové komunistického „práva“ šířili tou 

dobou v parlamentu a na veřejnosti tuto nehorázně demagogickou „námitku“.  

MS: To byl také střet o povahu práva.  

MB: Ano, to jistě byl. Na druhé straně bylo naléhavě nutné rychle uskutečnit ekonomickou reformu. 

Tehdejší právníci ale nebyli schopni na ní účinným způsobem kooperovat. Útěku před právníky, jak to 

výstižně formuloval Tomáš Ježek, rozumím. Byla to nutnost. U nás vlastně až na čestné výjimky 

skuteční právníci neexistovali.  

MS: Rád bych se zastavil u vaší teze převzít zákony z první republiky. To by však muselo dojít k velké 

modifikaci.  

MB:  Ano, modifikace by byla nutná. Kostra zákona by byla tradiční, a to by bylo slušné navázání na 

předchozí demokratickou dobu. Také bychom vedle práva navázali na masarykovskou tradici, jež byla 

jasnou výchozí myšlenkovou páteří první republiky. K tomu nedošlo skutečně záměrně. Mediálně zde 

získal převahu pekařovský až druhorepublikový, a dokonce svou podstatou a původem obnovený a 

čile živený pangermánský trend nevraživosti i vyslovené nenávisti k Masarykovi. Bylo a je to vyloženě 

nechutné v souvislostech nacistické a komunistické totalitní nadvlády. Ale historické zábrany padly. 

Nešlo o nic menšího než o odmítnutí vlastních životních tradic státu, sahajících svými zdroji daleko 

před Masaryka.  

MS: Shodou okolností při ustavení právního řádu za první republiky víme, že řád vycházel z Rakouska 

– Uherska.  

MB: Byl určitým způsobem proměněn. Přebíral to, co bylo v Rakousku a Rakousku – Uhersku solidní. 

Nepřejímal samozřejmě klíčový právně-politický fakt, že vládní kruhy jsou kolem císaře, což byl 

charakteristicky rozhodující, autokraticko-feudální rys Rakouska, přestože se zásadní prvky 

rakouského právního řádu v Československé republice uplatnily. Přebíralo se to, co mohla převzít 

tehdy u nás vznikající konečně ryze demokratická civilizace.  

... Demokracie a kontexty ...  

MS: Právě vámi zmíněné slovo demokracie se jednoduše říká, ale obtížně naplňuje. Vidíme to 

v současnosti. Jak se dle vás naplnilo demokratické usilování? Měli jsme zájem být součástí západní 

demokratické Evropy?  

MB: Ano, ten zájem byl přirozeně silný. Co chybělo, byla nejprve - až na úplné výjimky - 

informovanost o tom, jakou určující povahu má západoevropská integrace a proč je v závažném až 

zásadním rozporu jak s našimi tradičně českými představami o spravedlivé Evropě rovnoprávných 

demokracií, tak prvorepublikovými, z tradic hlavního, tedy demokraticky-humanitního proudu 
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československého národního obrození vzešlými koncepcemi evropské jednoty. Proto jsem již v roce 

1990, nedlouho po rehabilitaci na tehdejší Československé akademii věd, na profesorem Theodorem 

Syllabou obnovené Katedře politologie Filozofické fakulty University Karlovy inicioval mezinárodní 

konferenci „Masaryk a myšlenka evropské jednoty“, jež se uskutečnila v červnu r. 1991. To byl 

začátek mých evropsky zaměřených aktivit a brzkého, stále se prohlubujícího souběžného zklamání 

z poznávání rozhodující podstaty západoevropské integrace.  V listopadu r. 1991 jsem se stal 

předsedou právě vzniklého celostátního občanského sdružení nazvaného Evropské hnutí v České a 

Slovenské republice. Vzniklý nový subjekt se stal československou součástí celoevropské organizace 

Evropského hnutí, jež v západní Evropě působilo jako střechová organizace mnoha uskupení 

občanské společnosti, zaměřená na evropskou integraci. Jejími představiteli proto zpravidla byli 

někdejší vrcholní západoevropští politici s bohatou, silně kariérní zkušeností v prosazování evropské 

integrace. Pro hlavní proud evropské integrace byli a jsou vyloženě reprezentativní. Mé zkušenosti ze 

zaměření a jednání centrálního výkonného výboru Evropského hnutí, jenž sídlí v Bruselu, byly dost 

znepokojivé. Brzy jsem totiž zjistil, že hlavní integrační proud původně Evropských společenství, 

později Evropské unie, jako svůj hlavní a výchozí princip v zásadě neuznává zásadu rovnoprávnosti 

evropských demokracií bez ohledu na jejich velikost, a nadto se vyznačuje silnou, a proto dobře 

patrnou nevraživostí k Severoatlantické alianci, resp. k evropské roli USA. Jak rovnoprávnost 

postkomunistických demokracií v postupující evropské integraci, tak její silnou transatlantickou vazbu 

jsem na půdě Evropského hnutí právě proto vehementně prosazoval, nicméně s minimálními 

výsledky. Stal jsem se tam brzy jakousi bílou vránou. To mě přimělo k soustavnému studiu vzniku a 

postupu nynějšího charakteristicky nepříliš demokratického způsobu evropské integrace od 

padesátých let po současnost a jejímu srovnávání zejména s českou, evropsky koncipovanou 

demokratickou tradicí, a z ní vycházejícího Masarykova pojetí evropské jednoty, v jehož orientaci po 

II. světové válce, bohužel jen několik málo let, pokračoval Winston Churchill. Výsledky mého 

zkoumání byly šokující. Musel jsem uznat, že nynější pojetí evropské integrace je již od svého 

samotného vzniku a založení Jeanem Monnetem v zásadě nedemokratickým, silně diletantským 

projektem, vyrůstajícím z vyježděných kolejí evropské polovzdělanosti, jež soustavně povyšuje 

dirigisticky utvářenou jednotu nad evropský princip demokratické odpovědnosti, legitimity a 

spravedlnosti v podobě rovnoprávnosti po tisíciletí se vyvíjejících, nyní demokratických individuálních 

evropských států.         

MS: Je otázkou, zdali demokracie, jejíž nastolení bylo požadováno, je efektivní cestou pro 

transformující se země. Tím myslím to, že demokracie sama o sobě nemusí být efektivní, co se týká 

rozhodování.  

MB: Ano, diktatura je na první pohled vždy efektivnější, neboť v rozhodování a jednání nepoměrně 

rychlejší. Demokracie je v tomto ohledu oproti diktatuře charakteristicky těžkopádná. Ale zato je 

v porovnání s diktaturou spravedlivá. Soudím, že u nás byla nejen vnějškově systémová přeměna ve 

prospěch demokracie nápadně bezrozporná a snadná, neboť zde existoval vlastní vědomý vzor. Na 

druhé straně si v r. 1989 prvorepublikovou demokracii již mohlo pamatovat jen málo lidí. To byl 

závažný rozdíl ve srovnání s rokem 1968, kdy lidé kolem věku 40 – 50 let byli původně občany první 

republiky v silném slova smyslu. Ovšem ti již mezi námi při sametové revoluci bohužel z valné části 

nebyli. Zavedl se tedy demokratický politický systém. Demokratický, to znamená, že je svobodný. 

Marxisté v takovém kontextu, v duchu své dogmatické ideologie tvrdošíjně zaměňují ekonomiku za 

politiku. Freneticky totiž zdůrazňují, že to byl a je systém kapitalistický, a to v pejorativním 

ideologickém významu. My, demokraté, bychom užili termín kapitalistický jedině pro označení 
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ekonomického systému, a to ve zřetelně příznivém smyslu slova. S právem byla, jak jsem již uvedl, 

potíž, že se jen novelizoval protiprávní komunistický řád, čímž vznikly dosud přetrvávající závažné 

problémy. Pak se časem ukázal problém hlubší, a sice že zde byla téměř dvaačtyřicetiletá dějinná 

mezera. My jsme měli v 19. století docela souvislou vlastní tradici demokracie, byť byla Vídní po roce 

1848 na deset let násilně přerušena. Ale komunistické přerušení demokratického vývoje na více 

generací, tedy na 42 let, se ukazuje jako náš hlavní, stále přítomný problém. Zřetelně vystoupí, pokud 

zavítáte do zemí, kde je stabilní demokracie součástí politické kultury, a je nadto vyloženě jejím 

jádrem, jako jsou Spojené státy americké, Velká Británie nebo některé další tradičně demokratické 

státy. Na Spojených státech je to vidět dost pěkně. Tam existuje něco jako demokratické občanské 

náboženství, demokratická občanská víra. Víra v demokracii a ve svobodu. Říká se tomu i odborně 

„občanské náboženství“. Demokracie - jak to říkával Masaryk - je názor na život. To je přesně ono. 

Masaryk to měl ze studia dějin a také z vlastní důkladné americké zkušenosti. Věděl, že to tak reálně 

funguje. Není-li demokracie názorem na život, a pokud neexistuje vlastní nábožensko – filozofický 

pohled na smysl lidské existence, na naše konkrétní jednání, tak se jeho vnějškové formy ukazují jako 

pouhá okázalá slupka. Tak se místo skutečné demokratické víry bez rozpaků přijme, že lidé sice 

vnějškově přísahají na demokracii, ale považují to ve skutečnosti za divný idealismus. Dají proto spíše 

na moc ekonomickou až mafiánskou, což je přirozená alternativa, jež zde bujela od komunistických 

dob v podobě veksláků a těch, kteří s nimi spolupracovali, jako StB. Tito lidé plynule přešli do 

ekonomiky a ovlivňují politiku prostřednictvím politických stran, jež se jim podařilo závažně 

infiltrovat. To proto, že zde není důrazná zábrana kulturně náboženské povahy ve smyslu oné 

náboženské demokracie, pokud se tedy opět vztáhneme k Masarykovi. Místo náboženské 

demokracie máme starost ve smyslu přísloví „urvi, co můžeš“, tedy zcela jiné pojetí trhu než klasické, 

jež se osvědčuje jako víra ve slušnost při hospodářském soutěžení.   

MS: Místo starosti o celek „pečujeme“ čistě o náš prostor …  

MB: Náboženská-filozofická demokracie je starost jak o vlastní individuální duši, tak respekt 

k ostatním v zásadě stejně hodnotným lidem, jimž jde více než o to urvat, co můžeme za tohoto 

života. Jde jim o smysl vlastní lidské existence, o blízkost věčnosti. Pokud se takto demokraticky ve 

smyslu náboženské demokracie na lidi nedíváme, je to proto, že ji ještě nemáme. Demokratický 

politický systém je zde konec konců k tomu, aby ji umožnil. Místo toho po revoluci nastoupil a 

nastupuje opak, tedy bezohledná chamtivost. Je to zjevný přirozený důsledek vícegeneračního 

přerušení našich solidních demokratických tradic.   

... Ateismus, formalismus a implikace pro demokracii ...  

MS: Lidé byli vedeni k ateismu … 

MB: Reakcí zde byla nějaká víra. Ani bych neřekl, že česká společnost je ateistická. Třebaže 

v mnohém nesouhlasím s kolegou Halíkem, tak zde ano. Většina lidí u nás v něco věří, než aby nevěřili 

v nic. Víra je velmi individuální. U nás je charakteristický odstup od církví a vnějškových organizací. Je 

to výsledek našich náboženských dějin. To proto, že naše náboženské dějiny pocházejí z konfliktu 

autority individuálního svědomí s autoritou institucí. Poté, kdy v Českém království došlo po Bílé hoře 

k násilné přeměně víry u církevně reformační většiny ve prospěch dosud menšinové církve římsko -

katolické. Tehdy byla většina národa násilně donucena převzít jinou církevní víru. Přirozeným 

důsledkem je silná nedůvěra k církevním institucím. Na to mohli komunisté destruktivně navazovat. 

Myslím si ale, že z náboženského národa se nedá udělat národ ateistický.  
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MS: Ano, nemáme vybudovanou onu víru, proto je demokracie u nás velmi mladá, křehká.  

MB: Má smysl navazovat i na mnohem starší než explicitně reformační tradice. Bohužel kvůli 

komunistickému režimu je naše dějinně příznačná náboženská tradice jakoby vyprázdněná. Víra 

v demokracii, jež existovala v prvorepublikánské generaci a byla její páteří, byť často velmi povrchně, 

ale zřetelně existovala. To se zde dosud slovně vyznává, ale lidé přitom myslí na něco jiného. Není to 

tak, že by demokraté neexistovali. Třeba Václava Klause pokládám za docela přesvědčeného 

demokrata, avšak to, co vytváří politickou realitu, co ovládá většinu politických stran, je amorální 

antidemokratický postoj, byť slovně tito lidé demokracii vyznávají.   

MS: Narážíte na formalismus, na chování, které za tím stojí a vede i k delegitimizaci demokracie.  

MB: Ano, to jsou běžné argumenty nepřátel a odpůrců demokracie. Říkají: Vidíte, co je to za spoušť? 

S tím je třeba zatočit. Je třeba vzít to do ruky efektivně, diktátorsky. To je pak „efektivita“ diktatury 

oproti dosud nezvykové demokratické spravedlnosti.  

MS: Sluší se říci, že jsou země, kde to funguje či fungovalo. Převážně jsou to asijské země, které 

zažívají velký hospodářský vzestup. Stačí uvést i města jako Singapur a Hong Kong.  

MB: I tam to funguje na základě jisté víry. Významnou roli hraje čínská tradice, Číňané v Singapuru 

převládají. Bylo by chybné se nezmínit o konfuciánském myšlení, což je paternalistická rodinná etika, 

jež vidí stát jako velkou rodinu. Dalo by se to přirovnat k hierarchické diktátorské organizaci jako 

prodlouženého vzorce rodiny ve velkém, tam je ten náboženský základ. To by se ale v našem 

prostředí realizovat nedalo.  

MS: My v Evropě jsme stoupenci individualismu.  

MB: Existuje nadto cosi jako specifická, výrazná tradice českého individualismu, to je nepochybné. 

Masaryk na tuto skutečnost dost navazoval a filozoficky ji odůvodňoval tím, čemu říkal smysl českých 

dějin. To, dle mého soudu, vystihl velmi přesně, k velké nelibosti oponentů jak ve své době, tak i nyní, 

kdy se někteří proti Masarykovi neustále značně povrchně, ale nápadně agresivně až hystericky 

vymezují. Je to ale nesmírně krátkozraké, až přímo hloupé.  

... Demokracie a individualismus ...  

MS: Jinými slovy přejímat vzorce je někdy bytostně iluzorní.  

MB: Nemůže to být bez souvislostí. K čemu se obrátil Masaryk, je něco, co se ve světě vyvíjelo dále 

od Bílé hory. Přejali jsme v podobě hlavního filozofického proudu československého národního 

obrození co do dějin idejí moderně artikulované, původně reformačně - humanitní myšlení 

demokratické orientace, jež mělo nikoli náhodou charakteristicky blízko ke kulturně reformačním 

základům anglosaského světa. To není nic nesmyslně osamoceného, ale naopak dějinně prozíravá, 

klíčová událost našeho novodobého zrodu. Masarykův proamerikanismus neznamenal jen to, že si 

vzal za ženu Američanku. Jde především o evidentní fakt, že bez Masarykova filozoficky založeného a 

důrazně prosazovaného pojetí demokracie - jež bylo nesmírně blízké americké koncepci reformně 

nábožensky založené a rozvíjené demokratické ideje, a bez souběžného rozhodujícího působení USA 

koncem a po skončení první světové války - by nedošlo k obnově našeho státu na významně 
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demokratických základech. To je nepochybná skutečnost. Bez demokratického světa se jednoduše 

obejít nelze.  

MS: To jsou inspirační zdroje demokracie.  

... Otázka reformismu a kontexty ...  

MS: Ta není pouze jediná, která se obnovovala. Je dobré se podívat na diskuse o opětovném zavedení 

kapitalismu. To proto, že zde byla snaha o návrat do roku 1968.  

MB: Ano, eurokomunistická Obroda, atp. To jsou povětšinou takto ideologicky povrchně věřící 

intelektuálové, kteří to prosazovali. Lidé, co jsou nyní tak nekriticky nešťastní, že jim jejich 

porevoluční politické záměry naštěstí pro ostatní nevyšly. Převážně jsou to reformní marxisté. Nejsou 

vůbec spokojeni s tím, že musí žít v kapitalistické společnosti. Snahy o jejich způsob uchopení moci 

byly zjevné, ale naštěstí nepřevážily, přestože v Gorbačovovi měli vlivného zastánce. Nebylo to ale 

samozřejmé. Byly o tom v Občanském fóru velké spory a i naše komunismem silně poznamenaná 

sociální demokracie na ně navazuje. Je to charakteristický konflikt, odrážející dlouhodobé škodlivé 

dědictví komunismu. To, že se v lidech do jisté míry zakořenila demagogická marxistická propaganda 

nekriticky zaměřená proti kapitalismu jako údajnému typu politického režimu, je u nás vleklý a 

smutný důsledek komunistického vymývání mozků. Je vyloženě nesmyslné, aby se místo demokracie 

politický režim označoval jako kapitalismus, a navíc pokřiveně v marxistické ideologické optice, jež 

kapitalismus vidí jako dějinné ztělesnění vykořisťovatelské nespravedlnosti.  

MS: Zase jsou myslitelé, kteří kapitalismus obhajují, jako je Friedrich von Hayek nebo Milton 

Friedman.  

MB: Původně Rakušan, jenž přišel k rozumu v anglosaském světě. Také K. R. Popper měl obdobný 

osud. To jsou lidé, kteří přišli na anglosaský západ z rakouského antidemokratického prostředí, a 

přijali ideály demokracie v souvislosti s ekonomickou teorií.  

MS: Dle vás „třetí cesta“ byla pouhou iluzí? 

MB: Rozhodně byla a je. To je jako chtít demokracii tak, že by byla vládou jedné strany, jež bude 

osvícená. Je to nebezpečná iluze, nalézt něco mezi svobodou a nesvobodou, co je údajně optimální. 

Osobně se přikláním k názoru, že optimální je svoboda a demokracie bez přívlastků. Jejich 

znetvořující přívlastkování se nejběžněji projevuje přívlastkem „sociální“. Hezký článek na toto téma 

v osmdesátých letech napsal Friedrich von Hayek. Když se k čemukoliv přidá adjektivum sociální, 

napojí se na toto osudové „lasiččí slovo“, jež z něj vysaje krev, tedy život a vlastní smysl. Tedy např. 

sociální spravedlnost zabíjí spravedlnost jako takovou. Takzvaná sociální práva, právo jako takové, 

sociálně tržní hospodářství trh jako takový, a podobně. Když máte sociální demokracii, mám pochyby, 

jaká to asi je demokracie. V komunistickém totalitním režimu plnilo tutéž funkci adjektivum 

socialistický. 

MS: Pokud se budeme zabývat oním slovem „sociální“, nesmíme zapomenout, že nakonec pan Hayek 

žil v zemi, kde sociálně tržní hospodářství bylo realizováno. Jeho kariéra se uzavírá ve Freiburgu, kde 

se rozvíjel „ordoliberalismus“, jenž onu sociální dimensi akcentoval. Němci měli s neřízeným 

kapitalismem svou neblahou zkušenost.  
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MB: Hayek by řekl, že sociálně tržní hospodářství tržní není. Ale v Německu Erhardův pojem sociálně 

tržní hospodářství měl paradoxně akcentovat jeho čistou tržnost. Byl tedy opakem jeho dnešního 

znetvořujícího významu.  

... Člověk a jeho význam ...  

MS: Lze říci, že ten systém musí počítat s člověkem. 

MB: Kapitalismus počítá s člověkem, počítá se svobodou člověka, svobodou jeho rozhodování. 

Jádrem je člověk jako individuum, jež má práva a měl by se ve svobodě uplatnit co nejvíce. Ne však 

v egoistickém slova smyslu, nýbrž ve smyslu úspěchu spolu s jinými a ve férové soutěži s jinými. 

Kapitalismus sociální, jak jste naznačil, v tom bych viděl whigovské kořeny toho, čemu se říká 

protestantská etika jako ideový základ kapitalismu, jak jej popisoval Max Weber. Tak úspěšně 

polemizoval s Marxem. Dokazoval, že v Americe je zřetelně vidět, že náboženství není žádná 

marxistická „nadstavba“, ale přesně naopak. Nebýt svébytných náboženských kořenů, úspěšný 

kapitalismus by v Americe nevznikl. 

MS: To je právě to, že lidé jsou si vědomi omezenosti, podřízenosti Tvůrci.  

MB: Ona omezenost je v protestantské etice problémem predestinace, předurčení. Nevíme, coby 

křesťané, jak po našem zmrtvýchvstání Bůh rozhodne. Jak učil puritanismus jako odnož kalvinismu, 

tak snad výsledky naší činnosti ukazují, že bychom mohli být spaseni. To je puritánské, pro Ameriku 

USA charakteristické řešení velkého křesťanského dilematu. Zde je náboženské jádro protestantské 

etiky.  

MS: Člověk, když přichází na trh, předpokládá se, že bude ovlivněn normami. Nebude jako pomyslný 

pes utržený od řetězu … 

MB: Bude vázán etickými normami, tedy zlatým pravidlem, jež zní: „Nečiň druhému, co sám nechceš, 

aby činil tobě. Či dosáhneš-li zisku, je na místě dobročinnost.“ Na to v Americe nepotřebují mít 

socialismus, aby věděli, že čím větší zisk, tím více se má dávat na soukromé dobročinné aktivity a 

instituce. To je tam naprosto samozřejmé etické pravidlo. Proto v USA naštěstí není třeba sociálně 

tržní hospodářství. Bez americké, nábožensky založené demokratické víry by se v USA tyto velice 

významné ekonomické souvislosti udržet nemohly.  

MS: Sluší se říci, že to ti lidé mají zažito a jsou k tomu vychováváni.  

MB: Ano, jsou k tomu od mládí vedeni. To zde zejména komunismus narušil a přerušil tak účinně, že 

se důsledky v politice stále silně projevují. Právě někteří politici se takto na očích všech chovají. Stačí 

zmínit paní Kočí a jiné. To jsou přímo ukázkové produkty temné stránky postkomunismu. Vyznačují se 

kolosálním nepochopením demokracie a svobody.  

MS: Také, kdo to je člověk?  

MB: To s tím bytostně souvisí. Patočka říkal, že je to morálka, co určuje, kdo je člověk, a ne člověk, co 

je morálka. Tedy opak svévole. Jsou jisté principy, jež určují, kdo je člověk. Věděli to již Řekové, kteří 

byli přesvědčeni, že člověk se může po narození člověkem stát, ale i nemusí. Není to biologická 

danost faktu zrození. Podle běžného názoru jsme lidmi. Ale v řeckém, tedy původně evropském 
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pojetí, jsme lidmi jen potenciálně, dokud se skutečně nestaneme svobodnými občany. Také se ale 

lidmi, co do lidské důstojnosti života ve svobodě a rovnosti ve svobodě, stát vůbec nemusíme …  

MS: Zdali se jim staneme je determinováno výchovou. 

MB: Do značné míry ano, proto na výchovu – paideia - kladli ve starověkém Řecku takový důraz. Byla 

výchovou k budoucímu občanství, tedy k občanským ctnostem.  

... Demokratická politika ...  

MS: Jelikož se zabýváte politikou, jak vnímáte ono dvacetiletí v prizmatu toho, že někteří lidé jsou 

politikou otráveni? Pokud je člověk konfrontován s aférami, které nemají jasný výsledek, jasný dopad, 

tak člověk ztrácí víru v demokratický systém a principy, které mají být aplikovány.  

MB: To je zcela typické pro dosud slabé demokracie, jež se stále ještě neukotvily. Je to i případ naší 

demokracie, jež se zatím hlásí ke své tradici spíše jen slovně, mnozí jí však nerozumějí. Z takových řečí 

se stává spíše ona slovní slupka, klišé. Na jedné straně existuje názor, že až to vezme do ruky ten 

správný spravedlivý, bude ráj na zemi a vše se od základu změní. Tak tomu ale být nemůže. Nelze 

změnit vše naráz a od základů, vždy je nezbytné vycházet z toho, co je. Když to, co je, není nijak 

ideální, cesta k nápravě bude pochopitelně delší. Právě zde je nedostatek základního poučení, co je a 

není demokracie. Lidé se domnívají, že ve správné demokracii by mělo o něčem rozhodnout a dále o 

tom již nediskutovat. Po rozhodnutí by měl následovat jen „klid na práci“. Takový názor přežil 

z komunistických dob. Lidé namítají, že se v parlamentu neustále hádají. Ale parlamentní debata je 

nad zákony, jež nejsou nikdy dokonalé a navždy. Stálá diskuse je nezbytností svobody. Pochopitelně 

je zde i otázka stylu, způsobu vedení diskuse, a jejich kritika je často oprávněná. Pokud by veřejná, 

nejen parlamentní diskuse zmizela, nastal by konec svobody a demokracie.   

MS: Vladimír Čermák, bývalý ústavní soudce, obhajoval význam diskuse, což Řekové označovali 

slovem polémos. Je otázkou, zdali třeba u nás je diskuse jako taková dostatečně produktivní.  

MB: Produktivní je ve výsledných zákonech. To formuloval již Aristotelés, že v definici politiky a 

svobodného občanství jde jak o slova, tak o činy. Jednak tedy prostředí jazyka, to znamená 

argumentované diskuse ve stylu „padni komu padni“. Když nějak padne, je podle toho třeba jednat. 

Následně se ale opět diskutuje, neboť žádná otázka není absolutně uzavřena jednou provždy. Může 

dojít k obhajobě stanoviska, jež se již přijalo, k novelizaci, ke změně. To se neustále střídá. Trvá pohyb 

svobodné alternace slova a činu.   

MS: Dá se asi říci, že si Češi dostatečně neosvojili tento základ.  

MB: Neosvojili? Já se ani nedivím, pokud zde cosi takového 42 let neexistovalo. Většina lidí neměla 

zázemí, nevedli je k tomu rodiče, jako naštěstí vedli mne. Studoval jsem texty naší demokratické 

tradice od mládí. Lze říci, že bez takového základu se lidé ve svobodě neorientují. Právem kritizují, co 

se děje. Horší je, když kritika přechází v totalitní prodiktátorské odsuzování demokracie jako takové.   

MS: Možná v politickém hovoru dochází spíše ke kanalizaci emocí než užití argumentu.  

MB: Pozor, emoce, není nikdy iracionální. Má vždy své racionální úvahou zjistitelné důvody. Jsou to 

často krátká spojení. Již klasik Jaroslav Hašek nastiňuje situaci, kdy Švejk je ve vězení se spoluvězněm, 
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a spoluvězeň říká, že by s politiky nikdy nechtěl mít nic společného, neboť je poctivý vrah. Vidíte, to je 

racionálně založená emotivní karikatura politiků.  

MS: Pokud někdo sleduje českou politiku, může říci, že její aktéři se „inspirovali“ Švejkem.  

MB: Je to takové trapné, že například pan Kalousek přijde s tím, že má nahrávku, jak se novináři 

domlouvali. Když mu dokazovali holou nemožnost oné údajné domluvy, tak místo aby poctivě přiznal, 

že lhal, řekne, že „mystifikoval“. Ujímá se tak „nové“ slovo mystifikace, místo abychom řekli, že jsme 

lháři.  

MS: Je to zvrácené.  

... Masaryk a demokratická politika v minulosti ...  

MS: Obraťme se k též k předmětu vašeho zájmu, tedy Masarykovi. Díky tomu, že byl velmi vzdělaný, 

dával rozměr prvorepublikové politice. Nechybí právě dnes takoví lidé mezi těmi, kteří rozhodují o 

chodu země? Není výslednicí procesů minulosti to, že je nemáme? 

MB: Zásadně nám chybí. Přerušení demokratické tradice je takové, že podnes způsobuje nesmírné 

škody. Lze říci, že je obecně nedostatek informací o tom, co je demokracie, jaké má kulturní základy, 

jak souvisí s evropanstvím, Západem, jak to souvisí se svobodou, jaký je rozdíl mezi svobodou a 

libovůlí. To dnes není příliš jasné. Vzdělanost tu výrazně absentuje. Nicméně právě zde máme 

obrovskou dějinnou tradici. Je otázka, jak ji účinně zpřístupnit, jak popularizovat či sdělit někdy dost 

závažné, komplikovanější skutečnosti. Nelze jmenovat pouze Masaryka, jehož texty jsou většinou 

málo čtivé. V první řadě nesmíme zapomenout na Karla Havlíčka, jenž politická témata důkladně 

nastudoval a dokázal je nadto podat přístupnou a nevtíravou formou, aniž by je zplošťoval. Havlíček 

se nikdy neuchyloval k povrchnosti. Šel vždy na samotné jádro věci. Je stále namístě číst jeho texty, 

vracet se k nim, a poznat jejich prostřednictvím minulou demokracii, otázky revoluce, atp. Na to se 

nenavázalo, třebaže jeho klíčové texty jsou nyní k dispozici dokonce na veřejně přístupné internetové 

síti. Politici i dnes provozují jím, Palackým a Masarykem odmítanou politiku ze dne na den, téměř 

z hodiny na hodinu. To byla i velká vada První republiky. Právě Masaryk kvůli tomu s odvoláním na 

Havlíčka první republiku kritizoval. Lidé neusilovali o principy, jež se nepodřizují každodenním 

událostem. Je nezbytné se k nim vrátit. Jak říkal Reagan: „Dějiny přicházejí a odcházejí, principy 

trvají.“   

MS: Dá se říci, že by první republika mohla být první republikou, kdybychom Masaryka z ní vytěsnili? 

Byla to turbulentní doba. Vlády se často střídaly, byly úřednické vlády. Pokud to porovnáváme 

s dneškem, mohly by být slušnou inspirací? 

MB: Dnes je stát svým způsobem stabilnější. To je důvod, abychom kritiku dneška příliš nepřeháněli. 

Úřednické vlády byly za první republiky častým jevem a mělo to své důvody. Společnost vlastně byla 

mnohem horší, přestože demokratická tradice byla pevněji usazená a vědělo se, nač navázat. 

Masaryk byl velmi aktivním prezidentem. Ukázalo se, že společnost je společností dvojí politické 

kultury. Jednak kultury demokratické, české, stojící na principu individuálních občanských práv. Na 

druhé straně - společnost měla významnou německou menšinu, jež se cítila dotčena, že již není 

vládnoucí panskou vrstvou. Tam bohužel převládal opačný princip, tedy přednost práv kolektivních 

před právy individuálními. A právě to se ukázalo jako neudržitelné v krizi, jež přišla. Obecně platí, že 

stát společnosti politicky bikulturní nebo vícekulturní se dříve či později musí rozpadnout. Proto bylo 
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za první republiky tolik úřednických vlád, proto „Pětka“. Existovalo závažné, a hlavně souvislé 

politicko-kulturní, resp. nekulturní nebezpečí pro stát jak ze strany nad individuální práva 

nadřazovaných kolektivních práv českých Němců, tak slovenských Maďarů. 

... Média v demokratické politice ...  

MS: Jistě důležitou součástí politiky jsou také reference a reflexe o politice jako takové. 

Zprostředkovávají to naše média. Jak vnímáte jejich ustavení? Jak pomohla k proměně? Sama byla 

součástí proměny. Vyjdeme-li z novin, pak na počátku proměny existovalo mnoho novinových titulů. 

Porovnáme-li to s dnešní situací, lze tvrdit, že nastal úpadek v informování veřejnosti, byť 

v meziválečné době jsme měli slušná média, k jejichž odkazu se mnozí hlásí.  

MB: Nesmíme opomenout, že existuje internet, televize, rozhlas. Vějíř médií je mnohem širší než na 

počátku devadesátých let.  

MS: Srovnání našich médií se zahraničními pro nás příznivě nevyznívá, že?   

MB: Dost podstatně. Žurnalistice - v zásadě až na výjimky - chybí schopnost zaměřit se na podstatu 

věci, tématu. To je příznačné pro nedostatečné vzdělání. Tento jev se zpravidla pojí - až na zcela 

výjimečné případy – s lemplovstvím, tak charakteristickým pro naše žurnalisty, s neschopností odvést 

pořádnou, důkladnou, zodpovědnou práci. Místo věcnosti žurnalisté vyplňují svůj prostor a čas 

povrchním, v podstatě nic neříkajícím žvástem, slovní vatou bez skutečného a podstatného obsahu. 

To prozrazuje závažnou neschopnost orientovat se v dané věci.  

MS:  Dobrá, lze se zeptat, neodehrává se náhodou politika často skrze média?   

MB: Často. Tomu se nevyhneme. Je to přirozené. Politici a média dohromady, tedy i odborníci 

v mediální oblasti, vytvářejí tzv. politickou třídu. Média spoluvytvářejí politiku, ať již říkají, že jsou 

mimo ni, či ne. Jsou tam v souvislostech veřejné politické debaty. Tak působí na politiku a politika na 

ně. Některá média jsou politicky více napravo, jiná spíše nalevo a sama jsou na politiku více či méně 

napojena. Problém je, když z nějakého seriálu nebo několika článků, jako je tomu dnes v případě Vít 

Bárta, čiší napojení na jistou politickou stranu. Média z toho okamžitě udělala vládní krizi a vláda se 

proto otřásá v základech. To je něco po mém soudu nepatřičného, co poukazuje na mediální mizérii. 

Je to výsledek převažující nevzdělanosti či nedovzdělanosti žurnalistů. Plují a náruživě surfují na 

povrchu pěny dnů. V televizi jsem poslouchal pana Kmentu v Hydeparku ČT 24. Bylo neuvěřitelné, jak 

pracoval s texty, jež se týkaly společnosti ABL - „vyrobí“ se tak akutní ohrožení státu, aniž by pro něco 

takového existoval věrohodný důkaz. To si může novinář jen myslet, a ne, že v tom dále pokračuje a 

virtuální realitu svých představ a domněnek vydává za skutečnost. A když to navíc opepří svým 

emotivním vystupováním, svoboda se stává libovůlí. 

MS: To jsou patetická slova. 

MB: Je vidět, že takový člověk je nevzdělanec, jen by se měl poučit o tom, jaký je rozdíl mezi 

domněnkou a důkazem. Měl tvrdit, že co se stalo, bylo kdysi, a jak je to dnes teprve uvidíme. Třeba se 

náš „mafiánek“ polepšuje, anebo ne. Pokud se z toho udělá přímo ve vládě počátek politického 

zvratu, je to něco, co v normální stabilní demokracii nemá místo.     

MS: Lze říci, že se nadužívá slov a média slouží jako katalyzátor změn.  
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MB: To říci mohou. Dnes 14. 4. 2011 byl v Lidových novinách článek od redaktora Kamberského. Dle 

jeho názoru by prezident republiky měl být obviněn z velezrady. To je zkrátka neúnosný, v seriozní 

žurnalistice nepřípustný žvást. Před lety senátor Bárta, jenž má asi excentrickou povahu, něco 

takového řekl v Senátu. Mluvil tehdy o vlastizradě prezidenta republiky, a to kvůli prezidentově 

nedostatečně pohotovému zasílání návrhů na jmenování ústavních soudců. Člověk by si tehdy mohl 

říci, že v Senátu je extrémista. A jestliže něco obdobného napíše v docela seriózních novinách 

kmenový redaktor, a píše to emotivně a jednostranně, je to něco zcela vymknutého z naší 

havlíčkovské tradice.   

MS: Nedostatek racionality a argumentů dávají prostor emocím.  

MB: Racionalita není oddělitelná od emocí, ale je nutná vyváženost obojího. Zde převážily emoce, jež 

se sice předkládají v racionálním hávu, ale dosahují vyloženě extrémních poloh.    

MS: Lidé, kteří mají zájem o politice psát, referovat, by měli být dostatečně vzdělaní a hledat srovnání 

třeba v první republice, kde jsme se mohli setkat s demokratickou tradicí. Proč znovu nečíst Karla 

Čapka? 

MB: Ano, to byl typ nejen spisovatele, ale i žurnalisty, jenž byl člověkem první republiky a opravdu 

v demokracii věřil do značné míry tím, že věřil v Masaryka, podobně jako Edvard Beneš. Byl 

osobností, jež se každodenností zabývala i značně kriticky. Neříkám, že se ve všem s ním dá souhlasit, 

ale většinou rozhodně ano. Také neunikl pozornosti oponentů: „Kdo ví, co se s těmi pátečníky děje, 

zdali nekují politické pikle?“ Inspirace Čapkem je namístě pro mnoho našich žurnalistů či mediálních 

mágů.  

... Právo a proměna ...  

MS: V dialogu jste též nakousl otázku práva. Sám jste říkal, že byste byl za to, aby se převzala část 

práva z první republiky, aby se reformovalo dle potřeb nejen tržní ekonomiky.  

MB: Sám bych pro to byl, ale nevím, jak je to realizovatelné. Místo toho se komunistický právní řád 

zbavil vysloveně komunistických ustanovení, ale poté se musel a musí měnit až do dneška. Nyní 

máme konečně nový trestní zákoník, údajně ale opět velmi problémový. Právo jde, jak to vidím, 

zbytečně touto cestou usmoleně klopotného a nesmírně problematického předělávání nikoli od 

základů.    

MS: Do politiky se dostali lidé, z nichž někteří byli amatéři v právu a ekonomii. Dostali se tam díky 

revoluční změně. 

MB: Jaké bylo právo za komunismu? Jeho podstatou bylo bezpráví. Existovali slušní právníci, ale 

totalitnímu systému navzdory. Bohužel nepřevažovali do té míry, aby vytvořili právní základ 

ekonomické reformy. Na to již neměli.  

MS: Někdo může říci, že to byla otázka ekonomů.  

MB: Ekonomové na tom byli lépe asi díky Václavu Klausovi, a nejen jemu. Byli nepoměrně více na 

úrovni požadavků doby než právníci. Vojtěch Cepl starší mi jednou říkal, že „to stačilo opsat“. Bohužel 

nikdo nic neopsal. Nikdo s takovou soustavou zákonů, jež by se mohla stát právním základem 

ekonomické reformy, nepřišel.    
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MS: Pokud vytváříte normu, je nutná důkladná příprava, než spatří světlo světa, a poté by zde měl být 

čas na osvojení. V devadesátých letech zde byla velká, překotná novotvorba. Je otázkou, zdali byla 

ochota a schopnost si dané normy osvojit?  

MB: Osobně jsem proti převaze „normotvorby“, a to v tom smyslu, že jsem proti těm právním 

normám, jež říkají, jak se máme chovat. Jsem spíše pro klasické pojetí práva, jež stanovuje, kde je 

hranice, za kterou nesmíme. Jinak si dělejme, co chceme. Musí nás ale řídit obecná morálka, vnitřní 

přesvědčení o tom, co je slušné, správné a spravedlivé. Přímo nakazovat lidem, co mají dělat, to je 

špatná, bezvýchodná tradice, jež u nás pochází z Rakouska a umocnil ji komunismus, ruský vliv. 

Bohužel to sem nyní znovu souvisle přichází z Evropské unie, a to v neuvěřitelné míře.  

MS: Jako by reprezentanti říkali: „Schvalujme další zákony, jelikož pouze tak nacházíme své 

opodstatnění ...“ Kriticky myslící člověk nad tím může pouze kroutit hlavou.  

MB: Ano, je-li jakýkoliv problém, vytvořme na něj zákon. To je nebezpečná, až smrtící nemoc. Měli 

bychom postupovat naopak. Po mém soudu je nutné spoustu zákonů zrušit, právní řád takto vyčistit. 

Máme usilovat o co nejméně zákonů. Mají zůstat ty, jež jsou jednoznačné a srozumitelně vyložitelné. 

Jinak to ponechat na lidské svobodě s tím, že hranice se budou střežit. Zde zůstává dlouhodobý 

problém výchovy a vzdělávání k tomu, co je svoboda a jaký rozdíl je rozdíl mezi svobodou a libovůlí, 

co je demokracie, co je spravedlnost, co je slušné.  

MS: Vy to říkáte jako výzvu k tomu, aby se o těchto věcech diskutovalo.  

MB: Ve společnosti má probíhat neustálá diskuse. Je zvykem, jak jsem říkal, že máme-li problém, 

hned usilujeme o vznik příslušného zákona. To je zkáza právního státu. Je-li nějaký problém, kdo ví, 

není-li tím problémem vláda, jak říkal Reagan? Řešit problém zákonem je vyloženě bachařský způsob.  

MS: Člověk by si mohl říci, není-li to cesta do otroctví.  

MB: To ano, proto jsem to nazval způsobem bachařů. Tady někdo zlobí, tak uděláme zákon, abychom 

mu znepříjemnili život, ba zavřeli jej. Není ale lepší použít zákony, které již existují?   

MS: Jak vy jako člověk, jenž se profesně zabývá otázkami demokracie, vnímáte, že jeden zákon je 

neustále novelizován, pozměňován tak, že již na začátku jeho platnosti je připravena novela, která 

bude danou normu modifikovat.   

MB: V tom je vidět nekompetentnost, neschopnost zákonodárců. To je naprosto zřejmé. V tomto 

ohledu je český Senát v Parlamentu nezastupitelný, neboť sněmovna má tak bídnou právní úroveň, že 

senátoři musí normu často revidovat a přinejmenším odstranit chyby, třebaže to nejsou žádní 

géniové.  

MS: Zmínil jste Senát. To je instituce, která byla ustanovena v roce 1996. Soudíte, že je dobrým 

filtrem?    

MB: Zatím se tak projevuje. Myslím si, že smysl má. Pokud by volby probíhaly tak, že by nabídka 

kandidátů do Poslanecké sněmovny byla z obdobných uchazečů, jako je tomu v Senátu, mohl by se 

Senát zrušit. Nyní se ukazuje, že je důležitější, než jsme si mysleli, protože slabost naší současné, stále 

nevyzrálé demokracie se mimo jiné napravuje právě tímto zákonodárným sborem. Řekl bych, že to 

vede spíše k lepšímu.  
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MS: Pokud člověk pozoruje aktivitu v Poslanecké sněmovně, jak poslanci utvářejí jednotlivé normy 

v podobě přílepků! To se v počátcích obnovené demokracie asi nedělo.   

MB: Je to přímo směšné. Tam je vidět ukázková svévole, neúcta k druhým. Poslanci nemají úctu ani 

sami před sebou. Jsou přesvědčeni, že si mohou dělat, co chtějí. Jednají bez ohledu na pravidla 

etického chování.  

MS: Zde mnohým přichází na mysl otázka – a je často deklarována - zda vůbec takovouto komoru 

potřebujeme.  

MB: Pokud máte na mysli Poslaneckou sněmovnu, máme vždy takovou komoru, kterou jsme si zvolili. 

Pokud se volí jen podle stranických preferencí, má to onu stinnou stránku. Na druhé straně bychom 

neměli zapomínat na fakt, že máme pokaždé zákonodárné sbory a vládu, jaké vzešly ze svobodných 

voleb. Došlo ke kroužkovací revoluci, a proto se do sněmovny dostali noví poslanci. Je to výraz 

svobodné politické vůle, že máme tuto sněmovnu, a nic lepšího jsme zatím nevymysleli. Měli bychom 

pamatovat na slova Winstona Churchilla o demokracii (Churchill na své kůži nezažil diktaturu, ne-li 

totalitní režim): „Je to to nejhorší, ale na nic lepšího jsme nepřišli …“ Bez demokracie by to bylo 

mnohem horší. Možná by nastala diktatura jako řemen.  

MS: Ano, dle vás jediná cesta je postupnými kroky a drobnou mravenčí práci.  

MB: Jedině tak. Je vidět, že cesta demokracie má spoustu zákrutů. Ale nesmíme se vzdát, jak říkal 

Masaryk: „Nedat se, to je hlavní.“    

MS: Zůstaňme ještě u práva, jakožto prvku demokratického systému. Strážcem nejvyššího zákona – 

Ústavy je Ústavní soud ČR. Ten začal hrát významnou roli v tom, že v roce 2009 zamítl konání 

předčasných voleb. Jak vnímáte tuto instituci coby strážce oné ústavnosti? Tážu se proto, že jak bylo 

uvedeno výše, úcta k právu není příliš velká. Soudíte, že tato instituce je schopna podpořit respekt 

k právu a normám, které se mají dodržovat?  

MB: Jistě, možnost zde je. Na to, jak rozhoduje Ústavní soud, se dívám kriticky. Soudím, že např. 

stanovisko Ústavního soudu odložit volby a počkat na ten správný termín nebylo správné. Řekl bych, 

že Ústavní soud svými rozhodnutími nezřídka vyjadřuje problematické politické preference. Nejde 

přitom jen o otázku práva, ale v jeho nálezech spatřuji i politický aktivismus. Byl jsem nesmírně 

zklamán tím, jak Ústavní soud rozhodl ve věci Lisabonské smlouvy, respektive váhání prezidenta její 

parlamentní schválení podepsat právě pro její zjevnou nedemokratičnost. Ústavní soud se rozhodl na 

základě ideového směřování Ústavního soudu Spolkové republiky Německo. Řekl bych, že bylo 

zásadně chybné. S jeho nálezem nemohu souhlasit. Mám na to právo jako občan, ale respektuji jej, 

neboť je to nález Ústavního soudu ČR.   

MS: Shodou okolností dříve byli v čele Ústavního soudu profesoři práva, dnes jsou to bývalí politici, a 

to může cosi vypovídat o rozhodnutí této instituce.  

MB: Máte tam i bývalého místopředsedu vlády, jenž se na politické scéně se výrazně angažoval.  

... Omyl v rámci transformace ...   

MS: Před závěrem bych se zeptal, jakou chybu byste zmínil v rámci onoho čtvrtstoletí budování české 

demokracie a kapitalismu … Někteří lidé odkazují na nedostatky v kultivaci právního rámce.  
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MB: Myslím, že závažnou chybou bylo, že se nedospělo k zákazu komunistické strany. Sice by vznikla 

nějaká jiná, nebo by se přejmenovala, ale již by tam nesměl být ten název, a tím by se jasně veřejně 

vyhlásilo, že komunismus je po našich historických zkušenostech něčím, co do slušného právního 

státu ze zásady nepatří. Ta strana (vlastně je jich víc) by se asi propojovala se sociální demokracií, a to 

by znamenalo jisté ohrožení demokracie. Soudím, že legální existence komunistické strany je závažná 

chyba, neboť komunistická strana v podstatě, byť to formálně neprohlašuje, tak fakticky neopustila 

své konečné cíle. Víme, jak rádi by znovu viděli naši společnost pod svou libovládou. Ta, kvůli 

ideologii marxismu – leninismu, by nemohla mít žádné demokratické základy a povahu. V tom vidím 

značné nebezpečí. Komunisté jsou stálý rezervoár protestních antidemokratických hlasů. Někdo je 

naštvaný na režim, na demokracii, tak hurá, budu volit komunisty. Samotný fakt parlamentní 

existence této strany, že v Parlamentu zaclání a není aktivní demokratickou silou, ale silou retardační, 

je značně škodlivý. Na druhé straně můžeme říci, že generačně mizí, člensky početně. Nicméně je 

stranou proti demokratickému systému, byť formálně nikoliv, ale mnozí vědí, jak to je ve skutečnosti. 

Komunistický totalitní režim vychvaluje, kudy chodí. Je nebezpečným sběrným místem nevraživosti a 

nenávisti k demokracii, a tím demokracii trvale ohrožuje.  

MS: Pokud bychom měli zůstat u tohoto tématu, domníváte se, že někdy se bude moci stát součástí 

vládního uskupení?  

MB: Třeba mladý pan Dienstbier by si to přál. Možná je to kvůli nedostatku vzdělání a salónně 

komunistickým tradicím, jež rodinně zdědil. Zatím demokratické zábrany fungovaly v tom ohledu, že 

komunisté do vlády připuštěni nebyli, ale prorok nejsem.     

MS: Vnímáte to tedy jako nebezpečí.  

MB: Ano, protože komunistická strana (vlastně strany) u nás stále oficiálně existuje, a má právo na 

politický vliv, který i souvisle vykonává. Zkrátka - to nebezpečí tady je.  

MS: Domníváte se tedy, že česká demokracie bude vystavena zkouškám vyplývajícím z otázky síly 

komunistů být vládní stranou.  

MB: Nevím, jaké bude směřování jednotlivých aktérů na politické scéně, ale toto nebezpečí je 

nemalé. Jde o volby. Kdyby nyní ve volbách zvítězila sociální demokracie, což by asi bylo reálné, a 

komunisté by se dostali do Poslanecké sněmovny, tak by zase stála před otázkou, zda vzít komunisty 

do vlády, či ne. De facto je nepřímo vzali již předtím, když s nimi ve sněmovně prohlasovávali tzv. 

stojedenáctkou, co chtěli. Komunistický vliv zde byl vinou sociální demokracie dost zásadní. Přeci jen 

je ale rozdíl v otázce, vzít je do vlády, či ne. Myslím, že tak jako byli v r. 1955 zakázáni v Německu, 

měli by se zakázat i u nás. Bylo závažnou morálně-politickou chybou, že k tomu po r. 1989 nedošlo.  

MS: Ostatně budoucnost je otevřená a může se to stát.  

MB: Ano, opakuji, že nejsem prorok. Nemohu říci, jak se věci vyvinou. To neví nikdo.  

MS: Děkuji Vám za podnětný dialog. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  
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MB: Na obnově demokracie jsem se podílel nejprve tak, že jsem v listopadu 1989 na shromáždění 

pracovníků a studentů Fakulty žurnalistiky UK, kde jsem byl zaměstnán jako odborný nepedagogický 

pracovník zabývající se na jednom výzkumném ústavu jazykem, vyzval vedení této fakulty, aby 

odstoupilo. To tehdy pochopitelně způsobilo značnou nevoli mezi tamějšími komunisty a rozruch 

mezi studenty. Výsledkem ale bylo, že vedení této instituce příští den skutečně odstoupilo, takže zde 

následně mohlo dojít a také došlo k postupné demokratické obnově. V r. 1990 jsem vstoupil do 

obnoveného Klubu angažovaných nestraníků, a byl zde dost aktivní. Klub angažovaných nestraníků 

(KAN) vznikl v březnu 1968 a byl po sovětském přepadení Československa v srpnu r. ještě téhož roku 

1968 zakázán. Tehdy jsem byl jako devatenáctiletý student jeho členem. Od r. 1990 jsem začal 

přispívat politicko-filozoficky a politicky zaměřeným články do Přítomnosti a Lidových novin. Snažil 

jsem se tak obnovovat informovanost o demokratických principech a hlavně povědomí o 

významných, komunisty systematicky zamlčovaných a překrucovaných demokratických 

myšlenkových tradicích Československa. Svou činností předsedy Evropského hnutí jsem se od konce 

roku 1991 zaměřil na vytvoření volného kooperativního propojení autentických organizací občanské 

společnosti jako Sokol, Konfederace politických vězňů, Klub Milady Horákové, Skaut-Junák, atp. To se 

v době mého předsednictví po několik klíčových let dařilo. Výsledkem mimo jiné bylo, že se v první 

polovině devadesátých let tyto organizace nepodařilo začlenit do jakési obdoby předlistopadové 

komunistické Národní fronty pod hlavičkou tzv. Občanského kolokvia, kde měli mít rozhodující slovo 

reformní exkomunisté. Nikdy jsem osobně nepodnikal, ale z Klausovy obnovy kapitalismu jsem měl, 

přes všechny její doprovodné problémy, velkou radost. Do příprav na obnovu kapitalismu a do její 

celkové koncepce jsem vzhledem ke svému profesnímu zaměření nezasahoval a nepodílel se na ní.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

MB: To ano, a potěšením. Nijak jsem přitom nezbohatl, ale kvůli tomu jsem to nedělal. Těšilo mě, že 

jiní měli větší štěstí. Tím nemyslím podvodníky s privatizačními fondy. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo náhodou 

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

visegrádského společenství a také k opětovnému setkání v Evropské Unii?     

MB: Jsem přesvědčen, že rozdělení státu se dalo zabránit, ale jedině ihned po demokratické revoluci 

z konce r. 1989. Slováci se svým způsobem právem viděli jako odstrkovaný mladší bratr a chtěli 

rovnoprávnost, tedy totéž, co my za Rakouska. O tomto nazrávajícím problému psal nesmírně 

prozíravě již Karel Havlíček. Vládní kruhy vzešlé z oficiálního disentu si přirozené nebezpečí rozpadu 

státu osudově dlouho vůbec nepřipouštěly. Bylo to pod jejich politickou rozlišovací schopnost. 

Vzpomínám si, jak jsem v říjnu 1990 seděl s tehdejším politikem Zdeňkem Jičínským a publicistou 

Jacquesem Rupnikem v pražském Obecním domě, kde se tehdy konala mezinárodní konference 

Helsinského fóra. Rupnik se ptal, jak vzhledem k tomu, co se děje na Slovensku, posuzujeme 

budoucnost Československa jako státu. Odpověděl jsem, že by se to ještě dalo zvládnout, ale jedině 

pokud se co nejdříve prostorově politicky rovnoměrně rozdělí sídla moci. Řekněme, že vláda by 

mohla být v Bratislavě, prezident v Praze a Ústavní soud v Brně, nebo i jinak. Jičínský na to dost 

podrážděně zareagoval vyloženě emotivními slovy, z nichž mě doslova zamrazilo. Řekl tehdy, že by 

český národ nikdy nepřipustil, aby hlavním městem Československa nebyla Praha. Tehdy jsem si 

poprvé připustil, že taková politická krátkozrakost asi znamená konec československého státu. Zde se 

sebezahleděná a sebeuspokojivá izolace porevoluční mocenské garnitury od reality ukázala ve vztahu 
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ke Slovensku jako skutečnost vyloženě tragická. Po roce 1989 byla hlavním tématem obnova 

demokratických poměrů. Bylo to totéž hlavní téma, jako v roce 1968. V české části státu se tehdy 

mluvilo hlavně o demokratizaci, ale na Slovensku hlavně o federalizaci, tedy v tehdejším významu 

tohoto slova o posílení autonomie Slovenska. Lidem jako Petr Pithart, Václav Havel či Zdeněk Jičínský 

kladu za vinu, že reprízu toho, co tehdy v r. 1968 naplno prožili, v roce 1990 bohorovně a 

nezodpovědně ignorovali, že si katastrofálně dlouho nepřipouštěli existenci reálné bezprostřední 

hrozby rozdělení státu, kdy bylo třeba okamžitě, jednoznačně a rázně jednat. V té krátké době, kdy to 

ještě mělo smysl a naději na příznivý výsledek, se tím se vší vážností nezabývali, a to přesto, že 

v zásadě totéž zažili již v roce 1968. Nevídaně poklidné a téměř přátelské rozdělení československého 

státu, přijaté a následně souběžně organizačně připravené jeho českou a slovenskou politickou 

reprezentací po parlamentních volbách v roce 1992, a oficiálně uskutečněné k 1. lednu 1993, se 

nápadně vyznačovalo převažujícím konsensem a vzájemným respektem. Jediným přijatelným a 

rozhodujícím vysvětlením této významné skutečnosti je společné přesvědčení obou stran o převažující 

účelnosti a prospěšnosti vzniku a existence Československé republiky, tedy Masarykova 

dějinotvorného činu, a tedy i pro oba národní celky v r. 1918 státoprávně ustaveného a existujícího 

československého politického národa. Byl to vlastně filozoficko-politický smysl Masarykova založení 

státu, který toto tiché přesvědčení a jeho trvání do rozdělení státu v r. 1993 způsobil. Proto se rovněž 

stal podmínkou možnosti přátelského oddělení obou částí Československa a jejich následné, opět 

nápadně samozřejmé součinnosti jako dvou států. Způsobil, že jím podmíněné přátelské oddělení se 

stalo počátkem prosazování společných zájmů dvěma subjekty mezinárodního práva navenek. A to se 

týká jak visegrádské éry, tak Evropské Unie, kde jsme se sice sešli, ale v podmínkách nadstátního 

celku ovládaného zejména Německem čím dál znepokojivějších, kde princip rovnoprávnosti 

demokratických individualit a demokratické odpovědnosti je převážně jen na papíře …                          

 

 

Dialog o transformaci s Olgou Kopeckou - Valeskou3,4: 

MS: Začněme subjektivním dotazem: čím je pro vás rok 1989? S čím si jej spojujete? Jaké naděje jste 

vkládala do změny, která v Československu nastala, a jak se vaše naděje naplnily?  

OKV: Rok 1989 byl po mě osobně rokem nesmírně vzrušujícím, rokem plným událostí. Nemohu říci, 

že nečekaných, ale přesto velmi překvapujících. Jako redaktorka Svobodné Evropy jsem měla přístup 

k mnoha informacím a bylo z toho jasné, že se to v zemích komunistického světa „hýbe“. Režimy 

jeden za druhým padaly. Jistě k tomu přispěl fakt, že se vysílání Svobodné Evropy přestalo rušit.  

MS: Jednalo se o rok 1988.  

OKV: Toto bylo velmi důležité období. Byl zde Gorbačov a jeho reformy, hnutí v Polsku. Tam bylo 

vidět, že to k pádu komunistického režimu spěje. Maďarsko bylo to samé.  

MS: My jsme byli na posledním místě.  

                                                           
3
 Olga Kopecká - Valeská *1941, česká žurnalistka působící od šedesátých let v Rádiu Svobodná Evropa, byla 

poslední ředitelkou českou vysílání, které skončilo v roce 2002, v roce 2013 je volnou spolupracovnicí RFR / RL.  
4
 Dialog byl nahrán ve čtvrtek 2. května 2013 dopoledne v centrále Rádia Svobodná Evropa – Rádia Svoboda. 

Vinohradská 159 A, Praha 10, Žižkov.   
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OKV: Ano, a u nás v redakci jsme netrpělivě čekali, kdy se to u nás pohne též. Osobně jsem byla 

zapřažená do práce ve vysílání, bylo jí mnohem více. Museli jsme dělat speciální pořady. Byla jsem 

velice šťastna, neboť to bylo vyvrcholení našeho úsilí. Ani jsme nečekali, že v posledním roce se vše 

tak zrychlí. Člověk si spíše myslel, že se to změní stejným směrem, jaký jsme mohli pozorovat v 

Jugoslávii. Bylo to krásné a milé překvapení, že to tak rychle uzrálo. Samozřejmě jsem si 

představovala, že se vrátím do Československa a budu působit ve zdejších médiích. Co jsem si 

nedokázala přestavit, že nebudeme všude vítáni. Byli jsme v kontaktu s našimi posluchači, kteří byli 

tím pádem našimi přáteli. Neuměla jsem si přestavit, že zde budou lidé, kteří nám budou závidět a 

nebudou nás mít rádi z toho důvodu, že jsme žili a pracovali na Západě. Zřejmě jsme pro některé 

novináře představovali „nekalou“ konkurenci. To mě velice zarazilo.  

MS: Bylo ještě jiné překvapení?  

OKV: Co mě též překvapilo a zabolelo - zjistila jsem, že zde je spousta lidí, kteří nevěří v Boha. Na 

Západě jsem se s tím nikdy nesetkala. V Německu, v Anglii, což jsou země, které dobře znám, tam pro 

člověka byla víra něčím samozřejmým. Když vysoký politik dělal důležité rozhodnutí, dodával: „Pomoz 

mi k tomu Pán Bůh.“ „Vydáváme se na cestu, tak s pomocí Boží.“ Člověk věděl, že tito lidé jsou 

vychováni na zásadách křesťanské humanity. Byl s nimi zajedno. V České republice jsem se ocitla 

v situaci, že jsem byla cizinkou, jako cosi zvláštního.  

MS: Dobrá, ale člověk si musí říkat: „Vždyť minulý režim jedenačtyřicet let velice pečlivě pracoval na 

tom, aby vymýtil křesťanské hodnoty, aby potlačil, co bylo běžné na Západě a jaké společenské normy 

byly před rokem 1948.“ Je to nemilé překvapení, ale jedná se o logický důsledek politiky.  

OKV: Odešla jsem v polovině období v roce 1963. Do té doby to tak nebylo. Lidé, z města, kde jsem 

žila, chodili do kostela, a to i ti, kteří vystoupili z církve, aby umožnili dětem studium, tak přesto jej 

navštěvovali. Musím říci, že takový stav společnosti, jakým jsem jej shledala po návratu, jsem si 

předtím nedokázala představit. Zajímavé je, že náš redaktor a katolický spisovatel Jan Čep před tímto 

varoval. Měl strach z morální devastace, kterou režim způsobí. Mnoha z jeho kolegů se tyto obavy 

zdály přehnané. Mysleli si, že to tak zlé zde nebude. Ono to však zlé bylo, možná ještě horší. Takový 

postoj zastával i křesťanský humanista Přemysl Pitter.  

MS: Znamená to, že exulanti si dělali o své domovině iluze.  

OKV: Ano, tak bych to řekla, …  

MS: … i když vás lidé poslouchali. Dá se říci, že vykořenění hodnot, na nichž byla postavena první 

republika, bylo velké, ale dalo se očekávat.  

OKV: Samozřejmě, byly to velké rozdíly. Po návratu do vlasti jsem zjistila, že je velký rozdíl mezi 

našimi stálými posluchači a mezi lidmi, kteří nás neposlouchali vůbec nebo pouze občas zprávy. My 

jsme se snažili posluchače vychovávat, a to právě k demokratickým hodnotám a demokratickému 

stylu myšlení. Zjistila jsem, že naši posluchači byli mnohem snášenlivější k názorům druhých než lidé, 

kteří nás neposlouchali. Samozřejmě jsme byli v kontaktu s první částí obyvatelstva. To bylo hodně 

lidí, ale přesto mě pak překvapilo - když jsem se začala běžně setkávat s lidmi v Praze - jak se vymezili 

negativním postojem vůči emigraci, vůči víře, vůči šlechtě, vůči Němcům, vůči Američanům atd.  

MS: Ještě jednou zdůrazňuji, na čem se pracovalo, to neslo plody. Zdejší propaganda byla velká.  
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… Komunismus …  

MS: Přivítal bych, kdybychom se mohli dostat před rok 1989. Jak nahlížíte na komunistický režim a 

ideologii? Soudíte, že v počátcích byla snaha vytvořit „spravedlivou“, „harmonickou“ společnost?  

OKV: To snad mohlo být u nějakých idealistů. Vím, že moje rodina znala idealistické komunisty. Ti 

však nevěděli, nebo nechápali, jaká je realita. V době, kdy již bylo pronásledování, zavírání! 

Zemědělci, kteří odmítali vstoupit do zemědělského družstva, tak nedostali šatenky a jiné přídělové 

lístky. Toto ti idealističtí komunisté vůbec nevěděli. Poté během doby jim začalo svítat. Týkalo se to 

též intelektuálů. Myslím si, že komunisté měli cíl myšlenkového porobení. Hlavně chtěli získat duši 

národa. Právě Svobodná Evropa vedla s režimem tento „boj o duši národa“. Myslím si, že se 

přetvařovali. Víme, jak před volbami v roce 1946 slibovali. Gottwald se zapřísahal, že nebudou vznikat 

zemědělská družstva, že komunistická strana není proti náboženství. Jakmile se dostali k moci, tak 

začalo zatýkání. Vlastně přímo i vraždění. Byly i popravy.  

MS: Můžeme říci, že v tomto kontextu je komunismus zločin.  

OKV: Také si to myslím. Zažila jsem to na své osobě, na své rodině. Například má maminka, která 

v druhém manželství si chtěla vzít holandského státního příslušníka, nemohla dostat dvanáct let od 

československého komunistického režimu povolení ke sňatku. Z jakého důvodu? Bylo to pouze proto, 

že si někdo postavil hlavu a řekl: „Ne, žádného ´zápaďáka´ si brát nebudete!“ Nesměla jsem studovat 

na vysoké škole pouze proto, že prý můj „poměr k dnešku nebyl ujasněn“. Můj bratr nesměl 

studovat, nesměl ani dokončit střední školu. Byli jsme nejrůznějším způsobem šikanováni a 

pronásledováni. Zažila jsem to na vlastní kůži. Jaký však byl k tomu důvod?  

MS: To znamená, že ani nějaké pozitivum k režimu nepřidáte. Jsou lidé, kteří říkají, že člověk měl 

nějakou elementární jistotu, že nebude hladový …  

OKV: Z mého pohledu tuto jistotu neměl. To proto, že je to velký omyl a blud, který komunisté šíří. 

Například četníci či velitelé četnictva, kteří působili za první republiky, vůbec nedostali penzi. 

Některým podnikatelům, obchodníkům, kteří měli hypotéku na dům, také zabavili obchod a dům. 

Hypotéku museli splácet. To znamená, že byli absolutně ožebračeni. Takových případů bylo více. Vím, 

že jsem jednou byla v obchodě, byl tam důchodce, který kupoval 10 deka brambor, a jiné podobné 

případy. Dnes se šíří blud, že všichni měli práci, ale jakou? Sama jsem si mohla vybrat - jít do kravína, 

nebo k zedníkům. Toto však rozhodně nebyl můj životní cíl. Vím, že v některých ročnících musela 

většina chlapců jít do dolů a děvčat do zdravotnictví. To proto, že to stát potřeboval. Nevím, zdali 

toto je to ideální, co by dnešní mladí lidé chtěli.  

MS: Jsou takoví, kterým vyhovuje, aby se druhý o ně postaral. Domnívají se, že právě komunistická 

strana je stranou, která jim to umožní. Komunisté staví na jednoduchosti: budete-li nás volit, tak 

pomůžete vyřešit problémy světa. To proto, že naše recepty jsou účinné.   

OKV: Jednoduché recepty vždy považuji za velice nebezpečné. Je to totéž, jako dnešní muslimští 

extrémisté. Ti též mají jednoduché recepty. K čemu to však vede?  

MS: V systému je pak přítomen nepokoj, válka, bída, neúcta k člověku.  
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… Exil …  

MS: Volila jste exil a odešla ve svých dvaadvaceti letech. Podle vás to bylo jediné možné řešení?  

OKV: Ano, původně, když se moje maminka chtěla provdat za Holanďana, myslela si, že se jí to podaří 

dříve než za 12 let. Neustále se hovořilo, že s ní pojedeme do Holandska. Původně jsem nechtěla. 

Chtěla jsem zůstat zde, ve své vlasti. Když mi byla znemožněna jakákoliv budoucnost … Nemohla jsem 

jít do kravína, ani k zedníkům, jelikož jsem byla fyzicky slabá, nebyla jsem zcela zdravá. Navíc jsem 

měla úplně jiné životní mety, pro mě jiná cesta než odchod do emigrace nebyla. Nakonec jsem byla 

strašně šťastná, když se to podařilo. Když jsme přejeli hranice, tak jsem děkovala Pánu Bohu.  

… Charta 77 a disent …  

MS: Ti, kdo neodešli za hranice, měli svůj kritický postoj vůči režimu, tak byli zavíráni. Skupina 

odvážných lidí v roce 1977 sepsala Chartu 77. Jak se díváte na tyto lidi, kteří byli ochotni režimu 

vzdorovat a nekladli si nárok na politickou moc? Pouze upozorňovali na to, že režim nedodržoval to, 

k čemu se sám zavázal.  

OKV: Samozřejmě obdivuji jejich statečnost, protože to bylo něco úžasného, když se takto dokázali 

režimu postavit. Musím říci, že z počátku, když Charta vznikla, tak mnozí, kteří žili v exilu, jsme k tomu 

měli nedůvěru, jelikož jsme si říkali, že to nemůže dělat dobrotu, když tam také budou komunisté či 

bývalí komunisté, bývalí marxisté. Na jedné straně se nám to zdálo podezřelé, zdali v tom nemá prsty 

režim. Na druhé straně to nemá vyhlídky na pozitivní výsledek. Poté nás vývoj událostí poučil, že to 

bylo jinak. Pochopili jsme, že lidem musíme pomáhat tím, že budeme uveřejňovat a dále šířit jejich 

materiály, prohlášení. Snahou Svobodné Evropy bylo seznamovat naše posluchače nejen 

v Československu, ale i v jiných zemích s tím, co se u nás děje.  

MS: Charta 77 a Rádio Svobodná Evropa byly na stejných vlnách. To znamená, že jste pomáhali lidem, 

kteří byli ochotni se obětovat.  

OKV: Ano, ale oni nám též důvěřovali, a proto nám posílali materiály. Později nám dokonce i 

telefonovali a my jsme přímo vysílali jejich příspěvky.  

MS: Takovým příkladem je Václav Havel …  

OKV: … a také profesorka Šiklová, Josef Zvěřina a další a další. Jejich hlasem jsme přímo vysílali jejich 

zprávy, co se zde děje, co podniká Charta, co podniká VONS.  

… Demokracie a kontexty …  

MS: V roce 1989 bylo častým slovem ve veřejném prostoru slovo demokracie. Jak vnímáte tento 

společenský řád? Sama ve svém profilu v encyklopedii „Kdo je kdo“ uvádíte, že máte ráda demokracii 

bez přívlastků. Jak si ji definujete? Můžete to objasnit?  

OKV: Pro mě je demokracie vládou slušných lidí, a to na základě slušných pravidel, jejich dodržování. 

Je to fair play vůči všem. Jestli je to sociální, lidová nebo ...  

MS: … parlamentní demokracie, vám není jedno …  
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OKV: Ano, ale přívlastků je spousta. Někdy je takový přívlastek pouze krycí jméno pro něco úplně 

jiného právě jako s lidovou demokracií, a proto říkám, demokracií bez přívlastků. Dalším mým heslem 

je, že k demokracii je nutno vychovávat. To je jedna z věcí, kterou Západ podcenil. Týká se to hlavně 

Američanů, kteří sami nikdy útlak nezažili. Oni si představovali, že svoboda automaticky znamená i 

demokracii. To však je obrovský omyl. Právě proto je nutné k demokracii vychovávat.  

MS: Ano, člověk má politickou a ekonomickou svobodu. Politická svoboda je využita ve veřejném 

prostoru. Je to schopnost se vymezit vůči systému. Tuto svobodu občané dostali, ale po roce 1989 

začali více tíhnout ke svobodě ekonomické. To znamená, že svůj život budu řídit podle svých představ, 

budu moci podnikat, věnovat se přínosných aktivitám. To znamená, že budu realizovat svůj životní 

projekt. To znamená, že v jistém ohledu je demokracie svobodou, ale vztahuje se k prostoru politiky.  

OKV: Bylo a je to vše provázané, jelikož slušný člověk nebude vydělávat na neštěstí druhého, byť 

k tomu má příležitost. Pochopitelně, tamto bylo dědictví dlouhého komunistického režimu, kdy lidé 

ztratili kontakt s křesťanskými kořeny naší společnosti. Jednak tíhli k tomu, že se hlavně starali o sebe 

a svou rodinu. Jistě si mnozí z nás vzpomenou na heslo: „Kdo nekrade, okrádá svou rodinu.“ To je 

jedno z nejsmutnějších hesel, které znám. Problém tkvěl v tom, že například etika v podnikání u nás 

neexistovala. Bohužel naše tehdejší vláda tuto záležitost zanedbala. Setkala jsem se s jednou paní 

z Německa, která provozovala výuku podnikatelské etiky. Jela sem do Prahy nabídnout kurzy pro 

začínající podnikatele s tím, že celý program bude zdarma. Byla však odmítnuta, protože nebyl zájem. 

Toto je bohužel jedno z rozhodnutí, které přineslo špatné ovoce. Ve Svobodné Evropě jsme vysílali 

Desatero, co podnikatel smí a nesmí. Co má a nemá, co může a nemůže. Byl o to obrovský zájem. 

Lidé nám psali, abychom jim texty poslali, aby je mohli studovat. Poté jsme měli pořad Demokracie 

v teorii a praxi.  

MS: Na tomto pořadu se podílel i profesor Zdeněk Suda.  

OKV: Psal nám pán, který si chtěl založit soukromé sklenářství a nevěděl, jak vypočítat mzdu pro své 

tovaryše, zdali je to podle počtu zasklených oken, nebo dle rozsahu zasklené plochy. V tomto případě 

jsem musela telefonovat do mnichovského sklenářství a tam mně to vysvětlili. Tyto praktické věci 

byly součástí vysílání Svobodné Evropy. Hlavní byla etika, výchova.  

MS: Nu, ale byli zde lidé, kteří říkali: „Měníme systém, ale ne lidi. To proto, že víme, co znamenala 

převýchova lidí. To znamená, nechť jsou zde pravidla, a člověk si podle nich přizpůsobí své jednání.  

OKV: Oni se tomu sami nenaučí. Někdo je to musí naučit. Vysílali jsme - po sametové revoluci - Úvahy 

časové a nadčasové od Jana Čepa. Jedním tématem byla i otázka pravé svobody, též o škodlivosti 

nenávisti. Jak nenávist škodí tomu, kdo nenávidí. Jaký to mělo velký ohlas! Vzpomínám si, že nějací 

manželé nám psali, že jejich sedmnáctiletá dcera dobře nerozumí pojmu svoboda, že pojem má 

pokřivený. Oni slyšeli Čepovu úvahu a hodně by si přáli, aby si to dcera mohla přečíst, aby poznala, co 

je to ta svoboda, co obnáší.  

MS: Člověk se může setkat s postojem, že lidé z Východu, kam patřila i naše země musí například 

„vyjet“ do zahraničí, aby tam byl konfrontován s tím, na čem je založen tamní systém, jelikož člověk žil 

jednačtyřicet let v oprátce, a jistě je obtížné se najednou vypořádat se svobodou a obnovovat 

otevřenou společnost.  

OKV: Samozřejmě, že je to obtížné. Šance byly. Hodně šancí se propáslo.  
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MS: Zkrátka - k existenci v demokratickém systému je nutná výchova.  

OKV: Ano, o tom pojednává skvělá kniha amerického filozofa Michala Novaka Duch demokratického 

kapitalismu, kterou jsme četli na pokračování. To též vyvolalo obrovský zájem, kniha byla okamžitě 

vyprodaná.  

MS: Soudím, že ji vydal Občanský institut.  

OKV: Sama jsem jim tehdy doporučovala, aby udělali dotisk titulu. To se však nestalo, ani nevím 

z jakých důvodů. Každopádně to byla jedna z šancí, která se propásla.  

… Autority v demokracii …  

MS: Inu, hlad po informacích tohoto druhu byl. Ale pojďme dále. Můžeme říci, že důležitou autoritou 

při obnovování demokracie byl T. G. Masaryk, k němuž se odvolával Václav Havel.  

OKV: Bylo zajímavé, že za minulé doby, když se komunistický režim snažil naše vysílání ovlivnit, tak 

nám posílali různé desinformace jako falešné dopisy od posluchačů žádajících, abychom 

nepřipomínali Masaryka, že to již nikoho nezajímá, nebo abychom zrušili náboženské vysílání, jelikož 

nikdo již u nás není věřící v tom náboženském slova smyslu. Člověk si poté musel dát práci s analýzou 

takových dopisů, aby zjistil, který je falešný a který je pravý.  

MS: Je otázkou, zdali se z Masaryka nestal pouze takový obal. Víme, že díky němu vzniklo 

Československo. Někteří z nás vědí, že to byl profesor, jenž zpočátku nebyl národem uctíván, v jistém 

ohledu byl psancem. Nakonec se stal symbolem dvacetiletí, k němuž se vztahujeme.  

OKV: Měl snahu bořit mýty. To však není populární. Stačí si přečíst Čapkovy Hovory s TGM. To je 

ohromně výchovná kniha.  

MS: Také byla kritizována i Masarykovými potomky.  

OKV: Kritizovat lze všechno, neboť lidské dílo není dokonalé.  

MS: To jsme mírně odbočili, třebaže se to dá brát jako zpestření. Co tedy demokracie a autorita? Je 

pro demokracii důležitá?   

OKV: Jistě! 

… Demokracie, dialog a dědictví minulosti …  

MS: Ještě, když jsme u Masaryka a hovoříme o demokracii, jak vnímáte význam dialogu? To proto, že 

říkal: „Demokracie, to je diskuse.“ Jak vnímáte kvalitu dialogu ve více jak dvacetiletí? Svobodná 

Evropa se snažila kultivovat veřejný prostor před a krátce po roce 1989. Jak hodnotíte význam a 

kvalitu dialogu? 

OKV: Dialog považuji za velmi důležitý. Bohužel u nás lidé nevědí, co to dialog je. Myslí si, že je to 

monolog a druhý k tomu přikyvuje. Stačí, když se podíváte na Otázky Václava Moravce, jak se politici 

překřikují. Jeden hovoří přes druhého. Vůbec neposlouchají, co říká ten druhý, zkrátka si „melou“ své. 

Velká chyba a nedostatek naší společnosti spočívá v tom, že lidé nemají úctu k názoru druhého.  
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MS: Myslíte si, že to nač upozorňujete, je způsobeno minulostí, nebo jsme si pokřivili náš pohled na 

demokracii a je to výsledek té nové doby? 

OKV: Myslím si, že je to především dědictví minulosti, protože dnešní generace, řekněme 

čtyřicátníků, již měla kořeny v komunistickém systému. Bude to trvat další generace. Hlavně když 

budou cestovat na Západ, budou vidět, jaké tam to je, tak se z toho poučí. Izraelitům to trvalo 40 let, 

než přešli z Egyptského zajetí do svobodné zaslíbené země. U nás to bude též trvat 40 let …  

MS: Nejméně čtyřicet let. To znamená, že žijeme v posttotalitním světě, způsoby chování lidí nesou 

silnou stopu morální devastace, kterou tento národ zakoušel jednačtyřicet let.  

OKV: Můžeme na to nahlížet tímto způsobem. Zde vzniklo jisté vakuum, když padl komunistický 

systém. Bylo otázkou, čím se toto vakuum naplní. Soudím, že tam se staly různé chyby a že byly 

propaseny různé šance. Totéž se stalo například v Afghánistánu, kde když odešli Sověti, tak si Západ 

myslel, že nyní je vše v pořádku, že v zemi už bude svoboda. Tam též vzniklo morální vakuum, které 

pak zaplnil Taliban. Kdyby tam Západ poslal učitele, kteří by byli učili lidi demokracii, nemuselo to 

dopadnout tak, jak se nakonec stalo.  

MS: Na druhou stranu můžeme říkat: „Zaplať Bůh, nejsme jako v Afghánistánu.“ 

OKV: Přesně tak …  

MS: Spíše bychom se měli srovnávat s těmi lepšími. To znamená s Německem, Rakouskem, tedy s těmi 

zeměmi, které jsou nám blízké a od nichž jsme byli odtrženi. To je západní Evropa. Patříme snad 

k Západu?  

OKV: Se znepokojením pozoruji jeden jev, protože jezdívám do Německa, do Anglie a vidím, že 

pomalu z Východu proniká tamní životní styl. To znamená nepoctivost, lajdáctví, korupce, tedy to, co 

tam dříve nebylo. Zkrátka lidé z Východu tam vnášejí tyto nedobré praktiky.  

MS: Musíme se s tím odpovídajícím způsobem vypořádat. Možná tam důležitou roli hraje prvek 

sekularizace vyspělého světa. 

OKV: Ano, to též ovlivňuje.  

… Demokracie a úpadek … 

MS: Sdílíte pocit hořkosti, že naše demokracie zažívá úpadek? Ostatně říká se, že západní demokracie 

je v krizi. Jak na toto nahlížíte? Nemyslíte si, že lidé, kteří toto říkají, jsou příliš skeptičtí?  

OKV: Nemyslím si, že západní demokracie je jako taková v krizi. Určité krizové jevy se objevují, ale 

zdaleka ne v takovém rozsahu jako u nás. Stačí se podívat na korupci. To je docela něco jiného. Sem 

tam jsou ojedinělé případy, které jsou spravedlivě potrestány a ne zameteny pod koberec. Řekla 

bych, že se u nás bohužel takzvaná demokracie začala vyvíjet nesprávným směrem či se ve vývoji 

zadrhla. Není to přesně, co by to být mělo.  

MS: Možná je to způsobeno tím, že místo demokratického kapitalismu, tedy systému, na který jste 

upozornila a v němž důležitou roli hrají lidé, kteří rozhodují o směřování společnosti, místo lidí 

rozhoduje síla kapitálu. To znamená, že zde nemáme demokracii jako vládu lidu, lidem a pro lid, ale 
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nepřímo nám vládnou lobbistické skupiny díky partikulárním zájmům, které promítají do právního 

pořádku. Nakonec na to doplácíme my, obyčejní lidé.  

OKV: Michael Novak v knize Duch demokratického kapitalismu tento fenomén rozebírá. Principy 

kapitalismu musí být založeny na mravních principech. Bez toho to nejde. To je jedna věc, která hned 

od převratu chyběla, protože komunisté mravní principy zrušili. Zde bylo jedno východisko, a to byla 

poslušnost straně. Až na popraviště. Kde se to mělo vzít? Myslím si, že se mělo více udělat pro to, aby 

lidé s těmi principy byli seznámeni. To se však bohužel zanedbalo.  

… Kapitalismus …  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že obnova hospodářského řádu – kapitalismu, který 

panuje v západním světě - byla logickým vyústěním krachu centrálního plánování. Mnozí z nás se 

domnívali, že budou moci podnikat, doženeme Západ, budeme bohatí. S takovýmto postojem se 

můžeme setkat. Ano, chtěli jsme být bohatí, ale měli jsme socialistický přístup k práci … 

OKV: To je také pravda. Druhou věcí je, že člověk poctivě nezbohatne rychle během několika let. Na 

tom musí pracovat celá jedna či dvě generace. Bohatství se postupně vytváří. Bohužel, zde lidé chtěli 

okamžitě vše. Vím, když jsem přijela v šedesátých letech do Německa, tak tam, a to bylo 15 let po 

válce, lidé teprve začínali jezdit na dovolenou do zahraničí do Itálie, rodiny teprve začínaly nakupovat. 

U nás vše chtěli okamžitě.  

MS: To však ještě bylo německé hospodářství ve velkém boomu, díky němuž dohánělo válečné ztráty.  

OKV: Tak rychle to nešlo.  

MS: Bohužel, lidé jsou netrpěliví. I v Bibli je popisováno, jak by lidé raději měli jistý chléb a obětovali 

by tomu i hodnotu svobody. Není náhodou reptání charakteristické pro český národ? Chceme všechno 

hned, a když to nemáme, tak je špatně.  

OKV: To je výstižná charakteristika našeho národa.  

MS: Jak vnímáte problémy, které jsou spojeny s budování kapitalismu? Něčeho jste se dotkla. Narážím 

na to, že bylo mnoho kauz týkajících se tunelování. Ne nadarmo se říká, že Češi přispěli slovem 

„tunelovat“ …  

OKV: … do světového slovníku. Řekla bych, že to záleží na výchově mladé generace. Děti samy to ze 

vzduchu nepochytají, co je správné, etické chování.  

MS: To znamená, že neetické chování, které bylo běžné v devadesátých letech, bylo logickým 

vyústěním marasmu, který zde existoval.  

OKV: Ano, zcela určitě. Například komunismus nutil ženy do práce. To znamená, že se nemohly starat 

o své děti. Režim to ani nechtěl, usiloval, aby je vychovávaly školy. Ty však jim dávaly komunistické 

vzory jako Pavlík Morozov, jenž udal svého otce a posléze byl popraven. Tento Pavlík byl nám dáván 

za vzor. Co je to pro mladého člověka za vzor? Pak v nich samozřejmě vzniká egoismus. To je to já, já, 

pouze já … Já jsem hlavní a vše musí být podřízeno mým přáním. Já si mohu dělat, co chci. Hlavně, že 

budu z toho mít prospěch. Dnešní stav je tohoto důsledkem.  

MS: Můžeme to vidět v politice i v podnikání. Lidé jsou v jistém ohledu bezohlední …  
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… Pokrok v hospodářství a společnosti … 

MS: Na druhou stranu je nutno přiznat, že mnoho dobrého se v minulých letech vytvořilo. To 

znamená, že náš svět není černobílý. 

OKV: Ano, také vidím obrovský pokrok. Žiji zde již dvacet let. Vzestup úrovně je velký. Hlavně to 

člověk může pozorovat u mladých lidí. Na školách dělávám přednášky a besedy s mladými lidmi. Mají 

lepší přístup než dospělí. Ptají se, nebojí se zeptat, neskáčou mi do řeči, počkají, až domluvím a poté 

mi položí další otázku. Myslím si, že čím více lidí bude mít šanci studovat v zahraničí, tím lépe, 

protože zjistí, jaké to tam je. Vkládám v budoucí generaci velké naděje. 

… Hodnoty … 

MS: Spontánně jsme přešli k otázce hodnot. Jednou z nich je úcta k člověku. To je jedním z pilířů 

svobodné společnosti.  

OKV: Další hybnou silou všeho negativního je závist. To je něco, co v Anglii neobjevíte. Tam si lidé tak 

nezávidí. Když soused má něco lepšího než já, tak pracuji více, abych si to mohl opatřit, nebo si řeknu, 

že to ani nepotřebuji. Člověk se tam nesetkává s trpkou závistí: „Ať to též nemá, když to nemám já …“  

MS: Někteří lidé u nás podléhají rádi myšlenkám o „předčasném skonu sousedovic nevinné kozy….“  

OKV: Na tuto strunu hráli komunisté. To proto, že při prvních volbách v roce 1946 naslibovali lidem, 

že dostanou majetek velkostatkářů, šlechticů. Lidé volili na základě ziskuchtivosti a závisti komunisty, 

aby získali část pole z nějakého šlechtického dvora. O tomto mi vyprávěla babička. Závist byla hnací 

silou negativního vývoje komunistického systému.  

MS: To však vede k rozeštvávání společnosti.  

OKV: Přesně tak.   

MS: Když diskutujeme otázku lidských hodnot, zeptal bych se, zdali se podle vás postavení občanů 

zlepšilo? Z toho, co říkáte, ano … Dříve ti, co nešli s námi, šli proti nám. Dnes toto rozdělení neplatí? Je 

úcta například k názorům druhých?   

OKV: Jak u koho. U komunistů toto heslo bude stále platit. Nemyslím si, že u jiných stran by to platilo.  

MS: Myslel jsem to obecně.  

OKV: Když myslíte obecně, tedy mnoho lidí netoleruje odlišný názor druhého. Vidí ve svém protějšku 

nepřítele. Jakmile nemá stejný názor jako já, tak je můj nepřítel. V tom je možné vidět problém naší 

společnosti.  

… Hodnota svobody …  

MS: Slovem, které bylo v roce 1989 nejvíce zmiňováno, bylo „svoboda“. Chceme svobodu! Jak se 

stavíte k této hodnotě? Člověk byl stvořen proto, aby svobodný byl, aby díky svobodě tvořil a mohl 

kooperovat se společností.  

OKV: Myslím si, že svoboda je základní dar Boha lidstvu. Kolikrát lidé žehrají na to, proč Bůh dopouští 

války a různé nepravosti. Bůh dal člověku svobodu, aby se sám rozhodoval. Buď svobodu využije 
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k něčemu dobrému, nebo ji zneužije. Myslím si, že právě mnoho lidí si svobodu plete s anarchií. Také 

neznamená, že moje svoboda je absolutní svobodou. Někde bylo řečeno, že moje svoboda končí tam, 

kde začíná svoboda druhého. Tato skutečnost je velmi důležitá. Dostáváme se k principům, které se 

lidem „nevtloukají“ do hlavy, abych tak řekla.  

MS: Dříve k pomyslnému vtloukání pomáhal i pan učitel, který byl autoritou …  

OKV: Nemyslela jsem fyzickým způsobem. Kantor byl autoritou jinak ...  

MS: Tito lidé apelovali, jak se člověk má či nemá chovat. Dnes, když se člověk snaží být nositelem 

hodnot, tak je vysmíván.  

OKV: Například Rádio Svobodná Evropa vychovávalo lidi k demokracii, svobodě, toleranci. Když dnes 

v médiích řeknete slovo vychovávat, tak se každý zděsí. Řeknou: „To ne, to nemůžeme ovlivňovat …“  

… Pravda a láska …  

MS: Dobrá, jakou hodnotu má podle vás pravda? Byl to Václav Havel, který zaštítil sametový převrat 

sloganem: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Jak k vám tato slova po čase promlouvají? Bez 

pravdy, jako popisu skutečnosti a bez lásky bychom jako lidé existovat nemohli.  

OKV: Pravda je velmi důležitá, protože musíte vědět pravdu o svém okolí, o prostředí, v němž žijete. 

Komunisté ji překrucovali.  

MS: Oni se pravdy báli, …  

OKV: … nebo lhali. Vyloženě líčili skutečnost úplně jinak, než jaká byla. Kolikrát, když si na to 

vzpomenu, když někdy v televizi ukazují staré filmové týdeníky, normalizační seriály, tak člověk vidí, 

jaké to bylo lakování na růžovo. To je překrucování skutečnosti, jelikož to takto vůbec nebylo. 

Samozřejmě ve škole … Chodila jsem do školy v padesátých letech, tak mi doma řekli přesně, jak to je, 

jaká je situace, že komunisté lidem berou domy, zavírají je do vězení, popravují je, nutí sedláky do 

zemědělských družstev – to vše jsem věděla. Mnozí spolužáci to nevěděli, jelikož se jim to rodiče báli 

říci, i když sami věděli, jaká je situace. Tato skutečnost jim křivila charakter. To proto, že vyrůstali 

v představách, že je vše jinak, a pak najednou přišli do života a zjistili, že to není tak, jak jim to režim 

předkládal. Mnoho lidí propadlo cynismu a řeklo si: „Dobrá, budu si dělat, co chci, a nebudu na jiného 

brát ohledy, když nikomu nestojím za to, aby mi řekl pravdu.“  

MS: Byli lidé, kteří za pravdu byli ochotni trpět. Byli lidé, kteří kvůli lži odešli, třebaže s vlastí udržovali 

kontakt. Vidíme, že někomu hodnota pravdy a lásky připadá v politickém slova smyslu kýčovitá.  

OKV: Lecčemus se říká kýč. Krásný obraz se označuje za kýč, stejně tak je to se západem slunce. 

Považuji to za cynismus, že se kýč říká „pravdě a lásce“ … Osobně si říkám, že kdybychom všichni žili 

v pravdě a lásce, tak bychom se všichni měli mnohem lépe …  

MS: … říkáte jako v ráji.  

OKV: Myslím si, že o tyto hodnoty bychom měli usilovat. V lásce je zahrnuta tolerance, … 

MS: … oběť, ochota k druhému, …  
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OKV: … snášenlivost, porozumění pro druhé lidi.  

… Otázka materiálního světa …  

MS: Pokročme dále. Již jsme se toho dotkli vztahu k bohatství. Jak vnímáte akcent kladený v současné 

době na hmotné statky? Přílišný důraz na materiální stránku může škodit. Již v Bibli se říká: „Hledejte 

boží království a vše ostatní vám bude přidáno.“ To znamená, nehoňte se zbytečně za pošetilostmi 

doby.  

OKV: To máte tak. Dnes, když rodiče chtějí dětem dát drahý dárek k vánocům, tak si na to vypůjčí 

v bance. Když jsem byla dítětem a neměli jsme na to, tak se nám řeklo: „Bohužel nemáme na to“ a 

tím to haslo. O vánocích jsme si dárky dělali. Já jsem napsala pohádku, maminka ji ilustrovala. Dali 

jsme tento dárek mému bratrovi. Řešili jsme to tímto způsobem. Nesnažili jsme se cokoli získat za 

cenu neblahých následků. Když jsem se setkala s nějakými známými, kteří přijeli na Západ, velmi se 

divili, že nemám fritovací hrnec. Proč bych jej měla, když jej nepotřebuji, nebo nechci. Mám jej mít 

z toho důvodu, že hrnec mají všichni, že je to móda? Materialismus ve společnosti vnímám jako 

neblahou ideu. Jsou jiné důležité věci, které jsou krásné. Na co člověk má mít několik aut?  

MS: Setkáváme se s postojem, že úspěšný v současné společnosti je ten, kdo „má“. 

OKV: Je to však krátkozraký pohled na věc.   

… Média …  

MS: Nyní bych otevřel otázku médií, jimž jste zasvětila svůj život. Ten je spojen se stanicí Rádio 

Svobodná Evropa. Než se detailněji podíváme na význam této stanice, položil bych obecný dotaz. 

Jakou roli měli média před rokem 1989? Někdo o nich může uvažovat jako o hlásné troubě 

komunistického režimu, a proto zde vznikly stanice jako je ta vaše, aby vyvažovaly to, co bylo řečeno v 

oficiálních sdělovacích prostředcích.  

OKV: Myslím si, že žádný novinář by se neměl propůjčit takovému režimu, lidem lhát a zastírat 

skutečnost. Vím, že vznikaly krásné pořady, které neměly s politikou nic společného. Pamatuji si to 

z dětství. Je to otázka svědomí. Jestli toto chci dělat opravu pořádně, tak nemohu lidem lhát.  

MS: Novinář by měl mít ponětí o úctě k pravdě. To znamená, že lidé, kteří byli v Českém rozhlase, si 

museli připustit, že jsou v jiném ohledu sluhy režimu.  

OKV: Ano, někteří to poté poctivě řekli a někteří ne. Záleželo na postoji. Když vznikla Svobodná 

Evropa, generál Eisenhower tenkrát řekl: „Svobodná Evropa má jediný cíl, a to říkat lidem pravdu.“ To 

bylo nejdůležitější ze všeho. Byla to jediná zbraň, jak se Západ mohl bránit komunistické propagandě, 

která byla šířena i na Západě. Média ve východním bloku hlásala, že Západ chce válku a jiné výmysly. 

Prostě si myslím, že být novinářem v komunistickém režimu byla choulostivá záležitost. Nechci 

soudit, ale myslím si, že jednoho dne byl každý postaven před situaci: „Nyní musím lhát.“  

MS: To pomohlo k vykrádání slov. Neměla patřičný obsah.  

… Rádio Svobodná Evropa …  

MS: Ten se jim však snažili dávat lidé ve Svobodné Evropě. Začíná vysílat v roce 1951. Soudíte, že bez 

pomoci Američanů porobeným národům by tato instituce nevznikla?  
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OKV: Určitě ne. Financovali to Američané a financují to do dnešních dnů. Samozřejmě idea vyšla z řad 

exulantů, a to hlavně československých exulantů.  

MS: To byl ten zásadní impuls …  

OKV: … pro vznik Svobodné Evropy.  

MS: V našem dialogu jste užila spojení: „Byl to boj o duši národa.“ Až tak patetické to bylo. Soudíte, že 

se lišily začátky a konec vysílání stanice pro Čechy. Lidé, kteří působili v padesátých letech, měli jiný 

úkol v době uvolnění režimu.  

OKV: Jistě v počátku ten tón byl agresivnější, protože agresivnější byly komunistické režimy. V době, 

kdy se popravovalo, zavíralo do vězení, odsouzení těchto politik bylo ostřejší. Měli jsme například 

pořad se jménem „Zvolil jsem svobodu“, kde lidé vyprávěli, jakým způsobem se dostali na Západ, jak 

utekli přes hranice. To v pozdějších letech nebylo možné, protože to bylo považováno za neetické 

vyzývat lidi k tomu, aby opustili republiku. V dobách nejkrutějšího režimu to bylo nahlíženo za 

přiměřené. Pak vznikly úplně jiné pořady, jelikož u nás vyrostla nová generace. Leccos co bylo té 

předcházející generaci běžné a známé bylo nové generaci něčím úplně cizím. Podle toho se pořady 

musely také přizpůsobit. Vím, že když jsme zavedli záznamníkový telefon v polovině osmdesátých let, 

tak lidé nám začali telefonovat a ptali se nás, jelikož chtěli slyšet o tom a onom. Zavedli jsme 

například pořad „Vytočili jste číslo Svobodné Evropy“, v němž jsme odpovídali na dotazy. Pokud bych 

se měla vrátit, v padesátých letech jsme měli pořad „Voláme komunistickou stranu Československa“. 

Tam se uváděli komunisté, kteří týrali lidi v komunistických věznicích, neboť se tenkrát dařilo mnoha 

lidem z lágrů, z táborů nucených prací utíkat. Tento pořad se zrušil, když se komunistům podařilo 

útěkům zamezit.  

MS: Dá se říci, že Svobodná Evropa zachytila dvě vlny emigrantů. Týká se to roku 1948 a 1968.  

OKV: Ano, tak tomu je.  

… Jinakost vysílání …  

MS: Myslíte si, že Svobodná Evropa byla spojníkem lidí exilu s domovinou? Jiné stanice jako BBC, Hlas 

Ameriky, nebyly tak úzce propojeny …  

OKV: Zcela určitě. Také styl vysílání …  

MS: Nutné říci, že se vysílalo 20 hodin.  

OKV: Nejen to, ale důležité je, jak se k lidem mluvilo. Vzpomínám si, hlasatelé a redaktoři Svobodné 

Evropy byli jako přátelé a členové rodiny. Takto je člověk bral. Lidé z BBC a Hlasu Ameriky to byli 

pánové a dámy, kteří nám něco zajímavého vyprávěli, ale neměli jsme k nim emocionální vztah a oni 

zase k nám. Naše slavná hudební redaktorka Rozina Jadrná Pokorná trávila celé dny prostě tím, že 

studovala dopisy svých posluchačů a přemýšlela o tom, jak jim odpovědět, co zajímavého jim říci. To 

byla náplň jejího života v rozhlase, tak to její posluchači cítili. Vím, že mi jednou napsal posluchač: 

„Víme, co si myslíte, jelikož to cítíme z vašeho hlasu.“ Vztah byl velmi intenzivní a vřelý.  

MS: Díky tomu se komunistický režim snažil „vpašovat“ své lidi do Svobodné Evropy. To je případ 

kapitána Minaříka.  
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OKV: On se tam velice snažil, aby se stal redaktorem. Byl pouze hlasatel a nikdy redaktorem nebyl. 

Kdyby byl býval redaktorem, mohl by vysílání ovlivňovat, ale jako hlasatel ne. V jiných redakcích se to 

podařilo. Například do ruské redakce propašovali svého člověka KGB. Ten poté dosáhl toho, že se 

vysílalo, co se vysílat nemělo. Následně to vedlo k personálnímu zemětřesení.  

… Rok 1989 a poté …  

MS: Přišel rok 1989. Stav, o který se snažila Svobodná Evropa, se naplnil. Československo se stalo 

svobodným demokratickým státem. Jaká byla role Svobodné Evropy poté? Asi se omezovalo vysílání 

do zemí, kde byl splněn demokratický standard. Je vhodné připomenout, že v roce 1994 se Svobodná 

Evropa přesídlila z Mnichova do Prahy.  

OKV: Náš úkol jsme spatřovali v pomoci lidem na cestě k demokracii, k pochopení tržního 

kapitalismu, tedy v porozumění světu, do kterého vstupovali - ať to byl svět duchovní, či svět fyzický. 

Vím, že velký úspěch u studentů měl pořad Demokracie v teorii a praxi, kde jsme rozebírali různé 

demokratické systémy například ve Švédsku nebo v Americe. Vzájemně jsme je srovnávali, vykládali 

jsme, proč se liší. Co třeba funguje tam a nefunguje jinde. Jak se lišil náš systém za první republiky od 

amerického systému či v pozdějších letech německého. Řekla bych, že to bylo takové provázení na 

cestě k demokracii, protože k té je nutno vychovávat. Nenastala okamžitě, jakmile jsme dostali 

svobodu.  

MS: Bylo logické, že když bývalé komunistické státy střední Evropy dosáhly svobody, bude následovat 

postupné ukončení vysílání Svobodné Evropy pro tyto regiony.  

OKV: Ano, to jsme věděli. Samozřejmě jsme se pak snažili zjistit, jaké plány mají Američané s naším 

vysíláním. Z počátku tehdejší americký prezident George Bush starší pověřil komisi odborníků, která 

studovala poměry v osvobozených zemích. Doporučila vysílání ještě nejméně 10 let. To se týkalo nás, 

Československa (později České republiky) a Slovenska i Maďarska a Polska. Poté přišel Bill Clinton, 

který na to měl jiný názor. Ten chtěl vysílání v těchto jazycích hned zrušit v roce 1993. 

MS: Nakonec se to však nepovedlo.  

OKV: Bylo tolik protestů duchovních osobností, politických představitelů mezi nimi prezident Havel, 

ale i obyčejných lidí, že jeho záměr nebyl realizován. Například za Poláky se přimlouval Jan Pavel II. 

Nakonec jsme dostali možnost ve vysílání pokračovat. Věděli jsme, že jednoho dne to prostě skončí.  

MS: Oním dnem bylo září roku 2002.  

OKV: Ano, bylo to po atentátu na newyorské obchodní centrum. Američané se rozhodli, že rozšíří 

vysílání Svobodné Evropy a Rádia Svoboda do asijských zemí. Peníze, které se dávaly na naše vysílání, 

se přesunuly jinam.  

MS: Můžeme to vidět jako solidaritu s těmi potřebnými. My jsme již jistých mezí dosáhli, a nechť 

peníze slouží těm, kteří to potřebují. Lze tvrdit, že Svobodná Evropa hrála důležitou roli při objasnění 

fungování demokratického a kapitalistického řádu.  

OKV: Jistě. Uvedla bych několik příkladů. Například, když se jednalo o vstup České republiky NATO, …  

MS: … což bylo v roce 1999, …  
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OKV: … zde pro to nebylo v médiích velké nadšení. Ministerstvo obrany požádalo Svobodnou Evropu, 

aby vytvořila zvláštní pořad o tom, proč vstoupit do NATO. Tento pořad jsme dělali my a ne domácí 

médium. Dalším příkladem jsou pořady o Evropské unii.  Vysílali jsme je od počátku usilování naší 

země o vstup do EU.  

MS: To byla opět spolupráce s profesorem Zdeňkem Sudou v pořadu Demokracie v teorii a praxi.  

OKV: Také jsme měli speciální pořady o Evropské unii, kde jsme četli z různých dokumentů.  

… Důležitost v RFE/RL v Čechách …  

OKV: V době, kdy jsme vysílali, což bylo 8 let, co jsme se přistěhovali, tak zdejší domácí média neměla 

například porozumění pro otázky ekumenismu. Na toto téma jsme připravili pořady ještě za totality, 

ale i poté. Sama jsem se angažovala v procesu sbližování katolické církve a protestantských církví. 

Měli jsme pořady, které Český rozhlas neměl. Například když v Husinci v roce 1996 poprvé byl pozván 

vysoký představitel katolické církve kardinál Miroslav Vlk, tak o tom nikdo nereferoval tak obsáhle 

jako Svobodná Evropa. Byla jsem tam osobně a vše jsem to natočila. Pak jsem z toho odvysílala 

zvláštní pořad, kdežto Český rozhlas se omezil na krátké konstatování. Další příkladem je, když 

kardinál Vlk a tehdejší synodní senior Českobratrské církve evangelické, Pavel Smetana, napsali 

společný dopis severoirským katolíkům a protestantům, kde je nabádali ke smíření … Tento dopis měl 

v Severním Irsku obrovský dopad, ale u nás prakticky kromě Svobodné Evropy a církevních médií o 

tom nikdo nereferoval. Takovýchto příkladů bylo mnohem více.  

MS: Je dobré říci, že média byla v minulosti nevyspělá. Chyběli zde profesionálové.  

OKV: Lidé nerozuměli významu určitých věcí.  

… Veřejnoprávnost a její význam …  

MS: Nepřímo jsme se dotknuli veřejnoprávnosti. Nemyslíte si, že Svobodná Evropa zde suplovala jisté 

veřejnoprávní médium?  

OKV: Zcela Jistě. Řekl to i kardinál Miloslav Vlk ve svém projevu na sympoziu o Svobodné Evropě, 

které uspořádala Česká křesťanská akademie v roce 2003. Řekl, že Svobodná Evropa právě suplovala 

úlohu svobodných médií za totality. Podle něj měla trojí úkol: říkat pravdu, dávat lidem naději, že se 

situace změní, udržovat společenství mezi těmi, kdo v to doufali. Pak to do jisté míry pokračovalo po 

našem příchodu do České republiky, protože byly specifické věci, které česká media zamlčovala - a to 

buď z nevědomosti, nebo že nechtěla. Týkalo se to otázek církve. Vzpomínám si, že když byly 

povodně na Moravě v roce 1997, tak tehdy české úřady pověřily katolickou charitu rozdáváním 

pomoci lidem, protože se mohly spolehnout na to, že to tam nikdo nerozkrade. Pouze Svobodná 

Evropa hlásila, kam si lidé pro pomoc mohou přijít. Když posluchač volal do Českého rozhlasu a ptal 

se, proč též nehlásí adresy, tak mu bylo řečeno, že nejsou „věřící“. 

MS: Mohli bychom to nazvat i diskriminací …  
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… Budování mediálního prostoru …  

MS: Pokročme dále. Jak byste charakterizovala více jak dvacetiletí budování svobodných médií? 

Svobodná Evropa přispívala do mediálního prostoru, jednalo se o stanici, která byla financována 

Američany.      

OKV: Pochopitelně to trvalo dlouho. Také byla nutná generační výměna. Mladí novináři byli 

vychováni jinak. I tak nastaly různé problémy, neboť stále přetrvávaly různé mýty a nechuť například 

k emigrantům, církvím, k Němcům, k Američanům. To vedlo k tomu, že se některé příspěvky 

zkreslovaly. Byl zde ještě jeden problém, který přetrvává. Byla to neznalost cizích jazyků. Naši 

novináři jsou do značné míry závislí na České tiskové kanceláři. Co ona nepřinese, tak nemají též. To 

proto, že si na internetu nedovedou nalézt text v angličtině či němčině. To je jeden velký problém a já 

jsem to zjistila i v nedávných letech, že se zde o něčem nereferovalo, protože novináři si to neuměli 

přečíst.  

MS: Můžeme říci, že lidé, kteří prošli Svobodnou Evropou, byli na vysoké úrovni.  

OKV: Museli jsme znát alespoň jeden cizí jazyk.  

MS: Němčina, Angličtina.  

OKV: Používali jsme materiály z mezinárodních agentur. Zde je jeden klasický příklad. Před několika 

lety americké ministerstvo zahraničí uveřejnilo zprávu o stavu náboženské situace ve světě. Česká 

republika byla v ní hodně kritizována z důvodu nevyřešených restitucí. Bohužel do českých médií se 

to nedostalo, jelikož to nepřinesla ČTK, nebo to přinesla velmi stručně a vynechala tam kritiku České 

republiky. Následně jsem mluvila s některými poslanci a ti vůbec nevěděli, že Česká republika byla 

v této věci kritizována. Pouze já jsem si to vyhledala na internetu a napsala jsem o tom zprávu pro 

Katolický týdeník a rádio Proglas. Ti to měli, jinak nikdo. Považovala jsem to za chybu.  

MS: I veřejnoprávní média selhávají. Soudíte, že neuspokojivá situace v médiích má souvislost 

s minulostí?  

OKV: Zcela jistě.  

MS: Nu, ale v médiích jsou mladí lidé.  

OKV: Ano, ale mnozí ještě byli vychováváni na školách komunistickými profesory a učiteli. Tam je 

zakopaný pes. My jsme v rádiu měli na stáži několik začínajících novinářů. Ti například zavrhli náš 

etický kodex, který jsme ve Svobodné Evropě uplatňovali. Tázali se, k čemu se zatěžovat nějakou 

etikou? Takový přístup do značné míry přetrvává. Jsou výjimky, jsou skvělí novináři, kteří si zaslouží 

pochvalu, ale jsou v naprosté menšině.  

MS: Soudíte, že výtky politiků na stranu novinářů jsou oprávněné?  

OKV: Řekla bych, že výtky, které politici vznášejí, jsou výtky, které oprávněné nejsou. To proto, že 

kritizují, když novinář projeví odvahu a na něco nepříjemného se jich zeptá. Nazývat novináře 

žumpou, hnojem a podobně, je podle mého názoru, čistě neslušné. To se ve vyspělé společnosti 

nedělá. Politikové právě nedostatky, které jsou v médiích, nekritizují, protože je nevidí.  
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… Tištěná média …  

MS: Když jsem se setkal s vašimi kolegy, konstatovali, že například v oblasti tisku zaostáváme. 

Nemáme významný deník, rovnající se těm, které vychází v zahraničí. Velký rozdíl je mezi Frankfurter 

Allgemaine či The Times - a tím, co je u nás.  

OKV: Právě u nás je ten problém, že se míchá serióznost s bulvárem. V Německu či Anglii, když si 

koupíte noviny či časopis, víte, že toto je seriózní, a toto je bulvár. Podle toho se také zařídíte. 

V našem mediálním prostoru seriózní noviny přinesou věc, která je vyloženě bulvárního charakteru, 

nebo nestojí jim za to, aby šli za věcí dál, prošetřili pozadí. Řekla bych jeden příklad. Kardinál Vlk měl 

spor s vládou ohledně restitucí. Měl o tom tiskovou konferenci. Něco tam řekl. ČTK, která o jeho 

vystoupení přinesla velmi rychle zprávu, ten výrok trochu zkreslila. Všechny noviny a média přinesly 

zkreslenou verzi ČTK, i když novináři jednotlivých médií byli na tiskové konferenci a slyšeli, jak to 

kardinál řekl. Poté jsem se ptala jedné novinářky, která seděla náhodou vedle mě, viděla jsem, že si 

to natáčí, proč její noviny nepoužily to, co tam natočila, nýbrž zkreslenou verzi. Ona mi sdělila, že se jí 

zprávu nechtělo hledat.  

MS: Říkáte, pohodlnost … Přesto vidíte světlo na konci tunelu? Existuje tiskové médium časopis, 

noviny, které by se v budoucnu mohlo rovnat západním?  

OKV: Bohužel, za nikoho nemohu dát ruku do ohně, protože vždy a všude jsem nalezla chybu. Buď se 

jednalo o chybu v překladu, nebo chybu ve faktech. Často se mě posluchači ptají, když někde dělám 

besedu, které české médium bych jim doporučila. V podstatě není ani jedno, za něž bych dala ruku do 

ohně. Vždy se tam naleznou nějaké prohřešky. Nedávno jsem viděla velice krásný pořad Národní 

klenoty. Zaměřoval se na různé památky. Tam byl krásný pořad o Zelené hoře, o chrámu svatého Jana 

Nepomuckého od Santiniho. Velice krásný pořad, ale nakonec tam moderátor říká, že stará česká 

modlitba říká: „Svatý Jene Nepomuku, drž nad námi Čechy ruku, by nám Bůh dal, co dal tobě, by náš 

jazyk neshnil v hrobě.“ To však není stará česká modlitba, nýbrž epigram Karla Havlíčka Borovského. 

Takové chyby se dopouští? Člověk si pak říká, jak asi pravdivé jsou i ostatní informace, když toto 

odpovědný novinář neví.  

MS: Říkáte si, že stará garda, která utvářela Svobodnou Evropu, byla na jiné úrovni …  

OKV: Jistě, to, co je možné u nás, není možné v seriózních západních médiích. I v Americe se stalo, že 

jedna stanice si spletla Českou republiku s Čečenskem. To se může stát, ale samozřejmě bylo velké 

pozdvižení, oprava a tak … Stane se to jednou za čas, zejména v takovém rychlém referování, když je 

nějaká katastrofa. V pořadu, který je dlouho dopředu připravován, který by měli kontrolovat experti, 

by se to stát nemělo.  

MS: Tuto část bychom mohli zakončit apelem: Novináři, prosím vás, pracujte na sobě, abyste dokázali 

pravdivě referovat o věcech, které ovlivňují chod světa. Někdy jsou však i v seriózních médiích 

prezentovány zprávy podružné, a to hlavní uniká.  

… Ohlasy minulosti …  

MS: Nakonec bych naši pozornost obrátil ještě jednou k minulosti. V počátku se očekávalo, že 

komunistická strana zmizí z politické mapy České republiky či alespoň z Parlamentu České republiky. 
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Jak vnímáte její působení, jelikož je to strana, která sice přistoupila ke korekci svého programu, ke 

společnosti se staví vstřícněji, přesto stále získává hlasy nespokojenců.  

OKV: Neřekla bych, že se staví ke společnosti vstřícněji. Soudím, že lžou stejně, jako lhali dříve. 

Nedávno jsem četla některé úvahy Ferdinanda Peroutky o volbách v roce 1946. Přesně takové lži šířili 

tenkrát komunisté jako dnes. 

MS: Soudíte, že tato strana nezměnila svůj vztah ke společnosti, když užívá slova, která jsou 

přívětivější.  

OKV: Oni to vždy dělali. Vše bylo krásné, vše bylo skvělé, než však dostali do rukou moc. Pak se vše 

najednou změnilo. Je to stejné jako v roce 1938, kdy byla Československá republika ohrožena od 

hitlerovského Německa, tak intelektuálové sepsali petici: „Věrni zůstaneme demokratickým 

ideálům.“ Podepsali ji komunisté, a proto ji nepodepsal Karel Čapek, za což byl ukrutně zlými jazyky 

pronásledován převážně komunisty. Nesnesl, že komunisté, kteří nedodržovali demokratické 

principy, předstírali, že jsou jim věrni, a proto se s nimi nechtěl řadit do stejné řady. S komunisty je to 

tak neustále. Dnes je to opět to stejné a zase se snaží lidi oklamat tvrzením, že chtějí pro náš národ 

pouze to nejlepší. S tím však naprosto nesouhlasím.  

MS: Co to podle vás vypovídá o české společnosti? Po více jak dvaceti letech zde máme stranu, která 

se umísťuje na druhém, třetím místě ve stranických preferencích.  

OKV: Naše společnost je dosti lehkověrná. Inklinuje ke snadným řešením. Doufám, že se lidé časem 

vzpamatují a že uvidí, co vlastně za tím je. Komunistická strana využívá situace, že pravice nedělá 

nejšťastnější rozhodnutí. Objevují se různé skandály. Ty však za komunismu byly též, …  

MS: … pouze se o nich nehovořilo.  

OKV: Vzpomínám si, že moje maminka byla na návštěvě u svých známých, kteří byli komunisty. 

Jednou u nich byla a přišlo tam několik jejich přátel, intelektuálů, komunistů takových idealistických. 

Jeden se opozdil. Když konečně přišel, tak se jej ptali, proč se zdržel? On říká: „Velké defraudace ve 

straně.“ Všichni řekli: „Zase?“ Na tuto skutečnost se jednoduše zapomnělo.  

MS: Problém je, že člověk má krátkou paměť.  

OKV: Ano.  

MS: Lidé si vybavují idealizovaný svět mládí. Můžeme říci, že člověk je v tomto ohledu nepoučitelný. 

Řekla byste, že tato strana měla být zakázána? Václav Havel si podal ruku s panem Čalfou. Shodou 

okolností tento politik zajistil Havlovo zvolení, ale i to, že nedošlo k potrestání či jasnému odsouzení 

režimu.  

OKV: Jsem téhož názoru.  

MS: Nu, ale v roce 1993 přijat zákon o protiprávnosti komunistického režimu …  

OKV: V tom můžeme spatřovat absurditu. Strana, která režim vytvořila, propagovala a propaguje do 

dnešních dnů, působí jako normální demokratická strana. To je dle mého názoru obrovská absurdita.  
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MS: Také byla neochota soudců konat dle spravedlnosti. Nebylo jasně řečeno: „Pane Grebeníčku, 

škodil jste, a proto budete potrestán …“ Je to však již na spravedlnosti boží. Myslíte si, že komunisté 

budou vždy pro nějakou skupinu lidí přitažliví, vždy se v naší společnosti najdou lidé, kteří budou volat, 

aby jim někdo zabezpečil jistý standard, jako tomu bylo v roce 1989.  

OKV: Takoví lidé jsou a budou v každé společnosti. Otázkou je, kolik jich bude.  

MS: To však též závisí na výchově. Opět se dostáváme k nutnosti vštěpovat hodnoty.  

… Omyl a výhled do budoucna …  

MS: Obraťme list, jaký omyl se podle vás stal v rámci společenské transformace. Co byste uvedla jako 

hlavní nedostatek?    

OKV: Řekla bych, že je to nedostatek výchovy. Výchova k demokracii chyběla - a to byl hlavní 

problém.   

MS: To byla minulost, ale jakou vidíte budoucnost našeho národa, země v kontextu Evropské unie a 

globalizovaného světa? Stali jsme se součástí nadnárodních struktur jak v oblasti politické, tak 

ekonomické. Nutno říci, že budoucnost je velmi nejistá …  

OKV: Před několika lety, než došlo k různým finančním krizím, to bylo jednodušší. Nyní je to složitější, 

protože máme zde Kypr, máme zde Řecko, Itálii, Španělsko. Byly to země, které si žily nad poměry, a 

zneužívaly výhod Evropské unie, …   

MS: … pracovitosti Němců.  

OKV: V Anglii se lidé dávno bouřili, že vydělávají na lenochy v jiných zemích. Proč by to museli platit? 

Častokrát se ozývaly hlasy, aby Británie z Evropské unie vystoupila. Myslím si, že Evropská Unie sama 

o sobě je dobrou myšlenkou, pro Evropu měla obrovský přínos. Tím, že od té doby zde nebyly války. 

Člověk nikdy neví, co se může stát poté, až by nějaké státy ze společenství vystoupily, odešly či byly 

odejity. Celá evropská budoucnost by znejistěla, a to bych si rozhodně nepřála. Byla bych raději, 

kdyby se Evropská unie dál vyvíjela v pozitivním smyslu, všichni mohli využívat jejich výhod a nikdo je 

nezneužíval. To je velký problém a velký problém je nové rozšiřování EU.  

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnila obnovy demokracie a kapitalismu?  

OKV: Přípravou pořadů v Rádiu Svobodná Evropa. 

MS: Účastnila jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

OKV: Ne, žila jsem v zahraničí a neměla jsem československé občanství.   

MS: Co jste říkala na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo náhodou 

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?    

OKV:  Za tehdejších okolností to asi nešlo jinak, ale bylo to a je mi to líto.          
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Dialog o transformaci s Pavlem Kubešem5,6: 

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Dal se očekávat? Jaká případná očekávání jste měl?  

PK: Změna se dala očekávat v době po začátku ruské perestrojky. Pro mě osobně to byl start do nové 

doby.  

MS: Jak analyzuji vaše slova, neusiloval jste ani o to, působit v zahraničí.  

PK: Ne, neměl jsem zájem a ani nyní jej nemám. V zahraničí jsem působil až po sametové revoluci, 

kdy se nabídla možnost realizovat výbojové experimenty na velkých aparaturách, které jsme zde 

neměli. 

MS: Byli jsme součástí východního bloku a tam vědci měli možnost jezdit na Východ.  

PK: Já jsem tuto možnost neměl. Až do roku 1990 jsem vyjel pouze na jednu konferenci do Berlína. 

Peněz bylo málo a nebyl jsem v takové pozici, abych tuto možnost mohl využít.  

MS: Jinými slovy: vědec se nemusí ke svému bádání účastnit velkých kongresů … a když ano, tak tehdy 

musel mít stranickou knížku.  

PK: Jsou zřejmě případy, že to není nutné. Snažili jsme se využívat podmínky, které jsme měli 

k dispozici ... 

MS: … v určitém slova smyslu turistika.  

PK: V mém případě se o turistiku nejednalo. Hledali jsme možnosti, jak realizovat výzkum za 

dostupné prostředky.  

MS: Máte možnost získat osobní vazby. 

PK: Osobní vazby jsou velmi důležité. A také to, že máte možnost dozvědět se nejnovější poznatky. 

Co je publikováno, je již několik let staré.  

… Komunismus, minulost a tvorba …  

MS: Než bychom přešli k otázce společnosti a vědy v kontextu minulosti i současnosti - jak vnímáte 

minulý režim a realizovatelnost ideologie komunismu? 

PK: Ideje jsou dobré ve smyslu rovnosti, ale nelze přijmout jakoukoli třídní nenávist a boj. Tedy 

celkově nelze tuto ideologii přijmout.  

MS: Je možné považovat procesy rolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 

PK: Odsuzování předchozích činů je opakováním nešvarů minulého režimu. Po roce ´89 se okolnosti 

přeměnily do jiné podoby, lidé zůstali prakticky stejní. 

                                                           
5
 Pavel Kubeš *1943, český fyzik, vysokoškolský pedagog na FEL ČVUT.  

6
 Dialog byl natočen v pondělí 27. června 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Pavla Kubeše, 

Technická 2, Praha 6, Dejvice. 
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MS: Co dle vás znamenalo budování demokracie v kontextu čtyřicetileté zátěže totality? 

PK: Zátěž předchozího období nelze odhodit naráz. 

MS: Jak vnímáte pozitivní rozpomínání na minulost? Není to výraz ztráty paměti vůči hrůzám režimu, 

který je páchal? Není to také výraz toho, že mnozí z nás nemají zájem žít ve svobodě a potřebuji péči a 

jistoty? 

PK: Plno lidí ve své podstatě potřebuje nějaké vedení zvenku, za jakéhokoli režimu. 

… 1989 …  

MS: Vraťme se k té úvodní otázce, zdali vás rok 1989 překvapil, zdali jste počítal s tím, že se 

komunistický režim zhroutí, a když ano, tak takto rychle? Jak jste četl zprávy o perestrojce a glasnosti, 

kterou spustil Gorbačov?  

PK: Osobně jsem si myslel, že proměna společnosti bude hlubší, že se uplatní humanistické ideály. 

Proměna v roce 1989 pro mne znamenala možnost realizovat to, co bylo vnitřní potřebou a radostí.   

MS: Člověk se také musí tázat, co má dělat, aby mohl činit, co chce.  

PK: Pokud rezonujete svým konáním s okolním prostředím a s vlastním svědomím, děláte to, co máte 

dělat - práce vám přináší radost.  

MS: Myslíte si, že v minulosti člověk, jenž dosáhl jisté úrovně, měl dostatek síly prosadit to, co by měl 

dělat?  

PK: Soudím, že ano. Myslím, že za každých podmínek je možné najít nějakou nenásilnou formu pro 

to, co je potřeba udělat.  

MS: To jste byl šťastný člověk, že? Měl jste kolem sebe lidi, kteří vám to umožnili. Jde o to, že člověk, 

pokud se chtěl realizovat, musel být součástí struktur a do jisté míry se musel režimu „upsat“.  

PK: Nemyslím, že by bylo potřeba se přetvařovat. Pokud děláte věci, které je potřeba udělat, 

v souladu se svým svědomím, pak nenarážíte. 

MS: Je to otázka svědomí. Jsou lidé, kteří mají možnost se skrčit.   

PK: Opět je to otázka svědomí. Jsou životní situace, kdy se člověk skrčí. Myslím si, že takový zážitek 

zůstane ve vás a vy se podvědomě snažíte toto selhání odčinit.  

MS: Lidé dle vás žijí v iluzi. Před rokem 1989 zde byl reálný socialismus a nyní jsme si vytvořili 

kapitalismus. Vnímáte to jako proměnu slov, která s člověkem příliš nepohnula?  

PK: Ano, proměny jsou pomalé. Vnější změny ovlivní rozhled, ale základní lidské vlastnosti, pořadí 

vnitřních hodnot, je zřejmě na stejné úrovni.  

MS: Soudíte, že rok 1989 pro vás znamená kontinuitu práce.  

PK: Domnívám se, že ano, jen přibyla velká akcelerace. Osobně jsem zažil rok 1968. To mi bylo 24 – 

25 let. Vše jsem vnímal daleko živěji, surověji. Sháněl jsem noviny, vše jsem se snažil číst. Měl jsem 
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štosy Literárních novin, kde byly nádherné myšlenky. Myslel jsem si, že si to jednou přečtu. Když 

přišel rok 1989, konstatoval jsem jen, že jsem se na ně nikdy nepodíval.  Rok ´89 dával možnosti 

nových činů. 

MS: Takto si to lidé představovali.  

PK: Od té doby jsem si řekl, že nekoupím ani jedny noviny. Nemám televizi, zpráv pouze minimum, a 

tak mohu dělat to, co chci, a s plným nasazeným.  

MS: Můžete jít cestou plné seberealizace. 

PK: Čtením přejímáte spíše pasivně cizí myšlenky a ubíráte prostor vlastním pocitům a prožitkům.  

MS: Jinými slovy povrchnosti. Člověk, aby se dokázal seberealizovat, tak musí mnoho věcí dát do 

závorky. Někomu se tento přístup může jevit jako rezignace. Člověk je tvorem politickým.  

PK: Myslím si, že jsem byl pro změny v roce 1989 připraven. Myslel jsem si, že je potřeba provádět 

vedoucí práci jinak. Teprve při realizaci začnete chápat činy předchůdců v minulém režimu reálněji. 

Cokoli změnit vyžaduje velkou trpělivost.  

MS: Působit a být užitečný …  

PK: … ve svém okolí je užitečné stírat hrany rozporů a nedorozumění a nalévat optimismus. 

Ovlivňovat věci, které můžeme ovlivnit.  

MS: Nesnažit se o prosazení nemožného.  

PK: Při každé aktivní činnosti narážíte. Je potřebný neustálý dialog a zpětná vazba.  

… Participace na věcech veřejných …  

MS: Na základě řečeného, vás působení v politice nelákalo. Mnozí lidé, kteří byli vědci, využili své 

popularity ke kultivaci veřejného prostoru.  

PK: Pro vedení kolektivu je třeba mít buňky. Pamatuji si, že plno lidí, kteří byli v roce ´89 postaveni do 

čelných funkcí, nebylo připraveno. Organizační práci, práci řídící, nemůže dělat kdokoliv, ale pouze 

člověk, jenž k tomu má geny. Zrovna tak lidé, kteří k tomu měli dispozice, se k ní propracovali bez 

ohledu na režim. To, co nazýváte „shrbením“, je pak východisko pro typy lidí, kteří tuto práci musí 

dělat jako hlubokou životní potřebu. Pro ně dané sehnutí pak není takový problém. Pro ostatní lidi to 

problém je. Vidíte, že pokud je vědec vědcem, nemusí být vhodný pro politickou práci. Je to cosi 

naprosto jiného. Musí se dělat kompromisy. Jsou samozřejmě výjimky.  

MS: Namítáte, že v politice člověk musí dělat kompromisy, že se mnohdy pohybuje z hlediska jeho 

oboru v ne-řádu. To znamená, že si člověk trochu otupí svůj náhled, jenž získal díky svému oboru. 

Soudím, že to byl Edvard Beneš, který považoval politiku za vědecký obor. Soudíte, že by člověk měl 

být dostatečně vzdělaný a díky vzdělání mít možnost dělat změny v dobrém slova smyslu?  

PK: Soudím, že je dobře, má-li člověk průpravu. Stačí se podívat, jak byli vychováváni císařové nebo 

knížata. Od útlého věku se jednalo o řeholi, při níž směřovala výchova k budoucím potřebám. Kromě 

výchovy vyžaduje tato práce i osobní sklony. Obě tyto věci jsou nutnou podmínkou. Otázkou je, jakou 
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osobní čistotu si do toho nesete. Poklesky začínají tím, že v nějaké obtížné situaci využijete nabídku, 

která není v souladu s vaším svědomím. Zde se zavážete a dostanete se do pozice, kdy se musíte 

rozhodovat za okolností, do kterých jste se dostal. Není to tak, že by člověk chtěl jednat nečestně, je 

to souhra okolností a hlavně okamžiků, maličkostí, v nichž selhává. To vás přivede do situace, která 

vám může podrazit nohy.      

MS: Lze konstatovat, že podle vás může jedinec vstoupit do politiky pouze tehdy, když nám jako 

národu teče do bot? To proto, že není jiné východisko? Po roce 1989 si lidé mnoho slibovali. Měli iluze. 

Poté došlo k vystřízlivění. To, co bylo na lidech, kteří působili v politice před rokem 1989, kritizováno, 

nelíbí se i nyní. To znamená, že nešvary, které jsme viděli před sametovou revolucí, jsou zde pořád 

přítomny.  

… Věda …  

MS: Zmínil jste, že obor, v němž působíte, dosáhl špičkové kvality. To značí, že jsme v některých 

oborech nebyli zaostalí.  

PK: Ano. I v izolaci jsme vytvořili něco, co zapadalo do širšího nadnárodního kontextu. Pro nás to bylo 

začátkem setkání s profesorem Linhartem, jenž pracoval v CERNu a ve Frascati v Itálii. Do zahraničí se 

dostal jako emigrant. V roce 1948 dokončil Elektrotechnickou fakultu, dělal závodně plavání a velice 

dobře. Jel do Londýna na olympiádu jako reprezentant. Doma se vsadil, že přiveze zlatou medaili. Bez 

problémů se dostal do finále, kde kvůli silnému průjmu doplaval šestý. To jej tak pokořilo, že se 

nevrátil. Vystudoval postgraduálně v Londýně. Profesor Linhart ocenil naši laserovou diagnostiku, a 

zahájili jsme společná měření na univerzitě ve Ferraře. Díky této okolnosti jsme se rychle zařadili do 

vrcholného výzkumu. 

MS: Jak si vysvětlujete, že i přes železnou oponu jsme mohli dosáhnout takové výše?  

PK: To nepotřebovalo mnoho. Ruské knihy jsme měli. Ty byly zdarma a k dispozici. Měli jsme čas a 

prostor realizovat vnitřní zaujetí. Podmínky, které máte, ať jsou jakékoliv, jsou dané tak, aby se daly 

dobře využít. Pokud je využijete, přichází šance. Věřím, že vše, co člověk potkává během svého života, 

má hlubší souvislosti. Byli jsme připraveni k tomu, abychom mohli spolupracovat i v zahraničí.  

MS: Hovoříte o optimálním využívání podmínek … 

PK: Ano.   

MS: Což se dalo dělat i za minulého režimu.  

PK: Je ovšem potřebné zachovávat etické principy, které zahrnuje každé náboženství.  

MS: Režim před rokem 1989 nedával šanci pro efektivní využití zdrojů. Tím narážím na fakt, že se 

hodně plýtvalo. Přes to všechno zde bylo možné dělat výzkumy, které nezaostávaly a držely krok.  

PK: Plýtvání mělo možná menší dimenzi než dnes. Co dnes spolkne reklama a jiné zbytečnosti! 
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… Otevření hranic …  

MS: Je dobré se zeptat, jak vnímáte začleňování české vědy do evropského a světového prostoru. Zdali 

dnes mají čeští vědci dostatečnou šanci uplatnit se v zahraničí. Jaké podmínky vytvořit, aby zde byla 

„česká věda“? Je otázkou, zdali spojení „česká věda“ nezavání přílišným národovectvím.  

PK: V případě vědy se projevuje individuální pojetí. Někdy je potřebné zapojení do mezinárodní 

komunity, jindy je potřebné pracovat doma, osamoceně. Nedá se říci, zdali věda má dobré, či špatné 

podmínky. Těžko mohu posoudit, zdali je peněz hodně či málo. Mohu říci, že pro náš výzkum bylo 

peněz dostatek.  

MS: Dobrá, ale člověk by měl usilovat o to, abych maximálně využil to, co je mu dáno.  

PK: Ano, přesně tak.  

MS: Člověk by se neměl snažit leštit kliky na ministerstvech, aby zrovna nám bylo přidáno. 

PK: To rozhodně ne, neboť je to vždy na úkor někoho jiného.  

MS: Čechům se otevřela možnost působit na zahraničních univerzitách a jiných akademických 

institucích. Myslíte si, že toho bylo patřičně využito a lidé, kteří působili v zahraničí, se navrátili zpět? 

Tím mohou rozhojňovat to, co jim bylo v zahraničí předáno.  

PK: Spíše se domnívám, že kdo odešel ven, nevrátil se. Může však usnadnit naše kontakty venku. 

MS: Podle vás neplatí model, který zde byl za Rakouska – Uherska? Lidé šli na vyučenou do Vídně a 

vrátili se.  

PK: Pocházím z generace, která zažila emigraci v roce 1968. Ti, kdo odešli, se nemohli navrátit. Žili 

venku příliš dlouhou dobu. Je vidět, že do nového prostředí zcela nezapadli. Rádi se vrací domů, ale 

stejně tak rádi se vrací opět zpět do nové vlasti, kde už jejich děti jsou doma. Nyní pochopitelně 

možnost výjezdu máte. Využívá ji mladší generace. U mé generace už dlouhodobé výjezdy nemají 

motivaci.  

… Akademie věd ČR …  

MS: Dobrá, jak vnímáte skutečnost, že po dvaceti letech od politické změny se počalo hovořit o tom, 

že by se zrušila Akademie věd ČR, tedy instituce, která zde má více jak stoletou tradici. Instituce, která 

se zabývá vědou, by skončila, a lidi, kteří v ní pracují, by pohltily vysoké školy. Jak uvažujete o tomto 

přerodu? Akademie věd byla v devadesátých letech zeštíhlena. Jak ji vnímáte ve vztahu k instituci, kde 

působíte?  

PK: Od roku 1989 jsme začali přirozeně spolupracovat v institucích Akademie. Nepokládám spojení za 

rozumné. I v zahraničí je to podobné: existují univerzity a vedle nich ústavy. To proto, že ve škole 

jsme vázáni na pravidelnou výuku, což se neslučuje se špičkovou vědeckou prací, kdy potřebujete 

jezdit na experimenty a na konference. Na škole je vědecká práce až druhořadá, v Akademii je 

systematická vědecká práce prioritou. Výhodou vysoké školy je, že musíte přednášet, že hledáte 

vyjádření v širších souvislostech, tak aby to bylo pochopitelné pro ne-specialisty. Jako vědec k tomu 

nucen nejste. Máte však delší čas a větší prostor pro specializovanou vrcholovou práci, ... 
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MS: … pokud jste ovšem schopný. Máte takovou zkušenost, že v oboru jsou lidé, kteří se vědě věnují, 

jsou jí v dobrém slova smyslu pohlceni? Jsou mezi námi ti, kteří spíše, než aby pracovali, využívají 

výhod a spíše se „vezou“, než aby odváděli patřičný výkon.  

PK: To určitě, ale pro chod instituce je nutná ještě další práce. Takoví lidé jsou potřební jak na 

vysokých školách, tak v jiných institucích. Pro realizaci výzkumu i výuky potřebujete tým. Tým vytváří 

vůdčí, tvůrčí jedinci a skupina, která je na ně navázána. Její členové již nemají tak silnou vnitřní 

motivaci. Vůdčí osobnost bývá většinou „jedna“. Pokud je jich více, musí se navzájem respektovat a 

doplňovat, ...   

MS: … aby nedocházelo k pnutím.  

PK: Je zapotřebí pracovníků, kteří nemají tak silnou vnitřní motivaci, ...   

MS: … až je někdo postrčí.  

PK: Jde o to, aby vykonaná práce byla solidní. Každý člověk má v sobě potřebu pracovat tak, aby byl 

pro ostatní přínosem. Existují zapálení jedinci, kterým stačí málo času na regeneraci, nutnou pro 

vědeckou a pedagogickou práci. Někdo potřebuje více času pro to, aby obnovil pracovní motivaci.  

MS: Bohužel, ovšem na tom je postavena dnešní věda.  

PK: Hodnotí se věda vyprodukovaná jednotlivci, ale výsledky se vytvářejí v týmech. Jde o to vytvořit 

optimální kolektivy.  

MS: Dobrá, to jsou předpoklady fungování vědy. Jak jste se stavěl k té iniciativě „Věda žije“, která 

reaguje na skutečnost, že Akademie věd by měla během pěti let zaniknout a její zaměstnanci budou 

postupně rozmístěni po vysokých školách?  

PK: Nevěřím, že Akademie věd zanikne. A celkově k základnímu výzkumu: při pohledu na Západ či 

Východ si myslím, že základní výzkum má u nás dobré podmínky. Pokud máte dobrý projekt, dobrý 

tým, tak je jedno, jaké je téma. Na Západě či na Východě výzkum podléhá více direktivnímu řízení. Je 

směrován do navazujících aplikací. Osobní svoboda bádání je tam více ovlivňována buď financemi, 

politickou potřebou či jinými faktory. U nás tento tlak není tak silný. Mohu říci, že během předchozích 

let jsem mohl dělat to, co jsem chtěl. V zahraničí bych to dělat nemohl. U nás je rovněž ve vědě 

praktická rovnost všech lidí. Na Západě a Východě je více zřetelné kastovnictví. U nás si s kolegy 

z dílny rozumíte stejně jako s poslanci.  

MS: V tom jste optimista.  

PK: Ano, to je české specifikum. To proto, že vůdce není nadřazen, byl vždy první z družiny. Výborné 

je, pokud jej ostatní uznávají. 

… Výdaje …  

MS: Dobrá, měřítkem vztahu státu ke vědě je míra výdajů na tuto oblast, poskytnutá z našeho 

národního hospodářství. Na prvních místech v tomto ohledu se střídají Američané s Japonci, a Česká 

republika je na slabém průměru … Někdo by řekl, že je na chvostu. Domníváte se, že není až zase tak 

důležité, kolik prostředků se do vědy dává? Jak vnímáte účast státu a také podnikatelského sektoru?  
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PK: Věřím, že politika vědy se u nás provádí celkem rozumě. Domnívám se, že se vždy najde rozumné 

hledisko, které lze akceptovat.  

MS: Podle vás by člověk - vědec neměl usilovat, lobbovat o finance, ale spíše se snažit vyjít s málem a 

maximální efektivitou. Jde o to, že o vědě rozhodují lidé, kteří sice využívají jejich výsledků, ale 

principiálně ji nerozumí. Lidé, kteří rozhodují o penězích, nejsou fyziky, chemiky …  

PK: Věřím tomu, že všechno rozhodování, na které my sami nemáme vliv, není pouze racionální. Má i 

svou intuitivní složku. Uplatňují se náhody, které v celku fungují poměrně dobře. Má zkušenost je 

taková, že člověk o tyto věci usilovat nemusí. Jde o to dokázat se přizpůsobit existujícím podmínkám. 

Soudím, že se opět vracíme k počátku, že člověk může ovlivňovat pouze něco, a to, co přijde, by měl 

přijmout s úsměvem. Následně se ukáže, že to nebylo špatné a bylo to vcelku dobré řešení.  

MS: Neusilovat o své, ale nacházet modus vivendi.  

PK: Přesně tak. Je to situace, kterou nezměním, přijmu ji a pokračuji dál.  

MS: Nepředpokládáte, že se Akademie věd ČR stane institucí, která bude za pár let minulostí?  

PK: Nevím. Může, ale nemusí. Myslím, že to není tak podstatné. Nejsou to věci, které by byly pro naši 

práci klíčové. Vím, že problém je v tom, jak znám kolegy z Akademie, že těžko bych po nich mohl chtít 

pravidelnou výuku ve škole. Na druhé straně nemohu chtít po osmdesáti procentech lidí z této 

fakulty, aby dělali špičkovou vědu, aby psali články. Zase mají v sobě trpělivost pracovat se studenty, 

kteří nemají o studium hluboký zájem. Mají snahu je motivovat, vychovávat. To chce speciální povahu 

a vědec to v sobě obyčejně nemá, nezaujme většinu.  

… Školství …  

MS: Rád bych přešel na téma školství.  Vás rok 1989 zastihl v Českém vysokém učení technickém. Jací 

byli lidé, s nimiž jste se tam setkával, ve srovnání s lidmi v následných letech?  

PK: Změna je výrazná. Jednak je to změna celosvětová. Dnešní studenti jsou jiní v porovnání s těmi, 

kteří tehdy začínali. Tenkrát bylo vnějších podnětů daleko méně. Nebyli počítače. Člověk se mohl více 

zaměřit na souvislosti jednotlivých věcí. Dnes spousty informací, spousty vjemů, nedovolí od útlého 

věku pronikat hlouběji do podstaty věcí. Pouze u několika málo lidí jsou tyto vlohy výrazné a spíše 

specializované pro spolupráci s dalšími jedinci z různých koutů světa na špičkových pracovištích. 

Výzkum je celosvětový, počet osobností, které nesou vývoj dál, nemusí být mnoho. Dříve bylo nutné, 

aby tvůrčí potenciál byl daleko širší. To je jedna skutečnost. Druhá věc je, že přece jen je nová 

generace jiná. U nás byla daleko větší úcta ke starším. Dnes si někteří studenti vezmou na výuku 

svačinu, notebooky mají otevřené a při přednáškách a cvičení se věnují svým zájmům. Je tam vidět 

dominance individuálnosti.  

MS: Ona svoboda je svobodou, pokud je spojena s existencí v řádu a odpovědnosti. 

PK: Ano, situace se změnila. Dříve byla menší sebedůvěra u jednotlivců. Člověk se spíše podvolil 

mase. Dnes většina lidí spíše revoltuje a těžko se podřizuje ostatním. To je změna, která se u nás 

projevila po roce 1989.  
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MS: Vnímáte onu změnu jako posun k lepšímu? Člověk pochopitelně může v době svobody ukázat, co 

je v něm. Probouzejí se tvůrčí síly.  

PK: To, že někdo je sebevědomý, je pouze vnější část osobnosti, neboť uvnitř tomu tak není. Máte 

zde svědomí, máte zde zpětné vazby a jste naopak vnitřně daleko choulostivější. Další změnou je, že 

dříve byl člověk více individuum. Dnes kolem sebe potřebuje „stádečko“ a u ucha mobil. To není věc 

jen Čechů, ale je to celosvětový trend. Tato generace je choulostivější. Vy na ni nemůžete silněji 

přitlačit. Dříve to šlo. Pokud si na vás někdo dupl, tak jste se vnitřně excitoval a rozjel jste se. Myslím 

si, že dnes to tak nefunguje.  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímal znalosti lidí, kteří vstupovali po revoluci na tuto školu, s těmi 

dnešními. Výsledky výzkumů ukazují, že kvalita škol upadá. Projevuje se to i v práci se studenty?  

PK: Mohu říci, že jsem ve školství přes čtyřicet let a od počátku se tvrdí, že školství upadá. Myslím si, 

že úroveň školství určuje zejména nadšení a zaujetí řady učitelů na všech úrovních. 

MS: Je to mýtus?  

PK: Je to jiné. Co je ve školství, pedagogice rozhodující, je předávání nadšení, formování osobnosti.  

MS: Znalosti jsou tedy …  

PK: … vedlejší. Pokud tyto osobnosti jsou, tak školství plní svou roli, protože vás motivují k osobnímu 

růstu.  

MS: Dokáže vlastně školství nabídnout prostor lidem – kantorům, aby tam byli skutečné osobnosti?  

PK: Ono, co je to osobnost? Pro určitou skupinu žáků je osobnost jeden a pro jinou jiný.  

MS: Myslím to tak: zdali tam působí pedagogové, kteří na sebe dokážou strhnout pozornost a člověka 

nasměrovat, ovlivnit pro budoucnost.  

PK: K tomu potřebujete i negativní typy. To proto, aby vynikly pozitivní stránky ostatních. Je obtížné 

hodnotit dobré či špatné. V životě se neustále konfrontujete s obojím. Jako žák si přeberu to, co se 

mnou rezonuje, co mě zaujme. Vybíráte si své vzory. Řekl bych, že většina lidí ve školství dělá 

s nadšením, jinak by tam jistě nebyli.  

MS: Nesmíme zapomínat, že v tom oni vidí seberealizaci. Něco jiného je pro něho být ve škole a něco 

jiného být ve výrobním procesu. Pro někoho je radostí, když může formovat mladého člověka.  

PK: Máte pravdu - prostředí akademické, které je na jiné úrovni než hospoda či továrna. 

MS: Nacházíte tam život duše. Pokročme dále. Jak vnímáte autonomii škol ve vztahu ke státu? Tím 

myslím fakt, že školy v České republice, převážně univerzity, nemají svázané ruce a mohou si samy 

určovat způsob výuky. 

PK: Řekl bych, že to není tak podstatné, neboť konečným článkem je učitel a studenti. Pokud má 

kantor takové a takové osnovy, tak si z toho vybírá to, co se mu hodí a předává prostřednictvím sebe 

a svého nadšení.  

MS: Dá se říci, že kantor je tím, kdo si vybírá z pomyslného švédského stolu a volí …  
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PK: Přesně tak. Vy pro výuku potřebujete zdroj nadšení. Potřebujete být zaujat tím, co vás fascinuje, 

abyste mohl fascinovat dále.  

MS: To je otázka výuky. Neméně důležitou věcí je také financování školství. Jak vnímáte přístup, 

myšlenku, že by se za vysokou školu mělo platit? Toto téma je pro mnohé lidi pomyslným červeným 

hadrem, jenž probouzí vášně. Někdo si říká - cožpak máme za školy platit? Neměli bychom snad být 

jako v Americe, kde právě nejlepší školy jsou ty, za něž se platí?  

PK: Myslím si, že absolvování školy je pro studenta odpovědností vůči společnosti. Měla by zde být i 

odpovědnost společnosti. Když budete za studium platit, tak posilujete odpovědnost studenta. Pokud 

platit nebudete, plno lidí se bude flákat. Zase je potřeba hledat rozumnou míru, kterou cítíme kolem. 

Uvidíme, jaké bude rozhodnutí Parlamentu. 

MS: Musíme si přiznat, že někdy řeči z tohoto sboru nejsou povzbuzující, ba jsou tristní.   

PK: Z mého hlediska není třeba se s tím zatěžovat. Když tam zvolíte někoho jiného, tak situace bude 

podobná. Volil jsem toho, kdo je mi názorově nejblíže.  

MS: Jde o to, abychom nezaostávali. Nám jsou jako vzory dávány severské země. Tamní programy, 

strategie jsou utvářeny s patřičnou odpovědností a časovým výhledem. U nás je politika dělána 

s krátkodobým výhledem, byť témata, o nichž se rozhoduje, mají dlouhodobou setrvačnost.  

PK: Ano, máte pravdu.  

MS: Vůči lidem, jež rozhodují, jste shovívavý.  

PK: Jistě. Do vlastního procesu schvalování zasahuje plno vlivů, které nelze předikovat. 

MS: Když někdo říká, že o vědě rozhodují a priori „nekompetentní“ lidé, tak dle vás nemá pravdu?  

PK: Každý máme svůj názor. Nebudu o nikom tvrdit, že nemá pravdu. Podle mě to, co se realizuje a 

nemohu to ovlivnit, je akceptovatelné. Osobně si myslím, že svým postojem mohu ovlivnit nepřímo i 

věci, do nichž nemohu přímo zasahovat.  

MS: Rozumím vašemu postoji. Je ovšem otázka, zdali by takto mohli uvažovat i jiní.  

PK: Věřím, že všichni jsme ovlivňováni vzájemně.  

MS: Možná jsem byl veden k tomu, aby se člověk intenzivně zabýval věcmi, které druhý člověk může 

považovat za druhotné. Podoba společnosti je výslednicí střetu preferencí …  

PK: Ano, každý máme individuální roli, nejsme stejní. Ale jsme povinni snažit se o vzájemné doplnění.  

MS: Ano. Rád bych se věnoval otázce školství. Z vašeho pohledu by bylo dobré, pokud by bylo 

v budoucnu školné? To proto, aby studenti, se intenzivně vzdělávali a neprodlužovali si své mládí.  

PK: Není to podstatné. Ať je to tak, či onak. Česká povaha se vždy přizpůsobí rozhodnutí tak, že 

výsledek je v podstatě stejný. Pak se ukáže, že nebylo tak důležité, zdali školné bude, či nebude. 
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MS: Inu, české chytráctví.  

PK: Obě varianty mají svá pro i proti. Ideální kompromis by byl vracet poplatky dobrým studentům 

zpětně nebo formou stipendií.  

MS: Dříve jsme měli politiky, kteří poslouchali pokyny z Moskvy. Byli nekompetentní. Nepřímo jsme 

byli vazaly. Dnes již nic takového není či není v takové míře.  

... Omyly a výhledy ...  

MS: Nyní bych otočil pozornost k omylům. Jakých nedostatků se dle vás lidé po roce 1989 dopustil?  

PK: Dnes jsme zase pod tlakem komerce a reklamy. Stejně jako dříve je na nás, abychom se učili 

přijímat to, co je pro nás podstatné.  

MS: Závěrečná otázka se týká budoucnosti. Jaká dle vás bude pozice této země - například ve vědě? 

Česká republika je pomyslným středem Evropy, z geografického hlediska.   

PK: Co se týče budoucnosti, je to otázka, kterou řešíte tím, že v přítomnosti se snažíte dělat to, co je 

potřebné. I ve vědě máte revoluční změny, které vám úplně mohou změnit život. Pouze je nutné být 

připraven osobně a individuálně se přizpůsobit každé novince, každé změně, která se objeví. 

Reagujete na nové poznatky. Můžete dělat za deset let totéž co dnes, ale také již zítra můžete být 

někde jinde. V každém případě bude věda ještě více globální.  

MS: To rozhodně. Děkuji vám ...   

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

PK: Jak vyplývá z předchozího, snažil jsem se spíše o urovnávání rozporů a dodávání optimismu ve 

svém okolí. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

PK: Kuponů jsem se brzy zbavil, považuji je za zbytečnou přítěž. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což posléze vyústilo v lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také v opětovné nalezení se v Evropské unii?       

PK: Rozdělení jsem považoval za zbytečné, protože vzájemné vztahy obou národů jsou provázané. 

Naštěstí - na mou generaci nemělo rozdělení velký vliv. 
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Dialog o transformaci s Liborem Žídkem7,8:  

MS: Co pro vás znamená rok 1989? Jak jste jej vnímal? Jaké naděje jste do něj vkládal? Uváděl jste, že 

jste byl studentem v Brně.  

LŽ: Moji rodiče byli velmi otevření. Měl jsem rozpor mezi tím, co se říkalo ve škole a co jsem slýchal 

doma. Nedávno jsem si dělal soukromý výzkum. Ptal jsem se známých, jak toto období u nich doma 

vnímali. Bylo mi často řečeno, že se o politice u nich doma nemluvilo. U nás doma mi v patnácti řekli, 

že Rusové u nás jsou okupanti, kteří mají odejít. Poslouchal jsem naprosto běžně BBC a jiné 

zahraniční rozhlasy. Vzpomínám si, že jsem jej poslouchal i v pátek 17. listopadu a slyšel jsem, že byla 

potlačena demonstrace studentů. Náměstí Svobody zde v Brně bylo v pondělí 20. listopadu plné.  

MS: Byl jste rodiči antikomunisticky veden?  

LŽ: Ano, ale myslím, že jsem si nesmyslnost režimu sám uvědomil. Přišlo mi, že režim hlásá zjevný 

rozpor mezi realitou a skutečností, a proto mi přišlo, že je to zcela evidentní.  

MS: Co vaši rodiče, když viděli rozpor? Nechtěli emigrovat?  

LŽ: Byly úvahy o emigraci, ale kvůli prarodičům jsme zde zůstali.  

MS: Dobrá, kdybyste měl říci, jaká očekávání jste měl, či lépe - měli vaši rodiče?   

LŽ: Nejsem plně schopen říct, co měli za očekávání moji rodiče. Jak jsem uváděl dříve. Jsem velmi 

determinován tím, že se otázkou transformace společnosti a hospodářství zabývám. Je to velká část 

mé práce.  

MS: Mohl byste to rozvést a konkretizovat?   

LŽ: Asi bych to ukázal na BBC. Podíval jsem se na naše zprávy, poté jsem si zapnul BBC. Víte, jak 

funguje BBC? Je tam absolutní snaha o vyváženost a o pohled z různých stran. Na jedné straně zde 

byly velmi tendenční zprávy, které nesly propagandu. Hned poté jsem si zapnul BBC, které bylo 

vyvážené … Sám jsem si říkal, že toto není možné. Od patnácti let jsem byl přesvědčen, že musím 

emigrovat, protože chci svobodnou volbu a uvažování.  

MS: To znamená, že kdyby nepřišel rok 1989, jste třeba ekonom na západní univerzitě. 

LŽ: V takovém rozhodnutí máte mnoho faktorů. Pochopitelně nevím, jestli bych to udělal, pokud bych 

měl obavu, že by bratra nikam následně nepustili a rodiče by měli problémy. Zkrátka - bylo to 

přesvědčení, že nechci žít v tomto systému, kde si nemohu myslet a říkat, co chci. Pro mě je to hodně 

důležité.  

MS: Myslíte si, že rok 1989 tak jako tak musel přijít? Kdyby nepřišel, změna by nastala v blízkých 

dnech?  

                                                           
7
 Libor Žídek *1972, český ekonom, vysokoškolský pedagog na Masarykově univerzitě v Brně, autor knihy 

Transformace české ekonomiky (2006).   
8
 Dialog byl natočen dopoledne ve čtvrtek 22. srpna 2013 v kavárně ONYX, Zámečnická 87/1, v centru Brna.   
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LŽ: Podle mě to vše odviselo od toho, co se dělo v Rusku. Pokud by v Rusku byl silnější režim, naši 

komunisté mohli dále vládnout dvacet let. Ekonomika, na rozdíl od jiných centrálně plánovaných 

ekonomik, nebyla v tak špatném stavu.  

MS: Nebyla před krachem.  

LŽ: Ano, nebyla v takovém stavu jako třeba rumunská. Naši komunisté ji mohli vytěžovat.  

MS: Člověk se mohl setkat s postojem, že pokud by komunisté povolili svobodné podnikání, dali lidem 

ekonomickou svobodu, změny nemusely přijít náhle, nebo soudíte, že je to velká spekulace?  

LŽ: Od bývalých komunistických lídrů slýchám, že se dalo dělat mnoho věcí. Mohlo se povolit 

cestování. To je úplně absurdní. Aspekt, že nás nechtěli pustit ven, je pouze část té pravdy. Druhá 

část pravdy je, že neměli dolary. Ekonomika nebyla schopna produkovat téměř nic, po čem by ve 

vyspělých ekonomikách byla poptávka. To by museli povolit normální konkurenci, aby se 

s ekonomikou něco zásadního stalo. To však nebylo vůbec reálné. Polovičaté reformy jako měli 

v Polsku nebo Maďarsku, z mého pohledu mnoho pozitivního nepřinesly. 

MS: Zkrátka - komunistický režim a konkurence nejde dohromady.  

… Transformace …  

MS: Dobrá, rád bych využil vaší profesní orientace. To jsou problémy transformace, problémy 

přechodů hospodářství. Odborně se tomu říká „tranzitologie“.  

LŽ: Termín dle mého není nijak ustálený.  

MS:  Nejdříve bych rád položil abstraktnější otázku. Jak o transformaci uvažujete? Je to cosi, co je 

součást našeho života? Bez ní by se naše životy vyvíjely rigidně, monotónně, neměly by žádné 

směřování. Když člověk uvažuje nad minulým režimem, může se setkat s postojem, že to byla doba 

stagnace. To znamená, že když člověk nepřijme výzvu života - skrze transformaci uskutečňuje cíl, který 

nemusí být jasně artikulován … Jak si definujete slovo …  

LŽ: Podle mě je to termín, za nímž se skrývá velká změna.  

… Změna ideologií …  

MS: Jednou ze změn byla ideologická změna. Byl to přechod z komunistické ideologie na liberální 

uspořádání … Jak uvažujete o minulém režimu a jeho ideologii? Soudíte, že zde byl zájem o naplnění 

„spravedlivé společnosti“? Podle jejich představitelů kapitalismus selhal, a proto se komunismus 

nabízel jako východisko.  

LŽ: Můžete mi, prosím vás, „spravedlivou společnost“ definovat?  

MS: Ano, je to stav, kdy člověku je měřeno podle toho, co vykoná - ať v oblasti hospodářské, politické 

či jiné.   

LŽ: To byl možná ideál. S praxí to nemělo nic společného. Podle mě komunismus chtěl vytvořit 

nového, lepšího člověka. Selhal na tom, že to nebylo možné.  

MS: Zkrátka je to falešný koncept, ale přesto cosi pozitivního tam nacházíte?  
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LŽ: Myslím, že jako mladý student jsem nic pozitivního nevnímal. Vybavuji si, že bylo potřeba se 

přetvařovat, … Bylo nutné dělat mnoho úliteb. Chodit na prvního máje s mávátky. Na gymnáziu jsme 

chodili v průvodu, v němž jsme vyřvávali a před tribunou jsme ostentativně zmlkli. To bylo nejvíce, co 

jsme mohli dělat.     

MS: Soudíte, že tato ideologie byla vyvrácena?  

LŽ: Jak vidíte, neustále existuje. Mluvím za sebe. Nehovořil bych o vyvrácení ideologie. Pro mě byla 

vyvrácena v mých osmi letech. Rozumím tomu, že zde bylo procento lidí před rokem 1948, kteří 

ideologii věřili a doufali ve vytvoření něčeho lepšího. Pouze se to nikde na světě nenaplnilo. Pokud 

vím, režim vedl k takovým dost nepěkným věcem.  

MS: Kdybych se měl ještě vrátit k lidem, kteří něco namítají proti současnému stavu: říkají, že minulý 

režim nebyl ve všech ohledech špatný. Bylo vhodné, abychom eliminovali jeho nedostatky a obohatili 

jej o kapitalistické prvky, či lépe činili to, co je ve společnosti funkční?    

LŽ: Musel bych vědět, co tam vidí za pozitivní aspekty. Jestli si třeba myslí, že bylo dobré, že byla 

nulová nezaměstnanost …  

MS: Měli jsme zde kvalifikované dělníky …  

LŽ: Nyní mladí lidé chtějí studovat humanitní obory. Přikážeme jim, že budou chodit na učiliště, kvůli 

potenciálně vyššímu růstu HDP? Já nic takového komukoliv přikazovat nechci. 

MS: Námitku nepřijímáte.  

LŽ: Musel bych vědět, co konkrétního bylo dobré na minulém režimu. Ano, kriminalita byla nižší, což 

v totalitních režimech bývá. Pokud mělo být na minulém režimu něco pozitivního, napadá mě, že to 

byla nulová nezaměstnanost, nižší kriminalita … 

MS: S nulovou nezaměstnaností souvisí i jistota práce. 

LŽ: Tento svět je nejistý a jakékoliv jistoty jsou zcela iluzorní.  

… Demokracie …  

MS: Pokročme však dále k politickému uspořádání.  

LŽ: Jako zásadní věc bych viděl demokratické uspořádání.               

MS: To znamená politická změna. Je zásadní?  

LŽ: Pro mě naprosto! Říkám, že hospodářské výsledky transformace byly nějaké. Hlavní věcí je, že zde 

máme svobodu a můžeme si myslet, co chceme, jak chceme. Můžeme cestovat, kam chceme. Pro mě 

je svoboda zásadní hodnota.  

MS: Když jste se odrazil od demokracie… Jak sám si tento systém definujete?  

LŽ: Pro mě je to soutěž politických stran.  

MS: To je mechanismus, ale co člověk a demokracie? Jakou má roli v demokracii?  
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LŽ: Dle mého názoru je systém na něm postavený. Můžeme svobodně volit a nechat se zvolit. Když 

někdo má představu, že jsou jeho ideje dobré, může se snažit ostatní přesvědčit, aby ho zvolili.  

MS: Zde jde o to, že lidé měli v sobě stopy minulosti. Jednačtyřicet let nemožnosti či slabé možnosti 

participace na veřejném životě. Sice zde komunisté inscenovali volby, …  

LŽ: … ale nic nepřinášely.     

… Zátěž minulosti …  

MS: Člověk záměrně nebyl veden k občanství. Jak člověk, který má na sobě zátěž jednačtyřiceti let 

komunistické éry, může „efektivně“ utvářet demokratický systém, který jsme si zvolili? Jak o této 

skutečnosti přemýšlíte? 

LŽ: Je jasné, že je to pro všechny určitá škola. To, že to není dokonalé, vidíme všichni. Neřekl bych, že 

je to někde s dokonalostí demokracie o moc lepší. Určitě souhlasím s Winstonem Churchillem.    

MS: Zkrátka je to nejlepší systém z těch špatných.  

LŽ: Z mého pohledu. Nemáme nic lepšího.  

MS: Jsou však lidé, pro něž rozhodovat se, volit, je obtížné.  

LŽ: Je jasné, že to bolí. Není možné zde mít systém, který by byl ideální pro všechny. Máme zde 

neustále patnáct procent lidí, kteří volí komunisty. Ti chtějí jiný systém. Dlouho jsem říkal, že pokud 

se komunisté dostanou k moci, beru svůj harddisk a do Rakouska v nejhorším i dojdu - do Vídně je to 

z Brna asi sto kilometrů. Chtěl jsem vzít harddisk, protože tam je veškerá má práce. Teď už stačí 

flashdisk. Nic dalšího nepotřebuji. 

MS: Soudíte, že demokracie, kterou zde máme, je v neustálém ohrožení?  

LŽ: Říkal jsem to v minulém čase, ale nevím, co se v budoucnosti stane, pokud se komunisté dostanou 

k moci. Dnes demokracii bereme jako cosi samozřejmého. Když byly volby v roce 1990, zdaleka jasné 

by mi to tak nepřišlo. Nikdo nevěděl, zda se komunisté nevrátí, zda jsou schopni akceptovat ztrátu 

své moci a Rusové to zvládnou. Takové obavy nebyly pouze ve mně, ale domnívám se, že byly v celé 

společnosti.  

… Nesamozřejmost demokracie …  

MS: Sluší se říci, že demokracii můžeme přirovnat k loďce, která se „potápí“, a je na nás, jak pečlivě 

budeme vylévat vodu z prostoru, kam natéká.  

LŽ: Demokracii si nijak neidealizuji.  

MS: Demokracie není konečný stav, ale proces.  

LŽ: Souhlasím s vámi. 

MS: I Masaryk bral demokracii jako proces, ale ve vyšší a vyšší formě – tedy přemýšlel o evoluci.  
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… Demokracie, první republika, tradice …  

MS: Když jsme jej zmínili, myslíte si, že inspirace v první republice je vhodná? První republika byla 

prosperujícím státem. Za krátké období měla devatenáct vlád. 

LŽ: Nejsem odborník na první republiku. Režim byl demokratický, zacházení s menšinami bylo na 

vysoké úrovni. Hospodářsky jsou s ní ovšem spojeny velké iluze. Prarodiče vzpomínali, že jsme byli 

pátou nejvyspělejší ekonomikou na světě, což pochopitelně nebyla pravda. Mám k tomu zajímavý 

postřeh. Pravidelně učím studenty ze zahraničí. Byl tam nedávno jeden student z Rumunska. Vykládal 

jsem o této iluzi. On se přihlásil a tvrdil: „To my jsme byli pátá nejvyspělejší ekonomika na světě.“ 

Komunistické mýty byly ledaskde.  

MS: Soudíte, že demokratický režim jsme přijali díky tomu, že jsme v jistém kulturním prostoru?  

LŽ: Pokud je to na nás, tak myslím, že Češi chtějí demokracii. Pokud zde nejsou nějací silní hráči, kteří 

nám vnutí jiný režim. Z mého pohledu tak to zde je. Ještě bych řekl, že u transformace se zmiňuje 

Čína, která se hospodářsky dobře vyvíjí. Osobně mohu říci, že pokud bych si měl vybrat žít v režimu, 

který tam mají, nebo bych měl žít v Indii, která roste o čtyři procenta za rok méně, ale mohu si tam 

vykládat, co chci, určitě volím Indii.  

MS: Inu, svoboda je …  

LŽ: … pro mě důležitá.  

… Demokracie a efektivita …  

MS: Jak vnímáte efektivitu demokracie? Jde o to, že když má člověk říci svůj postoj, může to zpomalit 

rozhodovací proces, …  

LŽ: … nebo jej to úplně zablokuje. Ano, to jsou stinné strany demokracie. Sám si uvědomuji, že 

rozhodně nemám patent na rozum. Mrzí mě, že různé věci jsou zablokované z politických důvodů.  

MS: Ano, máme demokracii, mnoho z nás ji chtělo, ale musíme přijmout i její stinnou stránku. Je to 

hořký kalich, který musíme přijmout.  

LŽ: Viděl bych to podobnou optikou. Pro mě je možnost se svobodně vyjadřovat zcela zásadní. Mám 

možnost volby, možnost cestovat, kam chci, mohu si myslet, co chci ...  

… Hospodářský řád …  

MS: Nyní bych navrhoval, abychom se vydali ke zkoumání hospodářského řádu. V roce 1989 lidé 

demonstrovali za jiný politický řád. Volali: „Chceme demokracii.“ Lidé opakovali to, co jim bylo říkáno 

předáky revolučních dnů.  

LŽ: A nebylo to tak, že se zde lidé chtěli mít tak jako v Rakousku?  

MS: Tvrdíte, že chtěli blahobyt.  

LŽ: Myslím si, že kdyby bylo hypoteticky možné, že bychom se zde měli jako v Rakousku, spoustě lidí 

by režim ani nevadil. Když jsem viděl nějaké výzkumy veřejného mínění, jaký byl impuls pro 

sametovou revoluci, tak ekonomické důvody tam byly velmi vysoko.  
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MS: Ostatně Německo a Rakousko mělo a má vysokou životní úroveň, rovnající se téměř blahobytu. 

Kontrast mezi námi a Rakouskem či Německem byl značný.  

LŽ: Mezi válkami a po válce jsme na tom byli podobně jako Rakousko. Všichni viděli, kam nás 

socialistický režim dovedl, a lidé se chtěli mít zase jako v Rakousku.  

MS: Když se nad vašimi slovy člověk zamýšlí, může říci, že lidé nechtěli zásadní změnu hospodářského 

řádu … Chtěli uvolnění politické.  

LŽ: To právě nevím. Dle mého se lidé chtěli mít hlavně lépe a ani moc nevěděli, co je demokracie a 

tržní ekonomika. Vezměte si, že ani na vysokých ekonomických školách se neučilo nic o tržním 

hospodářství.  

MS: Učila se tam socialistická ekonomie a Marxova kritika kapitalismu. 

LŽ: Ani absolventi našich ekonomických fakult pořádně nevěděli, jak funguje tržní hospodářství.  

MS: O tom měli představu ti, kteří působili v Prognostickém ústavu ČSAV a Ekonomickém ústavu 

ČSAV.  

LŽ: To je jasné, ale po pravdě řečeno, takových bylo hodně málo. Mimochodem, někteří autoři ze 

zemí jako je Bulharsko psali, že oni neměli lídry, jako byl Klaus a Havel v ČR. A i podle toho jejich 

transformace dopadla.  

MS: Češi měli odpovídající představitele, …  

LŽ: … měli lídry. Můžeme je brát jakkoliv kontroverzně, ale měli jsme lídry, kteří měli vizi.  

… Centrální plánování …  

MS: Rád bych se zastavil u hospodářského řádu, který zde byl před rokem 1989. Co podle vás bylo 

příznačné pro centrálně plánovanou ekonomiku? Hovoří se o ekonomice nedostatku. Jaké zásadní 

znaky tento řád vykazoval?   

LŽ: Bylo to centrální řízení a státní vlastnictví. Pokud bych měl říci jednu věc, uvedl bych, že v roce 

1950 bylo HDP na osobu v ČSR a Rakousku shodné. V roce 1989 to byla jedna třetina či jedna 

polovina – v náš neprospěch. Záleží na tom, jaký ukazatel vezmeme. Toto je klíčová charakteristika 

v hodnocení centrálního plánování. Je to podobné, jako když vezmete vývoj v rozděleném Německu 

či Jižní a Severní Koreji.    

MS: Lidé mohli vidět propastnost akumulace bohatství.  

LŽ:  V Brně bylo naprosto běžné chytat Vídeň – čili rakouskou televizi. Lidé museli obecně říkat, že 

socialismus je preferovaný systém. Pak přišli domů, pustili si rakouskou televizi. A viděli tam narvané 

obchody se zbožím, ke kterému se v ČSR nemohli žádným způsobem dostat.  

MS: A to bylo díky dvou generacím v jiném hospodářském prostoru.  

LŽ: Mimochodem, myslím si, že toto je též důležitá skutečnost. Informovanost o tom, co se děje na 

Západě zde relativně byla. Ve srovnání třeba s Běloruskem, které hranice se západní Evropou nemělo.  



 
 

54 
 

MS: Pozor, to neznamená, že by si lidé hned řekli, že budou podporovat kapitalistický řád.  

LŽ: Oni chtěli plné obchody, jako jsou ve Vídni.  

MS: Ano, ale plné obchody jsou podmíněny hospodářským řádem, který ta společnost uznává.  

LŽ: Všichni věděli, že centrální plánování to není a chtěli něco jiného. Představa o tom, co to je, jak to 

funguje, …  

MS: … nebyla.  

 LŽ: Pokud bych měl říci cosi o centrálním plánování: ekonomové mají zkazku, jak se dělá tužka. 

MS: Pochopitelně. Autorem tohoto přiblížení je Leonard Read.  

LŽ: Vždy toto přirovnání vykládám studentům, a hlavně zahraničním - a pak řeknu, že předchozí režim 

chtěl procesy plánovat, a nejen pro tužku. Zahraniční studenti se na fungování centrálního plánování 

dívají s otevřenou pusou.  

MS: Vychází to z toho principu, že každý má část znalosti produktu.  

LŽ: Hlavně - na tužce dělají miliony lidí z celého světa. Musíte pokácet strom, ale někdo jej musel 

zasadit, někdo musel vyrobit motorovou pilu atd. Oni toto chtěli celé plánovat.  

MS: Ano, ale díky plánovaní jsme byli ekonomikou, která vyrábí od špendlíku po traktor, …  

LŽ: … což jde proti ekonomické logice.  

MS: Země tak totiž neužívají komparativních výhod.  

LŽ: Přesně tak!  

MS: Poté to vede k plýtvání, energetické náročnosti, což byl příklad naší země.  

LŽ: Ano, bylo to velmi neefektivní. Celý systém směřoval k tomu, jak to nazýval profesor Lubomír 

Mlčoch, jenž se zabýval fungováním socialistického hospodářství.  

MS: Soudím, že se zmiňoval o obráceném mini – maxu.  

LŽ: Podniky měly velkou snahu maximalizovat vstupy a minimalizovat výstupy, což jde proti normální 

ekonomické logice. Toto jsou však pouhé důsledky. Heslo „nejsou lidi“ bylo zcela běžné. Ale souběžně 

se odhadovalo, že byla půlmilionová přezaměstnanost. Nutno říci, že do dnešních dnů máme 

problémy s energetickou náročností. Stačí se podívat, kolik je nutné energie na produkci jednoho 

procenta HDP. Celý východní blok je na tom řádově hůř než západní Evropa.  

… Užívání slov …  

MS: Rád bych se zeptal, proč v počátcích devadesátých let slovo kapitalismus nebylo příliš užívané? 

Místo toho bylo nahrazováno tržním hospodářstvím. Myslíte si, že mělo špatné konotace?  

LŽ: Komunistická propaganda nějak fungovala.  
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MS: Lidé si s kapitalismem spojili jevy jako nezaměstnanost, zvyšování rozdílů mezi bohatými a 

chudými.  

LŽ: Osobně bych řekl, že lidé nevěděli, co to přesně je.  

MS: Lidé, kteří zažili první republiku, byli již v postproduktivním věku, ale přesto určitá inspirace zde 

mohla být.  

LŽ: Dle mého se to udělalo. Navázalo se na to, co bylo.  

MS: Někdo vám řekne, že mnoho společností, které byly spjaty s první republikou, padlo během 

devadesátých let. Usmíváte se …  

LŽ: Usmívám se, protože tak ten kapitalismus funguje. Kapitalismus funguje tak, že nejslabší 

odcházejí, protože jsou neefektivní a hospodářství táhnou dolů.  

MS: Pozor, někdo by mohl říci, že společnosti, které nyní prosperují a s nimiž by se naložilo jiným 

způsobem, by již zde též nebyly. Konkrétně mám na mysli Škodu Auto – Mladá Boleslav. Když by 

nebyla privatizována tak, jak byla, možná by z ní zbyl velký areál obrůstající břízami.  

… Stav hospodářství …  

LŽ: Asi máte pravdu. Jedno z diskutovaných témat může být, v jakém stavu bylo hospodářství na 

konci osmdesátých let. Má zkušenost i zjištění jsou, že bylo ve špatném stavu. Typicky - 

osmašedesátníci budou mít pocit, že stav byl mnohem lepší.  

MS: Soudíte, že inspirace minulostí může být zavádějící, zrádná.   

LŽ: Systém, jak vidíme, se vyvíjí. Podle mého názoru je celý život změnou. Změna je často bolestivá. 

Lidé ji proto nemají moc rádi. Nebylo možné se v roce 1989 vrátit o několik desetiletí k první 

republice.  

MS: To jsem nemyslel. Narážel jsem na snahu obnovení třídy národních kapitalistů.  

LŽ: O to se vláda snažila. Víme, že to nedopadlo dobře. Příkladem může být pokus prodat Škodu Plzeň 

jednomu člověku?  

MS: A proto zde byli jiní lidé, kteří měli zájem o to, aby kapitál, který zde nebyl, sem přišel ze 

zahraničí. Nicméně právě zahraniční kapitál mohl ve spolupráci s Čechy vytvořit domácí kapitalisty; 

zahraniční podniky by je „doprovázely“ … Člověk může říci, že by však musely být vhodně napsané 

smlouvy, aby kapitál nebyl nadobro v zahraničních rukou, ale postupně přecházel do rukou českých - 

nepostupovalo se tak. Raději nabídnout český podnik rovnou zahraničnímu zájemci, bez nutnosti 

zpětného odkupu …  

LŽ: Společnost to však absolutně odmítala a je otázka, zdali by západní investoři do něčeho takového 

šli.  

MS: Vytvořilo se spojení „české stříbro“.  

LŽ: Celkově zde byly nálady proti zahraničnímu kapitálu, což je s naší historickou zkušeností celkem 

pochopitelné a mě to nijak nepřekvapuje. Po bitvě můžeme říci, že je škoda, že jsme nevytvořili více 
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společností jako Škoda Mladá Boleslav. Můžeme si to myslet. Když si ale vzpomenu, jaká byla doba, 

tak si myslím, že privatizovat další podniky zahraničním investorům by bylo politicky velmi odvážné.  

… Mezinárodní rozměr …  

MS: Ještě bych zmínil mezinárodní rozměr. Ve federálním ministerstvu financí USA a Mezinárodním 

měnovém fondu byl vytvořen Washingtonský konsensus.  

LŽ: Pokusím se bojovat proti, jelikož toto je naprostý mýtus. Četl jsem článek autora, který první 

uvedl termín Washingtonský konsensus. 

MS: To byl pan John Williamson.   

LŽ: On tvrdí, že to byla jeho osobní představa o tom, že by existoval konsensus mezi organizacemi, ne 

že by to byl nějaký plán, nebo že by to byla jednoznačná strategie. Byla to jeho představa, že 

konsensus je. Pokud jste to četl - říká, že z jeho pohledu by se ten termín neměl vůbec používat. A 

proto, že je to dnes jen negativní nálepka …  

MS: … pro levicově uvažující ekonomy.  

LŽ: Pro kohokoliv. Když něco chcete zkritizovat, řeknete, že to bylo podle Washingtonského 

konsensu. Nikdo již neví, co to je.  

MS: Pokud bychom to měli v krátkosti představit … 

LŽ: Jsou tam takové body jako vytvoření kvalitního institucionálního prostředí. Co proti tomu budete 

namítat? Jestli je tam privatizace, jestli tam je deregulace cen …  

MS: Též je tam daňová reforma, konkurenceschopný měnový kurz …  

LŽ: Pokud chce někdo dělat takovou reformu, jaká měla být provedena, těžko to může udělat bez 

liberalizace cen a otevření trhů - v české ekonomice závislé na okolí.  

MS: Mnohými byl tento dokument vnímán pozitivně.  

LŽ: Protestuji proti slovu dokument. Byl to pouze nějaký článek ekonoma, který zaujímá určitá 

stanoviska. Rád bych, aby bylo jasné, že tento článek dle všeho nebyl nějakým oficiálním stanoviskem 

institucí.              

MS: Ne nadarmo lidé z kruhu Tomáše Ježka říkají, že nic takového jako Washingtonský konsensus 

neznají.  

LŽ: Ještě zmíním jednu skutečnost. Jedna moje studentka psala diplomovou práci o vztahu našeho 

státu a MMF. Její závěry byly takové, že naši reformátoři přišli s reformním programem a MMF nám 

jej schválil. Oni řekli: „Dobrá, můžete to takto dělat.“ Nebylo to tak, že by nám někdo něco 

nadiktoval.  

MS: Někdo jej vnímá jako manuál.  
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LŽ: Nepředstavuji si to tak. Jestliže v březnu 1990 představíte reformu, nad níž jste hodně dlouho 

přemýšlel. Máte to ujasněné bez toho, že byste byl ve velkém kontaktu s Mezinárodním měnovým 

fondem.  

MS: Každopádně lidé, kteří reformu prezentovali, hovořili jazykem, na který instituce slyší.  

LŽ: Hovořili jako normální ekonomové. Podle mě „normální“ ekonom nenavrhne nic moc jiného. 

Může být někde trochu jiný akcent. Privatizaci chceme dělat z ekonomických či politických důvodů 

pomaleji. Máme strach z liberalizace cen, proto liberalizujeme 75 procent, ne 85 procent cen. Tomu 

rozumím. Jestliže chceme tržní hospodářství, jsou tam nutné věci, které ve Washingtonském 

konsensu jsou. Například, že ceny dávají jistou informaci, …  

MS: … že jednou z podmínek je i vlastnictví.  

LŽ: Tržní hospodářství bez soukromého vlastnictví není možné. Stát zjevně vlastnictví nebyl s to 

vytvářet, nebo jej chránit, ...   

MS: … a proto se nůžky v hospodářské výkonnosti mezi námi a Rakouskem – Německem rozevíraly.  

… Hodnoty v kontextu řádů …  

MS: Pokročme dále. Jak demokracie, tak kapitalismus předpokládá hodnoty. Jednou z ceněných 

hodnot byla svoboda. Dnes je to cosi, co je běžné a nevážíme si toho. Lidé, pro něž je rok 1989 čistou 

minulostí, těžko rozumí pojmu nesvoboda … Jaké další konstitutivní hodnoty pro svobodnou 

společnost byste zmínil?  

LŽ: Důležité je i dodržování dohod. Panuje představa, že se zde nic „nedodržuje“. Myslím si, že velká 

většina smluv se dodržuje. Bez toho systém nemůže fungovat. Bez toho se hospodářství zhroutí. Zde 

je mediálně velký důraz kladen na to, že nějaké subjekty nedodržují dohody. Takové případy 

pochopitelně existují. A asi je to vyšší procento než v Anglii, ale vzhledem k tomu, kolik dohod se 

dodrží, je to pouze zlomek.  

MS: Co například význam spravedlnosti? Ve společnosti je nutné měřit podle práva. Stačí se podívat 

na omyly, které se staly během zjitřených dob budování kapitalismu. Říkáme si, že toto se stát 

nemělo. Nedostatečné právní prostředí mnohé poškodilo.  

LŽ: Bohužel. Řekl bych, že právo je podle mého názoru dost „šílenou“ oblastí.  

MS: Snad ve smyslu, co je důležité …  

LŽ: Nepochybně! Vedle toho, že můžeme mít odlišné náhledy, co přesně spravedlnost je, nebo zdali ji 

máme s přívlastky či bez přívlastků. V roce 1989 jsme měli většinu soudců, kteří minimálně 

kooperovali s minulým režimem.  

MS: To znamená, že jsme bytostně závislí na minulosti … 

LŽ: Měli bychom si uvědomit, že právní systém se zásadně mění. Přibyly tam stovky nových zákonů. 

Všichni se na to musí adaptovat. Soudci jsou ve složité situaci. Navíc jsou pod tlakem politické 

minulosti. Celý právní systém se jim mění pod rukama. Je zaznamenán obrovský nárůst případů proti 

tomu, co bylo. V minulosti se například podniky nesoudily, a proto z tohoto pohledu byla doba velmi 
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složitá. Představa, že najednou „spadnou“ nějací noví soudci, kteří to rozsoudí, je iluzorní. Rád bych 

řekl, že chyby, z mého pohledu, musely nastat.  

MS: Ano, s tím lze souhlasit, ale když někdo dá nepřímý, či přímý signál k nekalým praktikám, že je 

vhodné „zhasnout“…  

LŽ: Kdo toto říkal?  

MS: Jeden z tvůrců transformace. Poté to dává impuls pro druhé. Je to jako když šťouchnete do 

kulečníkové koule a následuje reakce v podobě rozletu ostatních koulí. Jsou lidé, kteří reprezentují 

přechod na nové uspořádání. Když uklouznou, řeknou chybné slovo, rychle se to šíří.  

LŽ: To je možné. Sám nevím o tom, že by někdo řekl, že by se mělo zhasnout. Zeptejte se Dušana 

Třísky. On pravděpodobně řekne, že nic takového neřekl, nebo byl špatně pochopen.  

MS: Domníváte se, že to jsou smyšlenky novinářů? 

LŽ: Myslíte, zda reformátoři chtěli zhasnout při privatizaci?  

MS: Toto jsem zmínil, jelikož to vzešlo z otázek hodnot, spravedlnosti.  

LŽ: Koncentrace majetku musela nastat. A koncentrace majetku není populární. Tato společnost byla 

hodně rovnostářská.  

MS: Komunisté to ještě utvrdili.  

LŽ: Naše společnost je pořád hodně rovnostářská. Je to ve srovnání s kýmkoliv. Jsme na tom zhruba 

jako Švédsko. Statistiky říkají, že jsme jednou z nejvíce rovnostářských zemí světa. Jen se podívejte, 

jaká je nespokojenost, že jsou zde zlí, bohatí lidé. Mám obavu, že primární faktor je závist jako mocná 

čarodějka.  

MS: Soused má kozu a my chceme, aby chcípla.  

LŽ: Uvedu ještě jeden příklad. Ptám se studentů, co je tunelování. Podle mého názoru to bylo zcela 

legální. Zeman přišel s tím, že všechny tuneláře zavře, ale nezavřel nikoho, i když to byl jasný 

program, že to chce. Nebyli schopni nikoho odsoudit. To, co udělali “tuneláři“, bylo z mého pohledu 

zcela legální. Uměli využít systém takový, jaký byl. Poté kladu studentům, elitě národa, otázku: „Do 

zítra vyděláte dvě miliardy. Proces bude legální, ale někteří lidé jej označí za amorální. Kolik z vás to 

neudělá?“ Ze seminární skupiny se mi přihlásí čtyři studenti. Otázka je jistě sugestivní, a proto z toho 

neodvozuji žádné dalekosáhlé závěry. Nicméně mám obavu, že pokud si u nás někdo stěžuje na 

tunelování, tak to je dost možná kvůli tomu, že nebyl ve správný čas na správném místě, nebo to 

nezvládl.  

MS: Lze soudit, že nerespektování práva, pohrdáním jím, je cosi, co jde proti dobrým mravům, které 

jsou konstitutivní ve vyspělé společnosti.  

LŽ: Ano, to jde … Máte tam čtyři studenty, kteří by to neudělali. Nechci nikomu nic podsouvat. 

Z mého pohledu v právu museli být nevyhnutelně díry. Díry v právu jsou všude na celém světě, a to 

nejen u nás. A jednoduše existovali lidé, kteří jich dokázali využít.  
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… Otázka člověka …  

MS: Pokročme dále. Rád bych se zeptal, co znamenala proměna člověka? Před rokem 1989 zde byl 

systém opřený o jistoty, byť se můžeme tázat, jaké tyto jistoty byly. Režim otevřené společnosti je plný 

rizik. Co transformace od člověka vyžadovala?  

LŽ: Osobně vidím zejména výhody svobody. Ano, mladý člověk se adaptuje lépe než starší generace. 

A někomu dělá adaptabilita větší problém než někomu jinému.  

MS: Pro člověka, jenž byl pasivní, …  

LŽ: … to byl větší problém. Věřím, že neformální hodnoty, které ve společnosti jsou, se mění pouze 

zvolna. Z mého pohledu jsou zde pozitivní neformální hodnoty, jako je například vnímání času, které 

se projevuje dodržováním času schůzek atp. Vedle toho jsou zde neformální hodnoty, kde je to horší. 

MS: Za jakou dobu si člověk může osvojit myšlení, na kterém je závislé fungování západního řádu? Jde 

o to, že je asi iluzorní si myslet … Nyní „skončila“ éra reálného socialismu a nyní jsme již v kapitalismu. 

S mentalitou lidí se však obtížně zachází.  

LŽ: Pro někoho rychle, pro někoho nikdy.  

MS: Setkal jsem se s postojem, že hodnotová změna člověka, než si zvykne na nepsané normy, trvá až 

šedesát let.  

LŽ: Jistě má každý člověk něco z předchozího režimu v sobě. U starších lidí jsou to obavy z velkých 

sousedů. Míra adaptace přesto bude individuální. Generace, která svobodu vnímá jako něco 

samozřejmého, v sobě již tyto obavy asi nemá.  

… Transformace hospodářství …  

MS: Nyní bych přešel k otázce transformace samotného hospodářství. Nejprve, než začneme 

diskutovat přístupy, zeptal bych se, v jakém stavu bylo hospodářství? Československo se pyšnilo tím, 

že bylo na prvním místě hospodářské vyspělosti ve východním bloku.  

LŽ: Říkáte mezi slepými jednooký králem. Ano, bylo to tak - po východním Německu.  

MS: Čím si „prvenství“ vysvětlujete? Je to z důvodu hospodářské vyspělosti, kterou jsme získali během 

let? To znamená v rámci Rakouska – Uherska, první republiky.  

LŽ: Pochopitelně. Když vidíte statistiky, na nich je to úplně zřejmé.  

MS: Od té doby došlo k přešlapování a úpadku?  

LŽ: Trend byl zcela negativní. Pokud hospodářství v padesátých letech rostlo hodně, pak 

v osmdesátých letech se o nějakém podstatném vzestupu hovořit nedá.  

MS: I během normalizace je též vidět vzestup, ale ten je extenzivní.  

… Přístupy změny …  

MS: Rád bych se zeptal na přístupy, jimiž mělo být hospodářství transformováno. Jaké byste uvedl?  
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LŽ: Mohu říci, co reformátoři říkali, nebo čím si myslím, že byli ovlivněni. To jsou do značné míry 

podobné věci. Řekl bych, že tam byly teoretické věci. Například knihy Friedricha A. von Hayeka vyšly 

hned po roce 1989. Lidé, kteří byli v Prognostickém ústavu ČSAV, měli „zachraňovat“ socialismus, jimi 

byli jistě ovlivněni.  

MS: Ano, jedná se především o Tomáše Ježka. K von Hayekovi se hlásí také Václav Klaus. Ten však též 

zmiňuje pana Friedmana, který je mnohými lidmi považován za monetárního etatistu. To znamená, že 

liberalismus, který byl hlásán, nebyl pojímán jako jednolitý. Někdo by mohl podotknout, že zde byla 

liberální rétorika, která s praxí měla málo společného …   

LŽ: Sám liberalismus jednolitý není. Určitě můžeme vidět významné rozdíly mezi jednotlivými směry, 

Podstatou je, že liberalismus obecně nemá důvěru ve stát. Proti tomu má velkou důvěru v jedince a 

optimální výsledky závisí na tržních subjektech. Z makroekonomického hlediska by se stát měl 

vyvarovat nerovnováh. Liberalismus věří v iniciativu tržních subjektů … Zkrátka jsou to obecné věci, 

které v liberalismu můžeme nalézt. Vedle toho bych odlišil praktickou hospodářskou politiku.  

MS: Jaká jména reprezentující koncepty byste dal proti sobě? Václav Klaus versus Valtr Komárek, Jan 

Vrba …  

LŽ: Osmašedesátníci byli spojeni hlavně s českou vládou. To byl rok 1990. Poté Klausovo křídlo 

v transformačním procesu zcela převládlo. Samozřejmě ti, jejichž ideje nebyly přijaty, to hodně 

špatně nesli. Projevilo se to hlavně na konci devadesátých let.  

MS: Dá se říci, že vyhrála strategie, která byla připravována v Prognostickém ústavu ČSAV?  

LŽ: Z mého pohledu ano.  

MS: Lidé, kteří přišli v roce 1989 do první Čalfovy vlády, věděli, jakými figurkami se musí tahat.  

LŽ: Nevím, zdali figurkami, ale věděli, co chtějí, jak by to mělo vypadat. Měli představu, co je to tržní 

hospodářství, co je potřeba udělat, aby to jako tržní hospodářství fungovalo.  

MS: Jak hodnotíte osmašedesátníky, například pana Jana Vrbu? Jde o to, že jejich snaha byla přivést 

sem zahraniční investory.  

LŽ: V té době to do značné míry byla politická sebevražda. Musím říci, že jsem u jednání pochopitelně 

nebyl a informace mám jen z toho, co jsem četl. Západ chtěl dle všeho jen naše nejlepší podniky. 

Zbytek by zůstal v rukou vládě. Ano, Siemens chtěl vstoupit do Škody Plzeň, ale chtěl nejlepší část. 

Ostatní zůstane vládě, ať si s tím dělá, co umí.  

MS: Jinými slovy lidé, kteří toto navrhovali, nebudou dále v realizaci hospodářské politiky podporováni 

…  

LŽ: Z mého pohledu je to celé komplexnější. Ano, mohu si myslet, že by bylo lépe prodat zahraničním 

vlastníkům více našich firem, jak tehdy navrhovala česká vláda. Zvláště, když některé prodeje do 

rukou zahraničních investorů dobře dopadly. Mohu ovšem také uvést několik případů, kdy to dobře 

nedopadlo. S odstupem času můžeme prodeje zahraničním vlastníkům hodnotit pozitivně. Na druhou 

stranu vidím, že Klaus usiloval o to, aby například v kuponové privatizaci byly význačné podniky – 

chtěl zvýšit či zachovat zájem o kuponovku. Zkrátka, můj pohled na tyto prodeje není černobílý.  
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… Dialog nad změnou …  

MS: Jak vnímáte vedení dialogu nad hospodářskými koncepcemi?  

LŽ: Je ještě dobré uvést, že lidé roku 1968 nechtěli tolik otevřít trhy, nechtěli tolik liberalizovat ceny 

aj. Například, když se privatizace bude dělat pomalu, povede to k tomu, že se majetek rozkrade. Bude 

to něco jako spontánní privatizace, co se dělo všude jinde. Osobně nevěřím tomu, že státní úředníci, 

zvlášť v té době, byli jakkoliv schopni dohlížet nad podniky, natož je restrukturalizovat. To je z mého 

pohledu absurdní představa.  

MS: Takže možnostem státu restrukturalizovat podniky nevěříte? 

LŽ: Otázka restrukturalizace znamená, že vezmete podnik a řeknete, že jeho 30 procent je zcela 

ztrátových a tyto části zavřeme. Umíte si představit, že státní úředník vstoupí do podniku a řekne, že 

těchto 30 procent bude uzavřeno? Já ne.  

MS: To by bylo sebevražedné.  

LŽ: To, co se snažím říci je, že všechny cesty mají nějaké klady a nějaké zápory. Tvářit se tak, že vláda 

byla banda hlupáků, kteří se pro něco rozhodli, a naše alternativní cesta by byla mnohokrát lepší, je 

podle mě naprostá hloupost. Každá alternativní cesta by měla svá úskalí. Můžete říci, dobrá, toto by 

mohlo mít menší úskalí, byly by tam menší vedlejší negativní efekty. Tvářit se, že moje alternativní 

cesta by byla úžasná, bezproblémová a bez negativních vedlejších účinků, je z mého pohledu nesmysl.  

MS: Dobrá, ale člověk se setká s postojem, že tvůrce hospodářské reformy Václav Klaus byl 

ekonomem, ale poté se z něho stal politik.  

LŽ: On je velmi přesvědčivý, dokáže své ideje podat lidem, je srozumitelný, nehraje si na nějakého 

intelektuála. Měl vizi bez ohledu na to, co si o vizi, kterou měl, můžete myslet.  

… Makroekonomická data a transformace …  

MS: Je dobré se v diskusích o změnách podívat na makroekonomická data. Jak vnímáte otázku 

velkého poklesu, který je označován za ekonomicko – transformační recesi. Člověk se může tázat, zda 

muselo hospodářství projít tímto šokem, když čínská ekonomika zažívala boom a zažívá jej do 

současnosti, třebaže s mírnými korekcemi hospodářské aktivity.   

LŽ: Pokles byl nejmenší v celém východním bloku. Měli jsme spoustu výrob, které skončily, protože to 

byly výroby pro výroby. Dělaly se ležáky, které nikdo nechtěl.  

MS: Cosi se v jedné části republiky vyrobilo, převezlo se to na druhý konec. To vše, aby se vykázala 

hospodářská aktivita.  

LŽ: Vzpomínám si na obchody v osmdesátých letech. Byly tam dva metry džusu pokrytých prachem, 

dva metry sirupu pokrytých prachem. Ty nikdo nekupoval. Byly totální ležáky. Zkrátka hospodářství 

tak fungovalo. Z mého pohledu to očištění bylo nutné. Můžeme se bavit o tom, že kdyby se něco 

udělalo jinak, tak by byl pokles minus třináct, anebo kdyby se něco udělalo zase jinak, tak pokles byl 

minus dvacet procent.  
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… Otázka privatizace …  

MS: Jeden z transformačních kroků bylo odstátnění – privatizace. Když se podíváte na realizovaný 

záměr privatizace, jak jej hodnotíte?  Byla takzvaná velká privatizace, malá privatizace. Soudíte, že 

bylo správné, že si jednotlivci mohli kupovat krámky …  

LŽ: V první fázi si je asi pronajímali. I toto bylo za miliony. Primární, co bylo třeba, byla odvaha. Nikdo 

nevěděl, kolik to bude vynášet. Podle mě to bylo naprosté riziko.  

MS: Člověk se může setkat s postojem, že se rozbila síť velkoobchodu a maloobchodu.  

LŽ: Víme dobře, že zde nebyl žádný kapitál. Jaké byly jiné možnosti? Když toto někdo tak vnímá, chtěl 

bych vědět, jakou alternativu poskytuje. Musím říci, že slýchám velkou kritiku, co vláda udělala 

špatně. Málokdo dává nějakou alternativu. Pokud někdo už alternativu dává, tak vůbec nevnímá, že 

jeho alternativa má stinné stránky. Kupříkladu, můžeme se setkat s názorem, že privatizace byla 

provedena chybně. A podniky se měly nejprve restrukturalizovat a poté prodávat. Není mi přitom 

jasné, kdo měl restrukturalizaci dělat, ale je zjevné, že se při tomto postupu se pravděpodobně velká 

část majetku rozkrade, protože manažeři budou mít více času továrny „vytunelovat“. Ti, kteří tuto 

alternativu nabízí, ovšem vůbec nezvažují, že by jejich cesta měla nějaká problémová místa a pouze 

kritizují vládu, že postupovala špatně. 

MS: Jak vnímáte velkou privatizaci? Již jste cosi naznačil. Část šlo přímým prodejem, část do kuponové 

privatizace, něco si stát nechal pro strategického vlastníka.  

LŽ: V průměru bylo pět privatizačních projektů na každý podnik. To znamená, že zde byla volba. 

Osobně se mi velmi líbí, že privatizační projekt mohl dávat kdokoliv a že bylo více variant, jak 

privatizovat. Jistě tam byl tlak, aby některé společnosti šly do kuponové privatizace, protože to pak 

mělo větší politickou podporu. Rozhodně bych zde zdůraznil jednu skutečnost: pokud by majetek 

vláda chtěla rozkrást a sama se obohatit, …  

MS: Takoví lidé tam asi „neseděli“, ... 

LŽ: … tak by určitě nedělala kuponovou privatizaci. Prodávala by kus po kuse kamarádům a tomu, kdo 

by nabídl nejvíce bokem.  

MS: Jednalo by se asi o velké podniky, a privatizace by neprobíhala v takovém objemu.  

LŽ: Hlavně pomalu s důkladným rozmyslem. Vzhledem, k tomu, jaký byl stav podniků a v jakém byli 

státní úředníci, kteří by to měli dělat, muselo to skončit mizerně. Je vidět, že by bylo dobré, kdyby se 

prodalo více společností, jako byla Škoda Auto. Po bitvě se nám to mluví. Zřejmě se přešlo to, že se 

jedná o prodej do zahraničí a ještě ke všemu prodej „rodinného stříbra“. Vůbec nezpochybňuji, že se 

staly nějaké excesy. Při takovém rozsahu majetku to je nevyhnutelné. Všichni mají představu, že 

privatizace byla velmi korupční. Pokud se zeptám na konkrétní kauzy, všichni jsou schopni říci 

maximálně jednu. Vím, že privatizace není nikde populární. Vytváří bohaté lidi, a to se společnosti 

z principu nelíbí. Nerad bych, aby to vyznělo, že vše bylo úžasné. Zvažuji alternativy a přemýšlím nad 

tím, zdali se to dalo dělat nějak řádově lépe a bez chyb, které se udělaly. A nevidím to tak – udělaly 

by se nějaké jiné.  
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MS: Soudíte, že je správné, že ještě dnes má stát nějaké podíly ve společnostech jako je ČEZ, vlastní 

České dráhy, existuje státní podnik Lesy České republiky?  

LŽ: Podle toho to také vypadá. Například u ČEZu by měla existovat reálná konkurence. Zkrátka není 

možné privatizovat monopol, pokud by se firma následně chovala jako monopol. ČEZ pochopitelně 

není formálně definovaným monopolem, ale měla by zde být opravdová reálná konkurence. Situace 

v počátku devadesátých let byla úplně jiná.     

… Národní kapitalisté …  

MS: Ve vztahu k problému privatizace bych ještě diskutoval jednu skutečnost, s níž přišel profesor 

Milan Zelený. On tvrdil, že cílem obnovy hospodářství mělo být vytvoření třídy národních kapitalistů. 

Měli jsme se zaměřit na správnou privatizaci a teprve poté rozjet makroekonomická opatření 

v podobě deregulace, liberalizace …  

LŽ: Můžeme se ptát, zda máme alespoň nyní správné prostředí pro kvalitní privatizaci, zda máme 

dobré institucionální prostředí, aby mohla kvalitně proběhnout.  

MS: Ti, kteří chtěli postupovat rychle, to mohou vidět jako pošetilé. Jde spíše o to, jak využít 

stávajícího potenciálu a integrovat jej do mezinárodní dělby práce.    

LŽ: Máme zde neustálou kritiku našeho právního prostředí. Já se ptám, jestli aspoň nyní máme 

prostředí, do kterého by si kritici troufli privatizovat, nebo ho stále ještě nemáme.  

MS: Nic není bez chyb … Jde o to, vydat se správnou cestou a udržet směr. Pochopitelně, když člověk 

vidí právní normy současnosti, mnohdy se táže, zdali právní normy v devadesátých letech nebyly lepší, 

byť se začínalo.  

LŽ: Dokdy budeme čekat na ideální prostředí k privatizaci?  

MS: Vaše otázka je sugestivní … Z vašeho pohledu je to čistá iluze.  

LŽ: Víte, bylo by pěkné čekat na „skvělé“ prostředí, ale mezi tím by se to vše nejspíše rozkradlo. Je 

otázkou, kdo by měl hlídat, aby se majetky státu nerozkradly. Stát toho dle mého názoru nebyl 

schopen. Ve všech zemích, o nichž mám informace, se mnohé rozkradlo. Všude docházelo k takzvané 

spontánní privatizaci. Management vyvedl aktiva ven z podniku … Čím delší čas se jim dá, tím je větší 

šance, že to udělají.  

MS: Pořád je zde příklad Škody Auto, třebaže ta nevytvořila domácího kapitalistu, ale silný článek 

domácího hospodářství v německém vlastnictví …  

… Trh práce ...  

MS: Pokročme dále. Důležitou proměnou musel projít trh práce. V minulosti bylo nutné, aby každý 

pracoval. Pokud nepracoval, byl označen za příživníka. Být zaměstnán, pracovat, je po roce 1989 

záležitostí osobního rozhodnutí.  

LŽ: Pokud na to člověk má, pak ano.  
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MS: Právě s kapitalismem, tržní ekonomikou je spojen fenomén nezaměstnanosti, což je vyjádření 

rizika …  

LŽ: V počátku byly počty nezaměstnaných úplně směšné.  

MS: Hodnota nezaměstnanosti byla jako ve Švýcarsku a byla vydávána za úspěch hospodářské 

transformace.   

LŽ: Je zřejmé, že došlo k určitému poklesu zaměstnanosti.  

MS: Tím, že lidé v předdůchodovém věku odešli do důchodu.  

LŽ: Ano, ale pokles zaměstnanosti byl menší oproti jiným transformujícím se zemím. I míra 

nezaměstnanosti byla dlouhou dobu spíše rozumná. Je otázkou, jestli se dělala restrukturalizace, 

nebo ne, zdali ji podniky podstupovaly, či ne.  

MS: Nezaměstnanost začala hrozit až v době pozdější.  

LŽ: Reálně až v roce 1997, kdy přišla recese.  

… Otázka restrukturalizace …  

MS: Zmínil jste restrukturalizaci. Kdy podle vašich zjištění dochází v českém hospodářství 

k restrukturalizaci, díky níž české výrobky, služby dokážou obstát na zahraničních trzích?  

LŽ: Závisí to na podnicích. Jestliže tam není jednoznačný vlastník, s restrukturalizací to příliš dopředu 

nepůjde. Myslím, že skutečnost, že kuponová privatizace nepomohla restrukturalizaci, byla její 

největší slabina.  

MS: Autoři transformace, jejíž součástí je i kuponová privatizace, říkají, že byla prováděna ne za 

účelem restrukturalizace podniků, ale za účelem jejich převedení na soukromé entity, které rozhodnou 

o budoucí podobě firem.  

LŽ: S tím souhlasím. 

MS: Pokud by člověk měl vyjádřit názor, bylo by lepší, aby privatizace zvýšila výkon podniku - a ne, 

aby byl trhem odrovnán. Druhá otázka je, zdali se dokáže přizpůsobit tržnímu prostředí.  

LŽ: Přesně tak, musí se adaptovat.  

MS: Ano, ale je otázkou, zdali se neměla akcentovat jinačí cesta. Pithartova vláda usilovala o to, aby 

byla hospodářská politika, koncepce …  

LŽ: Situace byla z mého pohledu komplikovanější. Na jedné straně se musíte snažit přinutit podniky, 

aby něco dělaly, aby se restrukturalizovaly. Souběžně to nemůžete udělat tak, aby se všechny nechaly 

zbankrotovat. Pokud se podíváte na opatření, které vláda udělala vzhledem k podnikům, byla 

tonějaká kombinace věcí: například to, že se otevřou zahraniční trhy, což znamená, že se podniky 

dostanou pod tlak konkurence; stejným směrem působí, když se podnikům seberou subvence … Na 

druhé straně se silně devalvovala měna, což pro ně byla výhoda, byla také dočasná dovozní přirážka 

…  
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MS: Problém je, že transformační polštář nebyl využit řádně k provedení změn … 

LŽ: To je ale věc podniků. Můžu jmenovat další skutečnosti, které byly ku prospěchu podniků, i ty, 

které na ně vytvářely tlak. Můžeme se bavit, zdali to mělo být trochu tvrdší či měkčí. Ale pokud 

nevyužily situace, tak bych to interpretoval tak, že převážila ta měkčí strana. 

MS: Vždy se ukazuje otázka, zdali chci, abych v podniku rychle zbohatnul …  

LŽ: Vy jste schopen vybrat ty, které toho nezneužijí? Podívejme se, máme rok 1990. Nikdo nemá 

žádnou minulost, mimo vexláků. Ani ti o sobě neprohlásí, že jsou vexláci. Ti možná budou říkat, že 

mají talent na byznys, a ne, že dělali něco nelegálního. Jak vybrat lidi, kteří budou morálně silní, 

budou chtít prosperující podnik, a ne ty, kteří ho budou chtít vybrakovat? Já to nevím. Jsem rád, že 

jsem takovou volbu nemusel dělat.  

MS: Dobrá, byla koncepce, založená na výběru malé skupiny páteřních podniků. Ty budeme hlídat … 

LŽ: Tehdejší vláda nevěřila, že má podniky a schopné úředníky. Ona nebyla schopna říci, že vybrané 

podniky bude podporovat, že to těmto podnikům nalajnuje. Ostatním sebereme peníze a dáme to 

vybraným, aby se mohly rozvíjet. Kdybych se měl vrátit - z mého pohledu nezasahování bylo korektní 

rozhodnutím. Jestli je někdo schopen vybrat správné podniky a je ochoten je subvencovat z daní 

ostatních … Škoda Auto je přesně ten případ. Také tam došlo k očištění. Četl jsem odhad o miliardě 

korun, což je skutečnost, o které se mnoho nemluví.  

… Instituce …  

MS: Dobrá, zastavme se u významu institucí.      

LŽ: V jakém smyslu na ně nahlížíte?  

MS: Instituce jako pravidla hry, tedy dle úvah Douglasse Northe. Sám jste poukázal na soudce, kteří 

byli svázáni s minulostí.  

LŽ: Nedávno byl publikován odhad, že třetina současných soudců byla v KSČ.  

MS: Nedokonalost norem silně ovlivňuje výstup ekonomiky v dlouhém časovém období …  

LŽ: Z mého pohledu musely být zákony nedokonalé. Nikdo nebyl s to vytvořit dokonalé zákony. Na 

Západě vzniká právní systém stovky let a stejně tam jsou nedokonalosti. Je otázkou, zdali v tom byl 

záměr. To je z mého pohledu klíčová otázka. Jestli zákonodárci chtěli, aby byly zákony nedokonalé, 

aby tam záměrně udělali chyby, anebo že jsme lidské bytosti, které chybují. Já osobně nevím. 

V Parlamentu jsem nebyl, nemám žádnou osobní zkušenost. Nejsem schopen říci, že to byl záměr. 

Z mého pohledu platí presumpce neviny. Pokud nevím, zdali tam byl záměr, předpokládám, že nebyl, 

dokud se neprokáže opak. Byť to může vypadat jako naivní přístup.  

MS: Když porovnáte dnešek a minulost, soudíte, že kultivace institucí je lepší, či horší?  

LŽ: Netroufám si říci. Myslím, že si táhneme některé věci z minula. Jedná se o korupci a podobné věci. 

Podle jednoho výzkumu, který jsem četl, v roce 1989 dvaapadesát procent lidí uvedlo, že dalo 

v předchozím roce úplatek. Samozřejmě nikdo neví, co tím bylo myšleno - jestli to byl dárek doktorovi 
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za dobrou práci, anebo několik desítek tisíc za posun v pořadníku na byt. Nebyla tam uvedena žádná 

definice úplatku. Nyní se zeptám, kolik úplatků jste dal za poslední rok?  

MS: Odpovím prostě - žádný.  

LŽ: Na tuto otázku mi odpovídá stejně naprostá většina lidí. Ptám se svých přátel, o kterých si myslím, 

že by se nebáli mi říct, pokud by úplatek dali. Nesetkal jsem se myslím s někým, kdo by mi řekl něco 

jiného. Dle mého názoru tato drobná korupce z velké části vymizela. Pro většinu platí, že pokud 

nechcete něco například strašně rychle, nemusíte nic dávat. Samozřejmě, cosi se stalo s velkou 

korupcí.  

… Finanční a bankovní sektor …  

MS: Zastavme se u financí, budování bank. Je to téma, s nímž britský historik Martin Myant spojil 

vznik a zánik českého kapitalismu. Jak vnímáte tento fenomén? Člověk se může setkat s postojem, že 

pokud by zde nebyly banky, které by „ochotně“ nefinancovaly transformaci, hospodářství by 

vykazovalo „dýchavičnost“.  

LŽ: Myslím, že je to velmi kritické téma pro transformaci. Připomněl bych, jak to vypadalo v roce 

1990: byla zde jedna jediná banka, která se zabývala retailovým bankovnictvím, což byla Česká a 

Slovenská spořitelna. Ta byla de facto monopolní, a neměla zájem na jakémkoliv rozvoji. Vláda se 

snažila zvýšit konkurenci a mohla to udělat dvěma cestami. První byla, že se dalo snadno založit 

banku. A druhá, že byl umožněn příchod bank ze zahraničí. Zahraniční banky jsou pochopitelně 

konzervativní. Ty nic reálného pro hospodářství nevykonaly.  

MS: Zde byly banky v rukou státu. Ekonom a finančník Jan Sýkora z Wood and Company dnes tvrdí, že 

banky měly být privatizovány do poloviny devadesátých let. Stát by díky tomu udržel více a nemusel 

by dělat vynětí pochybných či ztrátových úvěrů.   

LŽ: Zřejmě být nějaké musely, ale mohly být v menším rozsahu.  

MS: Hospodářství by to pomohlo také tím, že by bylo méně chybných investic.  

LŽ: Také si myslím, že privatizace bank měla nastat během období silného hospodářského růstu 

v roce 1995, 1996. Pokud by se banky začaly chovat konzervativněji, došlo by k utlumení 

hospodářského růstu, což by v té době tolik nevadilo, vyhnuli bychom se velkému počtu 

klasifikovaných úvěrů. V té době to však byl politický problém. Tuším, že strana KDU – ČSL řekla, že 

do Německa se privatizovat nebude, nebo tak jsem to aspoň četl.  

MS: Nesmíme zapomínat, že v roce 1996 byly volby. Hospodářství dosahovalo vrcholu 

v hospodářském cyklu a někteří si mysleli, že jsme se stali středoevropským tygrem.  

LŽ: Ano, cosi takového se říkalo.  

MS: K tržní ekonomice, kromě financování prostřednictvím bankovního sektoru, patří i financování 

prostřednictvím kapitálového trhu. Burza vznikla v roce 1993. Někdo by řekl, že byla nechtěným 

dítětem. Tuším, že takový postoj sdílel pan Dušan Tříska. Na druhou stranu je to standardní část 

hospodářství, a proč ji nemít. Byla kuponová privatizace a prostřednictvím ní mohlo docházet 

k obchodům s akciemi.  
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LŽ: Z mého pohledu je to marginální záležitostí.  

MS: Je podle vás úplně zbytečná?  

LŽ: Neřekl bych to. Normálně to funguje tak, že je zde možnost získat kapitál. Ale ptejme se, kolik 

bylo úpisů akcií od jejího vzniku?  

MS: Spíše než o burzu kapitálu jde o akciovou burzu, neboť tam funguje sekundární trh.  

… Stát a jeho postavení …  

MS: Pokročme dále. Téma, které bychom měli diskutovat, je otázka státu. Jak definujete jeho 

význam?  

LŽ: Stát by z mého pohledu měl plnit jen minimální úlohu - policii, armádu, soudy. Měl by se také 

starat o osoby, které se o sebe nedokážou postarat samy. A pochopitelně by měl vytvářet kvalitní 

právní a institucionální prostředí. Na tyto úlohy by se měl soustředit a dělat je co nejlépe.  

MS: Podívejme se na jeho hospodaření. Stát měl překvapivě malý dluh ve srovnání s tím, který dnes 

máme. V počátcích transformace měla československá ekonomika větší pohledávky než závazky.  

LŽ: Pokud to byly pohledávky v Sýrii … Rozhodně fiskální pozice byla celkem dobrá. Středopravicové 

vlády zdůrazňovaly snahu o vyrovnaný rozpočet, byť některé závazky ulily do transformačních 

institucí. To se ukázalo na přelomu tisíciletí za vlády sociálních demokratů.   

MS: Jinými slovy dluh byl skrytý.  

LŽ: Také to tak vnímám.  

MS: Pojmenování stavu bylo odkládáno. Jablko se shnilým středem si vytáhla levicová vláda, jež 

nastoupila v roce 1998.  

LŽ: To je část pravdy. Sociální demokracie to má tak, že i když ekonomika šlape, stejně mají deficity 

státních financí.  

MS: Je to znak přílišné „štědrosti“.  

LŽ: Spíše neodpovědnosti. Uvidíme, jak se bude chovat nová sociálnědemokratická vláda po roce 

2013, jestli bude. To, co z mého pohledu předváděla sociální demokracie, bylo neodpovědné. Jestli 

hospodářství roste o šest procent, dobrý hospodář se chová tak, že má alespoň vyrovnaný rozpočet. 

Za normálního stavu by měla mít vláda přebytek, a ne mít tři procenta deficit.  

MS: Starší lidé si vzpomenou na českého ekonoma Františka Vencovského, bývalého žáka Karla 

Engliše - v počátcích vlády sociální demokracie říkal, že dluh, kterým chce strana podpořit 

hospodářství, selže. To se psal rok 1997 - 1998. Z dluhů se naše hospodářství od té doby nedostalo. 

Měli bychom říci, že dřívější nesrovnalosti rozpočtu byly eliminovány jednorázovými příjmy 

z privatizace či přebytky na důchodovém účtu.   

LŽ: Snahy byly formální, protože tam byly schodky institucí. Další věcí byly nezdravé banky … Bylo 

logické, že s touto výzvou se bude nutné popasovat. Představa by měla být taková, že je normální mít 
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vyrovnaný rozpočet a je to ctností. Není to tak, že to nějak „ošolicháme“. To, co předváděly další 

vlády, je z mého pohledu naprosto zoufalé.  

MS: Soudíte, že pokud nedojde k odpovědné konsolidaci rozpočtů, čeká Českou republiku řecká cesta?  

LŽ: V tomto ohledu jsme daleko. Pokud vím, naše vlády o rozpočtu nelžou. Situace je odlišná. Navíc 

pohled na deficity se v posledních letech dost posunul. Nyní vlády vidí, že to není taková legrace, jak 

to vypadalo. Obecně bych nebyl tak skeptický …  

MS: Když si člověk zvykne na drogu, za kterou můžeme považovat deficitní financování veřejného 

sektoru, státu …  

… Otázky recese …  

LŽ: … je to bezpochyby těžké. Myslím si, že poslední (Nečasova) vláda se o něco snažila. Byla recese a 

přestavitelé měli ochotu přijmout úsporná opatření. Můžeme se bavit o tom, zdali je dobré dělat jiné 

kroky, nebo co se má principiálně dělat. Byl zde nějaký záměr s veřejnými financemi něco dělat, ale 

uvidíme, co s tím bude dělat nová vláda v roce 2014. Bude se chovat odpovědně jako předchozí 

vlády? Musíme se ptát, co se od nové vlády chce. Jsem velice skeptický k tomu, jak vláda může 

zachránit hospodářství, když bude recese. Vliv vlády je malý. Sám od ní očekávám, že se bude chovat 

jako odpovědný hospodář. Neočekávám, že vyvede ekonomiku z recese.    

MS: Představte si, že úvahy o směřování ke konsolidovaným státním financím je slyšet od každých 

vlád. Jen si vzpomeňme na slova pana Miloše Zemana z roku 1998!!! Vláda je zde od toho, aby 

pomohla vyvést hospodářství z krize. Druhý pohled říká, že vláda je zde od toho, aby byly fungující 

instituce.  

LŽ: Jsem pro druhou cestu. Rozumím tomu, že na někoho dopadá recese negativně. Rozumím tomu, 

že jsou lidé propuštění z práce. Většina lidí však pracuje. Absolutní většina podniků funguje. Neměla 

by se z recese dělat tak šílená věc. Recese má řadu očistných faktorů, které pomáhají ekonomice 

v dlouhodobějším růstu. Nevidím to jako takovou tragedii, pokud zde nebudeme mít stav, který byl 

ve třicátých letech. V počátku transformace hospodářství propadlo o minus patnáct procent. Lidé to 

skousli.  

MS: Ano, ale byla zde ochota k oběti.  

LŽ: Dávám to pouze do souvislosti s tím, že nyní ekonomika poklesne o procento, je z toho konec 

světa.  

MS: Pozor, to je však mediální obraz.  

LŽ: Ano, tak tomu je. Mám obavu, že to společnost dost často tak vnímá. Ptám se, o co jde? Pokles o 

jedno procento není koncem světa. Důležitý je dlouhodobý trend.  

MS: Na druhou stranu - procento k procentu, čtvrtletí ke čtvrtletí se také počítá.  

LŽ: Pořád jde o dlouhodobý trend. Důležitý je třeba průměr za posledních deset let. Jestliže jsme 

zaznamenali pokles o procento, nevidím v tom žádnou tragédii.  
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… Integrace do mezinárodních struktur, otevřenost hospodářství …  

MS: Jsme malou ekonomikou a je přirozené, že pokud tato ekonomika má akumulovat bohatství, musí 

exportovat. Jak vnímáte postupnou integraci do západního světa, včetně té hospodářské? V roce 2004 

jsme se stali součástí Evropské unie. Je to podle vás logické vyústění našich politických i 

hospodářských snah?  

LŽ: Z mého pohledu samozřejmě. Rád bych zdůraznil ještě jednu věc. ČR je bohatá ekonomika. 

Průměrný Čech patří mezi třináct procent nejbohatších obyvatel této planety. Ptám se studentů a 

někteří mi říkají, že jsme rozvojová země, což je hrozné. Došlo k tomu, že Západ budeme více 

dohánět. Vrátil bych se k otázce otevřenosti. Zde vidím jeden z největších úspěchů transformačního 

procesu, protože v roce 1990 či 1989 byla ekonomika uzavřenou. To znamená, že měla malý podíl 

exportu vůči HDP, byla orientována na Východ. To, co jsme byli schopni prodávat na Západ, bylo 

nicotné. Byly to kámen, dobytek nebo dřevo. Zkrátka byly to produkty, které nemůžeme zkazit.  

MS: Dobrá, ale někdo namítne, že jsme na Východ prodávali lokomotivy, traktory, investiční celky.  

LŽ: Bylo to proto, že na Západě to nikdo nekoupil. V osmdesátých letech bychom to na Západ rádi 

prodali, jelikož po amerických dolarech byla obrovská poptávka. Kvalita však byla taková, že to 

jednoduše nešlo.  

MS: I dnes jsou lidé, kteří argumentují, že naši inženýři byli schopni vytvářet investiční celek.  

LŽ: To je přesně to, že si myslíme, jak to fungovalo. V roce 1996 jsem byl na semestr v Anglii. První 

hodina marketingu byla v plné aule. Přednášející se snažila hned od počátku uvolnit atmosféru a 

rozhodla se vykládat vtipy – vtipy o Škodovkách.  

MS: Byly to auta pro nezaměstnané, chudé …  

LŽ: Ptala se, jak zdvojnásobit hodnotu Škodovky. Následovala jednoduchá rada: „Natankovat!“ To se 

psal rok 1996. Takovou pověst tam Škodovka měla. Pro mnohé to byl naprostý brak. Jaké iluze si o 

kvalitě našich výrobků z té doby děláme?  

MS: Ano, a nyní máme Superb, který konkuruje i Mercedesům.  

LŽ: Myslím, že v současnosti byla Škoda Auto vyhlášena jako nejlepší poměr cena / výkon. Musela se 

však přebít očekávání. Jestli si někdo myslí, že Škodovka byla úžasným automobilem, tak je to pouhou 

iluzí. Nutno říci, že jsme na Západ posílali to nejlepší, co jsme měli – například Rapidy aj. Rád bych 

řekl něco, jak to vypadá v současnosti. Jsme jednou z nejvíce otevřených ekonomik na světě. Skoro 

veškerá produkce jde do Evropské unie či na jiné náročné trhy. Vývoj zahraničního obchodu považuji 

za nepřímý důkaz toho, jak se hospodářství zlepšilo. To, co se stalo s exportem, by bylo v roce 1990 

naprostým snem. 

MS: Jsme jednou z mála zemí, která má přebytek s Německem.  

LŽ: To, co primárně vyvážíme, jsou stroje a zařízení. To znamená zboží s vyšší přidanou hodnotou.  

MS: Někdo vám může namítnout, že se Česká republika přesto stala pomyslnou montovnou, jelikož 

zahraniční investice, které sem přišly díky pobídkám, jež zahájila již Tošovského vláda, …  
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LŽ: … byť byly již předtím, …  

MS: … jdou pouze do produkce, a ne do vývojových center.  

LŽ: Nějaké máme, ale stav hospodářství je takový, jaký je. Ano, více jak čtyřicet let jsme zde měli cosi, 

co rozvoj demokracie a kapitalismu přerušilo. Bylo by pěkné, kdybychom zde měli …  

MS: … cosi podobného jako Silicon Valley.  

LŽ: Ano, bylo by to moc pěkné.  

MS: Jde o to, abychom zde měli prostředí, které by napomáhalo … To znamená, aby naši představitelé 

neřešili marginální věci.  

LŽ: V 90. letech se prostředí velmi řešilo – a panovaly velmi kritické náhledy. Nicméně když se 

podíváte, kam přišlo nejvíce investic na osobu ve východní Evropě, tak Česká republika je na prvním 

místě. Pokud by investoři byli hrozně nespokojení s naším prostředím, s naším systémem, 

s institucemi, jak to zde funguje, což je jedna z klíčových věcí, tak půjdou někam jinam. 

MS: Lze s vámi souhlasit. Koho si vybrat než jednookého krále.  

LŽ: Tak to bohužel je. Nemůžeme žít v iluzi. Ekonomika přetržku padesát let má. Ta jednoduše 

nezmizela. Bylo by pěkné, pokud by tomu tak nebylo.   

MS: Pokud se podíváme do první republiky, kontinuálně vyšla z Rakouska – Uherska.  

LŽ: Rakousko – Uhersko bylo mizerné.  

MS: Vytvářeli jsme téměř dvě třetiny průmyslového výstupu.    

LŽ: Opět mezi slepými jednooký králem. V době slabého Rakouska – Uherska jsme na tom byli 

relativně dobře. Kdybychom měli srovnání s Anglií a Německem, je to něco úplně jiného. Bohužel 

taková je opět realita.  

MS: Je nutné říci jednu skutečnost. I přes integraci má naše republika obtíže s infrastrukturou. Jsme 

sice v geografickém srdci Evropy, ale otázka dálniční a železniční sítě, se nás jakoby netýká. Tím 

nemyslím, že nejsme propojeni, ale jsme nedostatečně propojeni a hlavní tahy v Evropě se nám budou 

vyhýbat.  

LŽ: Je to tím, že nemáme peníze.  

MS: Také se rozkradly. 

LŽ: Ano, částečně se promrhaly. Z mého pohledu maximálně 15 procent investic do infrastruktury, a 

ty nebyly z pohledu státního rozpočtu nijak závratné. 

MS: Jen to číslo vynásobte a máte z toho stamiliardy.  

LŽ: Nutno říci, že rozpočet na infrastrukturu – silnice byl asi sto miliard korun v tom nejlepším bodě. 

Možná bychom chtěli, abychom byli stejně tak bohatí jako Rakušané a Němci. Oni to však budovali 

velmi dlouho. Jejich systém správy, hospodářství funguje lépe. Ano, je to tak.  



 
 

71 
 

MS: Jde o to, abychom dokázali přejímat osvědčené, funkční.  

LŽ: Podle mého pohledu se to v obecné rovině děje.        

… Omyly transformace …  

MS: Jaké nevětší omyly vidíte v rámci transformace?  

LŽ: Jistě bych viděl problém v neprivatizování bank, o nichž jsme se zmínili. Náklady na jejich sanování 

byly příliš velké. Bylo by možné je snížit, kdyby byly privatizovány dříve. Dále - zákon o bankrotu nebyl 

funkční.  

MS: Byl nahrazen v roce 2007 úpadkovým zákonem.  

LŽ: Problém je, že do roku 2004 bylo tuším dvacet dva novelizací Zákona o konkurzu a vyrovnání. 

Zákon se neustále měnil. Byl přijat zákon a za půl roku se měnil, protože věděli, že je chybný. 

Úpadkové nastavení bylo na počátku v neprospěch věřitele. Zkrátka nebyly zde bankroty …  

MS: Možná bankrot znamenal konec. Nebylo to u nás jako v zahraničí … 

LŽ: Bankroty nebyly. V roce 1993 byl jeden první bankrot. Tedy aspoň dle statistik, které jsou. Všichni 

jsme věděli, že hospodářství je na tom špatně, že podniky jsou na tom mizerně, ale neumožnili jsme 

jim, aby prošly bankrotem.  

MS: Snahou je, aby podnik následně žil.  

LŽ: Můžeme to vidět jako „neefektivní“. Dáte tam zdroje, ale z podniku dostanete méně, než co jste 

tam dal. To je stav, kdy je podnik ve ztrátě a měl by následovat bankrot. Co bankrot vlastně 

znamená? Aktiva, která ve společnosti jsou, se rozprodají. Je to špatné pro zaměstnance, pro majitele 

kapitálu, ale pro ekonomiku je to krok k vyšší efektivitě. Je to nepopulární. Rozumím, že vláda se 

snažila o nalezení rovnováhy. V Maďarsku byly desetitisíce bankrotů. A postižené společnosti tvořily 

přibližně deset procent HDP. Rozumím tomu, že byl strach z podobného vývoje. Ale tak, jak to bylo 

nastaveno, to bylo naprosto ve prospěch dlužníka. V ekonomice nefungoval očistný proces.  

… Hodnocení …  

MS: Zabývali jsme se jednotlivými částmi … Jak vychází celkové hodnocení?   

LŽ: Celý rozhovor jsem se snažil držet v hospodářské rovině. Z mého pohledu je to velký úspěch ve 

smyslu toho, že se ekonomika dokázala rychle adaptovat. Na to, že jsme byli přijati do Evropské unie, 

musela zde být fungující tržní ekonomika. Čím více se dívám na to, jak se transformace dělala jinde, 

vidím, jak dobře se to u nás dělalo. Stačí se podívat, jak to vypadalo v Bulharsku nebo Rumunsku. 

Průběh transformačního procesu byl mnohem horší než v ČR. Z mého pohledu bylo příčinou 

odkládání nepopulárních reforem. V Bulharsku to bylo do roku 1996. V počátku udělali nějaké 

reformy, postupně od nich ustupovali a v roce 1994 se k moci dostala opět postkomunistická strana. 

Opětovně začala regulovat ceny, uzavřela ekonomiku, hlavně natisknula velmi mnoho peněz. Udělala 

hyperinflaci. Hospodářství zkolabovalo. Země měla další hlubokou recesi v letech 1997 – 1998. A až 

v té době se začaly dělat pořádné reformy. Stejně tak byl velmi špatný průběh reforem v Rumunsku. 

Odkládání reforem nevedlo k tomu, že by hospodářství bylo nějak zázračné. To jsou pořád země, 
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které se relativně rychle dostaly do Evropské unie. Dále na východ byl průběh ještě mnohem 

dramatičtější. 

MS: Nyní po krátkém zahraničním exkurzu zamiřme do naší republiky.  

LŽ: Trendy za socialismu byly jasné. Podle ukazatelů, které měli i komunisté, hospodářství rostlo 

méně a méně. V osmdesátých letech zde byla stagnace.  

MS: Nejvýš extenzivní růst.        

LŽ: To, co se stalo po roce 1990, bylo, že růst se nastartoval a hospodářství začalo dohánět Západ, 

přičemž v minulosti jen ztrácelo. Můžeme se bavit o tom, že kdyby se udělala lépe privatizace, měli 

jsme lepší instituce, pokud by vláda byla „geniální“, kdyby se nekradlo, neexistovala by korupce, měli 

bychom úžasné soudce, dohánění Západu mohlo být rychlejší. Kdyby se udělalo více chyb, dohánění 

by mohlo být pomalejší. Z mého pohledu jde o trend. Ten je takový, že naše hospodářství je schopno 

dohánět západní ekonomiky. Možná je to pomalejší, než bychom si přáli.  

MS: Ano, ale i když v letech 2012 - 2013 trpí drobnou recesí …  

LŽ: Z mého pohledu je drobná recese drobnou recesí. Jde přece pořád o trend. Ten je z mého 

pohledu pozitivní. Že některé země rostou lépe - jako Slovensko … To udělalo zásadní reformy na 

počátku století. Daří se mu lépe. Pokud by nedošlo k omylům, dynamika ekonomického růstu by byla 

větší. Globálně jde o to, že se zde změnil trend. Dříve jsme byli na sestupné linii, zaostávali jsme za 

Západem bez jakékoliv šance na jeho dohánění. Teď se ten trend změnil. Rozumím nespokojenosti, že 

bychom na tom chtěli být stejně jako Rakušané, Němci. Bohužel ta přetržka má stále vliv. A bohužel 

se chyby dělají a instituce nejsou dokonalé.  

… Za co může transformace? … 

MS: Neúspěchy v politice, která hospodářství ovlivňuje, vztahujete stále k transformaci?  

LŽ: Nemyslím si, že by politika tak silně ovlivňovala hospodářství.  

MS: Vytváří se nálada.  

LŽ: To je zřejmé, ale to dělají média. Nemyslím si, že někdo méně investuje, pokud politici něco 

řeknou, či ne. Osobně tomu příliš nevěřím.  

MS: Dalo by se říci: „Změňme média a bude nám lépe.“  

LŽ: Média jsou naštěstí demokratická, svobodná. Rád bych řekl, že rozumím tomu, že je zde kritika 

nějakých věcí. V transformaci nalezneme nepochybně chyby.  

MS: Jde přece o to, aby dobré vydrželo a rozvíjelo se, ovšem tato teze není podporována politickou 

praxí.  

LŽ: Závisí na každém z nás, co si z toho vezme a jak se bude chovat, jestli například bude uplácet.  

… Budoucnost …   

MS: Jakou vidíte budoucnost naší republiky v rámci Evropské unie a globalizovaného světa?  
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LŽ: Výhled této ekonomiky vidím optimisticky.  

MS: Čech to však může vidět jinak.  

LŽ: Z mého pohledu je fňukání národním sportem. I kdyby se životní standard zastavil, jak na tom 

jsme teď, tak bychom si žili velmi dobře. Musíme vzít v úvahu, že míra chudoby v této zemi je 

minimální, míra nerovnosti je minimální.  

MS: Stále se zde objevuje rovnostářství, a v Praze se naštěstí neobjevují slumy.  

LŽ: Neříkám tím, že nejsou bezdomovci. Neříkám, že zde nejsou lidé, o které se máme postarat. 

Vůbec to nezpochybňuji. Na co si ale jako celek máme stěžovat? Již nemáme na druhé auto?  

MS: Někteří lidé takto uvažují …  

LŽ: Nezpochybňuji to. Ptáte se mě na můj názor. Můžeme být jakkoliv kritičtí, ale životní úroveň, 

kterou zde máme, je velmi vysoká.  

MS: V porovnání s tím, jakou životní úroveň mají africké země.  

LŽ: Vždy říkám, že bych celý národ vzal a na týden jej přesunul do Indie. Většině by stačilo pár hodin a 

lidé by si uvědomili, jak je to zde skvělé. Viděli by hliněné silnice, otevřené pisoáry na silnicích, koně … 

Myslím si, že by se velmi zvýšila spokojenost v naší zemi. Nechci tím říci, že je zde vše úžasné. Dobře, 

snažme se o to, aby to zde bylo lepší.   

MS: Již je to na nás, ale ne na těch, kteří by nám měli vládnout.  

LŽ: Nespoléhal bych na vládu. Z mého pohledu možnosti vlády jsou velmi omezeny. Do toho spadá i 

kritika vlády v průběhu transformace za morální rozpoložení v této zemi. Co vláda měla dělat 

s morálkou? Vůbec nevím, jak mohla zlepšit morálku. Když se dívám, kdo říká tyto názory, zjišťuji, že 

to jsou lidé, kteří mají silné křesťanské hodnoty. Tito lidé jsou nespokojeni s tím, že vláda 

neprosazovala obnovení křesťanství v této zemi. To dost dobře dělat nemohla vzhledem k tomu, jaká 

je podpora náboženství. Rozumím, že tito lidé jsou nespokojeni s morálním stavem společnosti, 

neboť se nevyvíjí ke křesťanským hodnotám, jež oni mají. Naše společnost je však někde jinde.  

MS: Možná bychom měli říci, že jde o slušnost, která také činí člověka člověkem. Nechť ji máme jako 

parametr lidství a společnost jako celek bude vykazovat lepší parametry své existence.  

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

LŽ: Asi tak, že se na VŠ snažím studentům pomoci pochopit, jak kapitalistický systém funguje. Mimo 

to si myslím, že důležité charakteristiky pro náš systém jsou svoboda, tolerance a respekt - snažím se 

jít příkladem v jejich uplatňování. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 

LŽ: Ano. 
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MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což posléze vyústilo v lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také v opětovné nalezení se v Evropské unii?       

 

LŽ: Z mého pohledu značná část slovenské populace chtěla o svých věcech rozhodovat sama a 

Slovenská republika je vyústěním těchto snah. Je možné, že osamostatnění vedlo k poklesu 

nacionalistických nálad, ale Slovensko má trvalý problém s maďarskou menšinou atd. 

 

 

Dialog o transformaci s Romanem Vlasákem9,10: 

MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, rád bych se zeptal, kde vás proměny zastihly? Jak se 

proměny zapsaly do vašeho života, případně jaká očekávání jste do nich vkládal a jak se naplnila?  

RV: Změny mě zastihly na železnici. V té době jsem pracoval v podniku Československé státní dráhy. 

Nebyly to ještě České dráhy – ČD, ale ČSD. Byl jsem zaměstnán v ÚVARu Nymburk, tedy v Ústavu 

vývoje a racionalizace železničního průmyslového opravárenství, který se zabýval opravárenstvím pro 

celé Československé státní dráhy. Přistěhovali jsme se do Poděbrad z Prahy v roce 1985. Já jsem měl 

spíše humanitní záliby, zejména český jazyk, historii. Za minulého režimu jsem neměl možnost 

studovat humanitní disciplíny, měl jsem velmi špatný kádrový profil a byl malý zázrak, že se mi 

podařilo dostat alespoň na techniku. Tenhle mindrák jsem si léčil tím, že jsem se po příchodu do 

Poděbrad věnoval ochotnickému divadlu. Když přišly ty změny, tak jsem se angažoval na dvou 

frontách. První byla v ochotnickém souboru a druhá byla spojena s mým zaměstnáním na drahách.  

… Divadelník a 1989 … 

MS: Můžeme říci, že jste v jistém ohledu byli disidenti? 

RV: Je to silné slovo. Je dobré uvést, že jsem tou dobou pracoval spíše s mladšími členy souboru Jiří. 

Mezi nimi, a to musím říci, byla celá řada křesťansky zaměřených jedinců, avšak to jsem zjistil později. 

Byli to lidé aktivní, podnikaví, dobré mysli. Již tenkrát jsem tušil, že mají užší vazby na nějaké církevní 

kruhy. To jsme neřešili. Velmi dobře se s nimi spolupracovalo. Také jsme v roce 1987 udělali vánoční 

pásmo sestavené z koled, ale i lidových vánočních zvyků. Tam jsem pochopil, že to jsou lidé víry. Byli 

to lidé vesměs velmi slušní. Samozřejmě v tom divadelním souboru nebyli pouze tito, ale byla to část 

souboru. Když začaly přicházet změny, tak jedno mé zázemí bylo tam. Rád bych připomněl, že skvělé 

bylo, že mezi členy souboru také patřila Míša Saxonová, dnes Doležalová. Ta v té době studovala 

DAMU. Když to vše vypuklo naplno, tak jsem využíval svou režijní průkazku, jezdil jsem do Prahy a 

mohl jsem do Poděbrad vozit čerstvé informace a materiály stávkujících studentů.  

MS: Média ještě plně neplnila svou funkci, jak tomu je nyní.  

                                                           
9
 Roman Vlasák, *1954, bývalý komunální a regionální politik, představitel města Poděbrady, pracovník drah, 

mluvčí ČD, učitel na učilišti v Poděbradech.    
10

 Dialog byl natočen v sobotu 2. dubna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách domu Romana Vlasáka, 
Mírová 509, Poděbrady -Žižkov.  
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RV: Ano, to byl obrovský problém. Dnes člověk jde a nakopíruje si cokoliv. Tenkrát se vše dělalo na 

„blány“ pomocí cyklostylu. Byl problém takto pružně vyrobit matriály. Postupně začínal xerox. Nebylo 

to tak jednoduché. Studenti vyráběli tyto materiály, množili je. My jsme je vozili do Poděbrad. Zde 

jsme to množili a rozšiřovali dál. Byla to pěkná doba a rád na ni vzpomínám.  

MS: To proto, že se člověk stal jednou z důležitých buněk systému, který vystupuje proti komunistické 

vládě? 

RV: Dá se to tak říci. Navíc jsem měl maminku, která tou dobou bydlela v Libici nad Cidlinou, což byla 

vesnice. Tam to byl větší problém, a proto jsem část materiálů dával mé mamince, jež to šířila i po 

venkově.  

MS: Dobrá, je vhodné se zeptat, jak lidé reagovali na zprávy, které jste v rámci své aktivity roznášel?  

RV: Nebylo to tak jednoduché. Řekl bych, že v Poděbradech docela dobře. Myslím si, že na vesnicích 

to bylo trochu horší.  

MS: Lidé se tázali, s čím přicházíte, komu věci mají sloužit?  

RV: Skoro bych řekl, že velká část lidí již změny čekala a potřebovala. Řekl bych, že první reakce byly 

většinou kladné.  

… Železnice …  

RV: Druhá linie šla po linii zaměstnání, tedy po železniční dráze. Tam to bylo složitější, jelikož v tom 

počátku jsem měl - nechtěl bych tomu říkat problémy - slovní utkání s některými členy vedení 

podniku. To proto, že jsem se s mladšími kolegy angažoval při přípravě generální stávky. Tím, že jsem 

se nejprve neúspěšně, a po druhé úspěšně snažil, aby byl umožněn vstup studentům, kteří v tom 

týdnu jezdili informovat o událostech, které se v Praze dějí. Byla to trochu šarvátka s částí toho 

vedení. Po prvé je tam nechtěli pustit, ale více jsme zatlačili a dopadlo to dobře. Studenti byli 

vpuštěni k veřejné diskusi. Na té již došlo k setkání studentů s pracovníky železnice, jelikož železnice, 

a nebudeme si to tajit, byla dost prorežimní. Občas se říkalo, že je to téměř polovojenská organizace. 

Zní to sice trochu přehnaně, ale něco na tom bylo. Zřejmě těch odpůrců politických změn bylo na 

železnici dost.  

MS: Ano, lidé se báli o svá zaměstnání, o své jistoty.  

RV: Souhlasím. Na besedě se studenty, kterou se nakonec podařilo prosadit, došlo i k  otevřenějším 

střetům s některými povolanými pracovníky ústavu. Já jsem ten týden prožil pestře.      

MS: Dobrá, naznačil jste to, ale přesto je vhodné se zeptat, jakého přesvědčení byli lidé, s nimiž jste 

pracoval na železnici? Měli červenou knížku, nebo to byli lidé, kteří drželi krok s režimem a užívali jeho 

„výhod“?  

RV: Myslím si, když na lidi a na tu dobu vzpomínám, že většina těch obyčejných pracovníků našeho 

ústavu, a nemluvím o těch, kteří byli ve vedení, byla pro změny. Pouze někteří byli ochotni nasadit 

více energie, ne snad odvahy, ale více se angažovat. Soudím, že je vždy větší procento těch, kteří …  

MS: … se vezou, nebo vyčkávají.  



 
 

76 
 

… Osobní angažovanost …  

RV: Nikomu to nevyčítám. Když se podívám zpět, tak jsem též nebyl žádný hrdina, disident. Vím, že 

jsem se také jistou dobu neangažoval, začal jsem s tím až v roce 1988. Spíše jsem se angažoval 

v divadle. Je pravdou, že jsme s přáteli - Martinem Váchou, Honzou Kubínem a dalšími - od roku 1987 

do roku 1989 dělali hudebně dramatické pořady, v nichž jsme si dovolovali více. Na režim padla 

nějaká ta výraznější narážka, na kulturním centru z toho byli občas nervózní, někdy to již bylo trochu 

na hraně, ale musím říci, že se nic nestalo. Doba zkrátka byla taková.  

MS: Jinými slovy, doba byla těhotná změnou.   

RV: Ano, byla.  

MS: Rok 1989 byl logickým vyústěním. Byli jsme v té střední Evropě poslední, kde nedošlo k převratu, 

a nakonec se přece jen dostavil.  

… Minulost komunismu … 

MS: Nejprve bych začal obecným vymezením. Rád bych se zeptal, co pro vás znamená minulý režim, 

komunistická ideologie a její realizovatelnost?  

RV: Víte, já pocházím z ryze nekomunistické rodiny, pro mne je to ideologie scestná, škodlivá a 

nerealizovatelná. 

MS: Vidíte na komunistickém režimu cosi ospravedlnitelného? Vše snad nebylo chybné, nebo …?  

RV: To by asi bylo dlouhé povídání, zasluhovalo by také diskusi na téma socialismus. Řekl bych, že 

ospravedlnitelné daleko zaostávalo za neospravedlnitelným, to je zakořeněno už v samotném 

principu komunistické ideologie. 

MS: Dobrá, ale nyní k vám. Část své profesní dráhy jste strávil na železnici. Je zřejmé, že díky výhodám 

na dráhách jste mohl procesovat kus světa. Mohl jste využít bohaté sociální programy. Člověk měl 

režijní jízdenku, která byla za drobný peníz, a mohl se vozit. Jak jste vnímal onen režim, když jste byl 

součástí podniku, jenž umožňoval jistý nadstandard?  

RV: Na to je z mé strany poměrně jednoduchá odpověď. Zřejmě z patřičné pohodlnosti jsem těchto 

výhod nevyužíval. Cosi jiného byly vnitrostátní cesty. Nebyl jsem z těch, kdo se více zúčastňoval 

možných jízd do zahraničí na takzvanou FIB, což byla zkratka pro mezinárodní jízdenku. Pamatuji si, 

že jsem jednou oficiálně s mojí ženou žádal o devizový příslib. Nežádal bych, ale jedna známá, která 

pracovala v bance, říkala, že bych měl šanci získat devizový příslib.  

MS: Pro mladého člověka cosi nepředstavitelného. Ukázka porobenosti lidí.  

RV: Ten nedostal každý. Jednou jedinkrát jsme měli možnost vycestovat se ženou do Jugoslávie. 

Možná díky této známé z banky jsme příslib dostali. V tu dobu jsem pracoval v ÚVARu Nymburk. Když 

mi příslib přišel, tak jsem musel vyplnit formulář, kde byla spousta dotazů. K příslibu se vyjadřovali 

snad i uliční důvěrníci, v práci základní organizace KSČ atd. Jednou jsme seděli se ženou a vyplňovali 

jsme jednotlivé kolonky dotazníku. Najednou jsme se začali cítit strašně nedůstojně. Chytla v nás 

krev. Hned jsem to roztrhal a řekli jsme si, že za těchto podmínek nikam nepojedeme. Možná se do 
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zahraničí podíváme jednou, až budeme žít ve  svobodné zemi. Nikam jsme nejeli. Nakonec se to 

vyplnilo.  

MS: Vidíte, po roce 1989 se ona možnost vyplnila.  

RV: Poprvé na Západě jsem byl díky železnici v prosinci 1989, když jsem služebně jel do Českých 

Velenic, které sousedí s Gmündem. Tam jsem na občanský průkaz pěšky prošel poprvé v životě na 

Západ a měl jsem nádherný pocit, jelikož proti mně jezdili pohraničníci v automobilech GAZ a V3S. Na 

korbách měli svinuté ostnaté dráty. Byl jsem v místech, kam jsem dva roky předtím jezdil, ale nesměl 

jsem překročit hranici. Tenkrát jsem vždy slyšel z Gmündu zvonit kostely a z české strany štěkat 

pohraničářské psy. Nemohl jsem tam jít. Musím přiznat, že ta prosincová cesta a první návštěva 

Gmündu v roce 1989 byl jeden z mých nejkrásnějších pocitů v životě.  

… Exil mnohých …  

MS: Ve skrytu duše jste toužil, abyste se podíval na Západ. Jsou však lidé, kteří museli vynaložit 

mnoho sil, aby se za svobodou dostali. Jsme v Poděbradech. V tomto lázeňském městě žili bratři 

Mašínové se svými přáteli. Tito lidé se doslova prostříleli na Západ. Jak vás poslouchám, tak byste 

touto cestou nešel?  

RV: Musím se přiznat, že ne. Je to ze dvou důvodů. Jedním je, a nemá cenu si něco nalhávat, že 

nepatřím k odvážným lidem. To jistě nejsem. A nejsem na to vybaven fyzicky ani povahově. Druhá 

věc je, nakolik bych tuto cestu zvolil z jiných důvodů, i kdyby mi tyto vlastnosti nechyběly. Není to 

v mé povaze. Nejsem typ takového člověka. Tím je ani neodsuzuji, ani nepropaguji. Jsem jiný. Vidím 

tuto kauzu jako lidsky nesmírně složitou.  

… Politika v minulosti a současnosti …  

MS: Obraťme list, ale zůstaňme ve veřejném prostoru. Jste člověk politický. Jak vnímáte význam 

politiky v obecném slova smyslu?  

RV: Co je to politika? Soudím, že politika je o moci. Důležité je, k čemu moc použiji. Politika sama je 

věcí veřejnou. Politika je či měla by být službou, ale moc sama tam hraje velikou roli. 

MS: Dobrá, jak se díváte na politiku, která zde byla před rokem 1989? Lze soudit, že to byla politika 

pouze pro určitou skupinu lidí? Ostatně jste patřil mezi vysokoškoláky. Minulý režim spíše preferoval 

lidi z dělnické třídy či ty, kteří pracovali rukama. Univerzitně vzdělaní lidé museli mnoho let pracovat, 

aby příjmově dosáhli stejné úrovně jako dělníci. Sám jste říkal, že jste se neangažoval, ale co pro vás 

znamenala politika realizovaná komunistickou stranou?  

RV: Zmínil bych dvě věci. Vyrostl jsem v nekomunistické rodině. Tím byly dány některé věci a měl 

jsem některé věci ulehčené. Pro mě byl pochopitelně nepřijatelný vstup do Komunistické strany 

Československa a s tím souviselo mnoho dalších věcí. Byl jsem smířen s tím, že neudělám a nebudu 

dělat žádnou kariéru. Také jsem o ni nestál. Tato skutečnost se vždy projevila. I já patřím mezi ty, o 

nichž režim věděl, že nejsou prorežimní. Tím to bylo pro mě dáno. Z mého pohledu režim, který jsem 

nikdy neměl rád, používal jiné metody v padesátých letech, a používal jiné metody v letech 

normalizace. Doba nějak šla. Oba víme, že se v různých aspektech lišila. Cíl byl pochopitelně stejný. 

Oni se cítili natolik v sedle, že metody nebyly tak tvrdé jako v padesátých letech. Jsem přesvědčen, a 
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to si spousta lidí neuvědomuje, že takový režim, kdyby se dostal do problémů, by byl schopen se 

k tvrdým metodám vrátit, pokud by to bylo potřeba. On se k nim v letech kolem roku 1989 nevrátil 

pouze proto, že z hlavního stanu, tedy z Moskvy, již nebyla vůle a chuť. Sami věděli, že to tak dál 

nejde. Pokud by z Moskvy vyšel pokyn: „Přitvrdit, zlikvidujte to,“ tak se to stalo. Takový je můj postoj.  

MS: Jinými slovy, klidné demonstrace studentů, by byly utopeny v krvi?  

RV: Myslím si, že zde bylo dost takových lidí, kteří by to tak rádi viděli. Klidně by to tak udělali, pokud 

by to z vyšší, východní moci bylo žádoucí. Jednoduše by to udělali. Toto je můj názor. Mezinárodní 

situace již na to ale nebyla zralá, stejně tak ekonomická situace zemí Varšavské smlouvy. 

MS: Můžeme říci, že v minulosti politika nebyla dělná a šla proti lidem?  

RV: Řekl bych, že šla proti lidské přirozenosti. 

… Plánování …  

MS: Lze se podle vás domnívat, že lidem, kteří prosazovali plánování, řízenou společnost, bylo 

odzvoněno? Reálný socialismus, který zde byl, došel prostřednictví času k vyvrácení minulých přístupů.    

RV: Rád bych k tomu podotkl, že v názoru na to se liším. Upřesnil bych to. Způsob tehdejšího 

plánování byl nějaký. Nepatřím mezi ty, kteří a priori odmítají jakékoliv plánování. V tomto ohledu 

bych byl zdrženlivý. Myslím si, že jisté prvky, jež ani nebyly zavedeny komunisty, jsou užitečné. I Baťa 

dovedl ve své společnosti plánovat.  

MS: Zde jde o to, zdali je možné plánovat celek, jenž je mnohdy velmi heterogenní. Jiné je plánování 

konkrétního člověka. Je to stav, kdy člověk ke svému životu přistupuje s patřičnou odpovědností. 

Problém plánování v minulosti byl ten, že plány se nedodržovaly.  

RV: To je další věc. Souhlasím. 

MS: Byl rozdíl mezi záměrem a výstupem. Když se podíváme do minulosti a spojíme to se současností, 

přivítal byste plán jako strategii? Zmínil jste Baťu. Zde je dobré se vrátit k tomu, že jste pracoval 

v útvaru, jenž se zabýval racionalizací.  

RV: Za prvé jsem byl technik, a proto jsem se zabýval technickou racionalizací, nikoliv ekonomickou, 

byť spolu souvisí. Musím říci, že v ÚVARu Nymburk pracovala celá řada osobností, o nichž by se řeklo, 

že jsou středně technickými kádry. Myslím si, že řada lidí své práci rozuměla. Zmínil jsem, že železnice 

byla partajně hlídanou organizací. Na druhou stranu jsem pochopil až po revoluci, že na železnici i za 

minulého režimu pracovala celá řada lidí, kteří opravdu chtěli být na železnici, měli ji rádi, sloužili jí. 

Myslím si, že řada z nich právě kvůli lásce k železnici, někteří samozřejmě i k vůli lásce k režimním 

výhodám a penězům, byli přesto odborníky a měli železnici rádi. To proto, že železnice má velké 

kouzlo. Soudím, že toto je složitý problém. Poznal jsem řadu lidí na železnici, kteří tu červenou knížku 

měli, a to - ať z přesvědčení, či z prospěchářství, nebo třeba právě proto, aby nemuseli opustit svou 

práci, jelikož prvotní pro ně byla železnice. Tohle je velmi těžké posuzovat. Já to neomlouvám, já to 

konstatuji. 
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… O lidech z minulosti …  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal na jednu skutečnost spjatou s minulým režimem. Měli jsme převrat, 

zvolili jsme jednotlivé představitele a vydali jsme se následovat skupinu zemí, které se považují za 

demokratické. Myslíte si, že jsme se měli vyrovnat s lidmi minulého režimu, kteří nám zde vládli, či se 

měla udělat pomyslná tlustá čára?  

RV:  To je otázka, nad kterou přemýšlím do dnešních dnů, za kterou cítím spoluvinu, spolupodílení se 

na této věci. Nezastával jsem žádné vysoké funkce, ale byl jsem na regionální či krajské úrovni 

v Občanské demokratické straně. Zúčastňoval jsem se i celorepublikových kongresů této strany. 

Zkrátka tuto otázku si kladu do dnešních dnů. Abych to shrnul: nemohu říci, že bych v odpovědi měl 

úplně jasno. O jedné věci jsem ale nesporně přesvědčen. Soudím, že měli být potrestáni lidé, kteří se 

podíleli na porušování zákona i z tehdejšího pohledu. Takoví lidé mezi námi jsou a potrestáni nebyli. 

To je z mého pohledu tím největším handicapem. Soudím, že vámi položená otázka je dobře 

položenou otázkou. Také bych zmínil to, že lidé, kteří se dopustili zločinu proti lidskosti, z hlediska 

mezinárodního práva, měli být jednoznačně odsouzeni a postiženi trestem. Za tím si stojím a za tím 

by si měl stát každý rozumný člověk. Otázka zákazu komunistické strany, jejího přejmenování je 

diskutována do dnešních dnů. Naleznou se pro a proti. Nerad to konstatuji, ale určité procento lidí 

bude pořád komunistickým myšlenkám věřit. Lidé jsou zkrátka takoví. Kdosi chytřejší než já prohlásil, 

že komunismus není ani tak ideologií, ale nemocí. Nerad bych toto rozváděl. Ale to je můj pohled na 

skutečnost.  

MS: Máte vůči této straně apriorně negativní vztah?  

RV: V každém případě jsem odpůrcem komunistické ideologie. Do roku 1989 byl každý člověk, jenž 

byl v komunistické straně, nepřítel, měl jsem k němu odstup, cítil jsem k některým averzi, k těm 

nejhorším nenávist. Je zajímavé, že až po revoluci jsem poznal několik lidí, u nichž mi bylo líto, že to 

jsou komunisté. To proto, že někteří jsou skutečně zvláštní. Je to nemoc. Někteří z nich byli lidé 

osobně slušní, ovšem podíleli se z mého pohledu na neslušné ideologii. Tak se k tomu stavím já. 

Nutno říci, že takový je asi svět a život.  

MS: U mnohých lidí zde vystupuje naivita. Myslí si, že když vstoupí do strany, která dělá zločiny, tak 

svou přítomností, svými pohledy nepodpoří zlo. Mohl jsem se s těmito lidmi setkat v lázeňském městě 

Poděbrady.      

… Vznik demokratické politiky …  

MS: Otočme list, ale zůstaňme na půdě politiky. Máme-li mluvit o demokratické politice, jejím 

ustavení, je nutné se zeptat, jak vnímáte samotnou demokracii?     

RV: Asi churchillovsky, je to – alespoň pro Evropu – ten nejlepší politický systém z těch všech 

špatných. 

MS: Dobrá, nesmíme opomenout, že jste jedním z těch, kteří se podíleli na vzniku Občanského fóra. 

Jaký to mělo průběh?. Bylo to v době, kdy lidé najednou měli k sobě blíž, pociťovali jakoby nutnost 

účasti a poznali smysl demokratické politiky. 
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RV: To zcela jistě. Na ony časy vzpomínám rád. Byl jsem poučen, že euforie nemůže trvat dlouho. 

Abych se nechlubil cizím peřím - je pravdou, že zde v Poděbradech bylo asi pět zakládajících členů 

Občanského fóra, mezi které jsem nepatřil. To proto, že jsem byl v Nymburce. Fungoval jsem jako 

spojka mezi Nymburkem, Prahou a Poděbrady. Přes divadelní soubor jsme si našli cestu. Když bylo 

založeno Občanské fórum, tak jsem patřil mezi těch asi 30 lidí. Ale podpora zde byla veliká, řekl bych 

obecná. 

MS: Poděbrady jsou městem, které má ke čtrnácti tisícům obyvatel. Být mezi tou skupinou občanů, 

kteří zakládali OF, je jistě výsadou. Jak podle vás probíhala komunikace? Jistě důležitá byla otázka, co 

se dělo v Praze.  

RV: Pochopitelně, protože informovanost v prvních týdnech dost dlouho skřípala, než se počala lámat 

televize, rozhlas. Blízkost a spojení s Prahou byla v prvních dnech velká výhoda. 

MS: Byla zde i jiná média, třeba jako Svobodná Evropa.  

RV: Jistě, to nebyl takový problém, např. celá naše rodina ji léta poslouchala a také Hlas Ameriky. 

Informace byly. Také díky studentům, jako byla již zmíněná Míša Doležalová a též díky lidem, s nimiž 

jsem již předtím byl do nějaké míry v kontaktu. Musím říci, že má informovanost byla poměrně 

slušná. Pokud jde o komunikaci s lidmi, tak to byla pro nás velká práce. Byla to doba euforie, kdy jsme 

různým způsobem množili letáky, roznášeli je, počali vydávat Noviny OF a jezdili informovat do 

okolních vesnic. Začaly pravidelné schůzky OF. Vzpomínám si na pana Vrchotu. Ten byl dobrou 

postavou. Ve svém věku, tenkrát mu bylo kolem sedmdesáti let, se velmi angažoval. Měl zde velmi 

dobré jméno poctivého člověka. Bylo velmi důležité, že tito lidé vstoupili do Občanského fóra, 

angažovali se v něm, jelikož takoví lidé měli obecnou důvěru lidí.  

MS: Jinými slovy, domníváte se, že zjitřená doba dala prostor přirozeným autoritám? 

RV: Ano, to jste řekl hezky. Ano, dala. V některých případech i „vyčůránkům“, ale nebylo jich tehdy 

mnoho. Ale takové už revoluce, nebo spíše řekněme společenské změny, jsou. 

MS: Soudíte, že tito lidé měli zájem ve vedení zůstat? Využili přízeň lidí, či se začali vytrácet, a na 

politická místa se počali dostávat lidé, kteří byli schopni vést úřad a být dobrými manažery.  

RV: Soudím, že je to tak, jak říkáte. Netroufl bych si říci, jak to někdo podává, že ti dobří se vytratili a 

horší (třeba prospěcháři) přišli. Lidé, kteří jsou podle mého názoru emotivnější, kteří nejsou 

„rodilými“ politiky, nemají dostatečnou touhu po moci a zapojili se do toho v samém počátku, tak 

většina z nich či spíše velká část z nich v politice již není. Nemyslím si, že je to důvod k tomu, abychom 

se na ně zlobili. Hodně čtu o historii. Není to nic nebývalého. Po lidech, kteří nějak začnou, musí přijít 

lidé, kteří mají větší výdrž, větší touhu po moci, … 

MS: … větší lokty, …  

RV: … což nemusí být vždy pejorativní. Myslím si, že lidé, kteří od počátku říkali: „Já nechci moc, moc 

mi nic neříká,“ tak ti v politice nesehráli velkou roli. To proto, že politika je tvrdá, reálná.  

MS: Když jste byl součástí Občanského fóra, nesmíme opomenout skutečnost, že toto uskupení nebylo 

stranou. Vymezovalo se vůči dosud existujícím stranám tím, že hlásalo: „Strany jsou pro straníky, 

Občanské fórum je pro lidi.“ Jak toto heslo vnímáte? Není v tom vidět nádherná ukázka naivity?  
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RV: Podle mého názoru je. Nutno dodat, že jsem také mezi ty naivní lidi patřil, pokud to mám říci 

otevřeně. Avšak v roce 1991 jsem vstoupil do Občanské demokratické strany, …  

MS: … která byla založena Václavem Klausem.  

RV:  V daný moment existovalo Občanské hnutí, které následovalo spíše postoje Občanského fóra, a 

proto označení hnutí. Ukázalo se - ať chceme, či ne - že zatím správa věcí veřejných odvisí od 

stranického systému. Nikdo nic lepšího nevymyslel.  

MS: Zde byl problém, politické strany byly zprofanované.  

RV:  Ano, Československá strana lidová, Československá strana socialistická, které Národní frontě 

poskytovaly legitimitu, říkalo se tomu socialistická demokracie, samozřejmě pod vedením KSČ. Neměl 

jsem valné mínění o jejich představitelích již tenkrát, v dřívější době. Oni pouze využili příležitosti. 

Najednou viděli, že může existovat reálná demokracie, a především myslím, že funkcionáři si přáli 

zůstat funkcionáři. Věřím tomu, že bylo velmi dobře, že vznikla Občanská demokratická strana a další 

strany. Mně osobně je dodnes líto zániku Křesťanské demokratické strany, kterou vedl Václav Benda.  

Pořád jsem věřil, že se z ní rozvine moderní křesťanskodemokratická strana, která nebude zcela 

navazovat na bývalou stranu lidovou. Všichni víme, že z nějakých důvodů to nedopadlo.  

MS: Je zřejmé, že šlo o období, kdy se lidé hodně zajímali o politiku.  

RV:  To je pravda.  

… Participace v politice …  

MS: Jak intenzivně by se člověk měl zajímat o politiku? Člověk je dle Aristotela ZOÓN POLITIKON, což 

doslova znamená, že je „zvířetem politickým“. Tážu se proto, že Češi jsou reptavým národem. Místo 

toho, aby něco řešili v místech, kde se to řešit má, tak se scházejí v hospodách a při půllitru brblají. Jde 

o to, že bylo nadšení z možnosti politické svobody a poté ústup. Mnozí z nás pociťují beznaděj. Ke 

konci roku 1997 přichází Václav Havel ve slavném Rudolfínském projevu s velkou kritikou společnosti, 

která může být uváděna i v dnešních dnech. Týkalo se to pohledu na hospodářskou transformaci. Byly 

v něm zmíněny příčiny nedobré nálady. Lidé dnes mají pocit, že politici se o ně zajímají pouze jednou 

za čtyři roky. Slíbí jim cokoliv a tím si koupí jejich hlasy. Poté jako kdyby je neznali. Musíme se právem 

tázat, zdali je u nás politika dělána pro lidi? Jak tuto skutečnost vnímáte jako bývalý politik na 

regionální úrovni?                        

RV: Často jsem o tom přemýšlel. Jestliže jsem dnes učitelem v duchu Karla Čapka, uvažuji tak, že 

nejlepší politika, kterou mohu dělat, je, že budu dobrým učitelem. Je to podobné, jako švec může ušít 

dobré boty. Zní to hezky, ale člověk by se měl také přinejmenším ve svém okolí snažit řešit věci, které 

přesahují každodenní problémy. Člověk by měl nalézt odvahu místo remcání říci do očí, že ten a ten 

člověk je prospěchář, že jeho chování je nečestné. To by měl podle mého názoru umět každý z nás. 

Přiznávám se, že to sám dost dobře neumím. Není to vlastní každému člověku, ale je to zásadní. Říkají 

to lidé chytřejší a vzdělanější, než jsem já. Nevím, jak jsou na tom jiné národy, natolik je neznám. Je 

pravdou, že si myslím, že je v nás pořád něco z minulosti, že se pořád bojíme. Nyní již ne politické 

moci. Jsme trochu - a zahrnu do toho i sebe - ustrašení. Netvrdím, že je to i minulým režimem nebo 

tím, že žijeme ve středu Evropy, kde se zde přelévaly východní a západní vlivy, nadvlády jiných, ale 

jednoduše takoví mnozí z nás jsou.  
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MS: Jdeme do vlastní ulity, místo toho abychom byli schopni prezentovat svůj názor. Na vrchol se tak 

dostávají hlavně lidé, kteří mají lokty? 

RV:  Možná se tam dostávají příliš snadno. My neděláme správný filtr tím, že jim dovedeme říci něco 

do očí, neumíme je lépe odškrtnout, a některé povzbudit, jelikož si nechceme dělat zlou krev, 

nechceme přijít o zaměstnání, nechceme mít problémy ve svém městečku, které je však součástí 

celku. Pokud pomohu někomu na radnici a budu dobrým politikem, tak bych mohl být politikem ve 

vyšším slova smyslu. Soudím, že málo filtrujeme podhoubí, že jsme měkcí vůči nepravostem. 

Necháme se snadno zastrašit. Uvedl bych i konkrétní příklady. Vidím to u řady lidí a nevím, zda jim to 

mohu pouze vyčítat. Zatímco dříve jsme se otáčeli v hospodách, jestli nás někdo neposlouchá při 

sdělení určité choulostivé informace, vtipu, jiného názoru, než byl oficiální, tak dnes se řada lidí může 

cítit podobně, ale z důvodu, že mohou ztratit místo.  

MS: To znamená, že lidé jsou … 

RV: … pod ekonomickým tlakem.  

MS: Dříve byl člověk konfrontován s tlakem politickým, dnes jsme svědky tlaku hospodářského, 

zaměstnaneckého. Člověče, pozor, když byste řekl něco proti zaměstnavateli, mohlo by to mít neblahé 

důsledky. To je přece nový druh otroctví.  

RV: Tuto otázku si mnohokrát kladu. Řekl jste to dobře. Někdy se bojíte, že něco, na co jste poukázal, 

je v jistých ohledech pravda. Otázkou, jak velká. Bojíme se toho. Koneckonců v počátku roku 2011 

jsem viděl velmi hezký film v poděbradském filmovém klubu. Týkala se kauzy Nošovice. Natočil to 

režisér Vít Klusák, jenž tam byl na besedě. Tam je tento problém zachycen. Nyní je otázkou, jak mám 

situaci řešit? Mám být statečný? Člověk si může říci: „Mám rodinu, živím ji …“ Kdysi člověk řekl: 

„Mám rodinu a nyní podepsat Chartu 77, petici za propuštění Václava Havla?“ Buďme k sobě upřímní. 

Někdy se naše otázky kryjí, ty minulé i dnešní. 

… Otázka charakteru …  

MS: Shodou okolností lidé, kteří mají hluboko do kapsy, uvažují o eventualitách obtížněji. To snad 

nemusí být dobrá známka o společnosti. Zkrátka - zde vystupuje totalita v jiné podobě. Právě 

demokratická společnost je založena na tom, že člověk si může říci, co chce. Na druhou stranu musí 

logicky nést důsledky svých činů. Právě veřejný prostor, jehož součástí je politika, se vyvíjí pouze 

tehdy, když jsou zveřejňovány patřičné skutečnosti, jejichž součástí je například otázka hodnot, 

spravedlnosti. Zde platí: poznej pravdu a pravda tě osvobodí. V počátcích nové doby se do čela 

dostávaly přirozené autority. Poté rybník politiky a posléze veřejného života začal zapáchat a člověk 

to mohl zakoušet i na malém městě. Nahoru se dostali lidé, kteří politiku podřídili svým zájmů. Bylo to 

proti duchu změn v roce 1989. Představitelé města ztráceli sebereflexi, začali město „dusit“.    

RV: V jistou dobu část vedení města přestala naslouchat občanům. To je první chyba. Druhý moment, 

jenž byl důležitý pro to, co se v Poděbradech stalo, je, že po delší době ve funkci se člověk stává 

„otupělým“. Byl jsem tam pouze čtyři roky. Nevím, jak by to dopadlo, kdybych usiloval o to 

pokračovat. Vezměte si člověka, jenž je ve funkci osm, deset let. Jistě se na něj nalepí spousta 

našeptávačů, přisluhovačů, a to proto, že z toho chtějí mít prospěch. Tito lidé politikovi určitě 

podkuřují. Z toho chtějí mít prospěch. Člověk to třeba nemusí hned myslet špatně, nemusí být 

neschopný, nicméně po určité době podléhá, začne tomu věřit. Též se začne pohybovat v kruhu 
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těchto lidí. Ztrácí kontakt s realitou, soudnost. Také se může objevit přílišná sebedůvěra. Řekl bych, 

že to je to, co se zde stávalo.  

MS: Inu, takové napoleonství. Jak poté z toho ven? To vede k tomu, že pokud lidé někoho volili, tak si 

nakonec řeknou, že systém nám nenabídl skutečnou změnu. Opět zde máme to, proti čemu jsme 

v počátcích změn vystupovali - arogance, ignorance.   

RV: V tomto bych byl opatrným. Vím, nač narážíte. Změna není tak dokonalá, tak prudká. Ať je to, jak 

chce, při všech těch výhradách, problémech jsem stále optimistou, že to půjde cestou postupného 

zlepšení. Podívejte se, kdysi jsme chodili, a někteří ne, k volbám za komunistů. Tam byly nějaké lístky. 

Pamatuji si, jak jsme jednou někam cestovali letecky v rámci socialistického tábora. Na Ruzyni jsme 

museli odvolit, jelikož byly volby, o nichž přitom bylo jasné, jak dopadnou.  

MS: Účast 99 procent a podpora vládnoucí strany. To je ta lidová demokracie. 

RV: Našlo se málo lidí, kteří nešli k volbám, ale i těch, kteří si vůbec dovolili jít za plentu. Ta byla tak 

šikovně umístěná, že úhlopříčně přešel volič celý sál a před zraky celé volební komise vykonal volbu. 

Ten člověk měl děti, které se příští rok chtěly hlásit na vysokou školu. My starší víme, jak to bylo. Tak 

to bylo vymyšlené. Pokrok mimo jiné ukážu na místní politice. Na radnici byly změny. Nyní neříkám, 

zdali k lepšímu, či horšímu. Část voličů dala najevo, že to chce jinak.  

MS: Dovolil bych si říci, že velká část voličů.  

RV: Za prvé, je vidět, že člověk může něco změnit a že to nakonec svou vůlí dal najevo. Pochopitelně 

je výhodou, že je to tajná volba. Člověk se méně bojí.  Svobodně vyjádří svůj názor. Vždy říkám: 

„Pojďme do tamtoho obchodu k holiči a řekněme: Jak to, že zde kouříte?“ Nebo si dovolme 

v restauraci právem zkritizovat předložené jídlo. Najednou zjistíme, že tato konkrétní věc je daleko 

těžší než v tajných volbách projevit vlastní vůli. Právě toto je věc, kterou bychom se měli učit. Ve 

volbách to zvládneme, ale v každodenním životě to zvládáme hůř.  

MS: Říkáte, že nejsme schopni říci pravé slovo v pravý čas? 

RV: Soudím, že to je náš problém.  

MS: Jsme odvážní v době, když se nikdo nedívá.  

RV: Nechci házet všechny do stejného pytle. S tímto mám problémy i já sám. Také se to učím. A 

někdy mi to moc nejde. 

MS: Přestože jsme ve středu Evropy, přestože jsme byli v ohnisku dění, jsme ustrašení. I to se odráží 

do politického …  

RV: … a občanského života.  

… Odvaha vystoupit …  

MS: Měl by se podle vás člověk aktivně politikou zabývat? Účastnit se politiky a rozhodovat o jejich 

záležitostech právě vyžaduje čas, vyžaduje znalosti.  
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RV: Je to zveřejnění sebe. Když někde promluvíte, vylezete z anonymity. Také budete mít odpůrce. 

My nejsme zvyklí mít odpůrce.  

MS: Takový Václav Klaus je má, a co by si počal, kdyby je neměl? Bez odpůrců by asi nebyl Václavem 

Klausem.  

RV: Ano, to je pochopitelně pravda. Václav Klaus je proto politickou osobou, která se v politice 

pohybuje. Ať již o něm lidé jakkoliv soudí, tak on tu odvahu má. On je ochoten jít se svým názorem na 

trh.  

MS: Ať to dopadne jakkoliv. Dobrá, můžeme se tázat, zdali doba, v níž žijeme, přeje lidem, kteří dělají 

slušnou, dobrou politiku, a přitom se nebojí?  

RV: Nevím, zdali jsem dobře pochopil otázku. Soudím, že tato doba těm ustrašeným, bojácným, byť 

poctivým nepřeje, jelikož oni jsou proti druhým lidem příliš slabí. Vzpomínám si na rozhovory pana 

Čapka s Masarykem. Masaryk byl jistě demokratem, byť někdy autoritativní, a ve svých hovorech 

praví na výtky o nedostatku slušných lidí: „Slušných lidí je dost, dokonce by se s nimi dalo dláždit. My 

však potřebujeme lidi schopné a aktivní.“ On tím neřekl lidi špatné. Pouze slušnost nestačí. To je ten 

věčný svár mezi dobrem a zlem. Tuším, že to řekl Edmund Burke či jiný myslitel, že pokud jsem viděl 

nějakou špatnost nebo zlo a nezasáhnu, tak je podporuji. Soudím, že to je neustálé dilema, s nímž se 

každý člověk nějak pere. Buď prohrává, či nad tím vítězí.  

MS: Jak by ne. S tím lze souhlasit. Člověk musí nalézt odvahu. Když nenalezne patřičnou odvahu, tak 

se nepřímo podílí na páchání zla. Dnes je jiné uvažování. Máme demokracii, ale potřebujeme 

demokraty.              

RV: S tím lze souhlasit.  

MS: Člověk, pokud má zájem cosi změnit, musí začít od sebe?  

RV: Určitě. Poté vidím druhý nedostatek a ten mně také vadí. Odvolám se opětovně na Masaryka, 

jelikož on řekl, že demokracie je též kázeň. Pod kázní si představím zákonodárství, zákony, jejich 

dodržování, jejich vymahatelnost. V kontextu dnešního stavu si troufám tvrdit, že toto mi vadí ze 

všeho nejvíce. Téměř každodenně vidím, slyším, že v této oblasti velmi kulháme. To je chybné. Máme 

špatně vymahatelné zákony, také se často obcházejí, …  

MS: … novelizují se. To přispívá k právní nejistotě.  

RV: Ano, každý zákon má nějaký výklad. Pokud vím, tak v Anglii se řídí výkladová stránka zákona jeho 

smyslem. U nás jako bychom v zákonech chtěli mít popsané vše. Zákon má snad vyšší smysl. Jestliže 

soud dbá na výklad zákona, tak každá hloupost nemusí být v zákoně uvedena. Musí například 

odsoudit člověka, jenž je pirátem silnic. To je to, z čeho mám strach. Soudím, že brzy nastane doba, 

kdy dopravní policie začne honit lidi kvůli lékárničkám …  

MS: … či jiným „maličkostem“.  

RV: Zatímco vám jako řadovému řidiči budou policisté udělovat pokutu, tak kolem vás projedou tři 

automobily, jejichž řidiči budou porušovat silniční nařízení více než vy. Za nimi se nikdo honit nebude, 

ovšem vy zaplatíte pokutu. Říkám, že právě toto jsou věci, které mně na naší demokracii vadí.  
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MS: Lidé nedodržují zákony, …  

RV: … nevymáhají se.  

MS: Biti jsou obyčejní lidé, kteří se snaží dodržovat dohodnuté principy.  

RV: To je věc, která mně na naší demokracii začíná nejvíce vadit.  

MS: Nesmíme zapomínat, že systém, v němž žijeme, je založen na pravidlech. Pokud se nedodržuje, 

podle čeho se hraje, tak systém počíná ztrácet legitimitu.  

RV: Demokracie se poté může projevit jako slabá. Všichni vědí, že je to poté podhoubí například pro 

fašistické bojůvky, … 

MS: … tedy extremismus.  

… Škola …  

RV: Druhou věcí, kterou vidím, je otázka špatné či žádné výchovy.  

MS: Je to nemilý popis reality, která však vybízí ke konání.  

MS: Než se zaměříme na současnost, ohlédněme se zpět. Jaký byl výchozí stav? 

RV: Mohu se plést, ale domnívám se, že nijak strašný. Samozřejmě - ideologie tu hrála silnou roli, 

také v samotném přijímání na školy. A zejména humanitní disciplíny (dějepis, filozofie atd.) byly 

především v učebnicích deformovány. To je nesporné. Nebyla ani větší spolupráce se zahraničními 

školami. Překrucování informací v učebnicích dějepisu, vlastivědy či občanské nauky bylo běžné. Na 

druhou stranu nebyla bezbřehá liberalizace a velký úpadek kázně, jak to vidíme dnes. V takovém 

prostředí se dalo docela úspěšně učit. A nedá se říci, že by technické obory byly přímo přesyceny 

ideologií. Velká část vyučujících dovedla s politickými požadavky zacházet rozumně. Jistě, ne všichni. 

Ta situace, která nebyla po více stránkách tak špatná, nebyla nějakým speciálním výsledkem 

schopnosti komunistického školství, spíše byla ovlivněna tradicí předchozích generací, touhou po 

vzdělání, přesvědčením, že škola má vedle vzdělávání také vychovávat, že učitel má být respektován. 

Tohle přijímali ve větší míře i rodiče. Mnohé o společnosti vyčtete vždy ze soudobých frází, zejména 

ve školství. Ty komunistické ještě pamatujete, byly plné ideologie. Ty dnešní jsou jiné. Ale jsou tu, v 

podobě neskutečně složitých  mnohovětných souvětí, kde je mnohdy problém najít podmět a 

přísudek. Souvětí jsou plná  obtížně definovatelných cizích výrazů: evaluací a sebeevaluace, 

kurikulum vitae; a vlastně najednou nevíte, zda jde o vzdělání, o žáka a o učitele. Zkusím to vyjádřit 

jinak, jednodušeji a z pohledu základního či řekněme učňovského školství: žáci na této úrovni 

zpravidla uměli trojčlenku, přímou a nepřímou úměru, základní výpočty procent, základní úkony se 

zlomky a - světe div se - malou násobilku neřešili na kalkulačce. A věděli, že 1 metr je 100 centimetrů 

a metrák má 100 kilogramů. Přece není žádným objevem, že v určitém věku je dobré rozvíjet paměť, 

cvičit mozkové buňky. Někdy mi připadá, že dnes se žáci hlavně mají naučit diskutovat. Což o to, snad 

na tom něco je, ale nesmí se zapomenout, že musí mít o čem. K tomu ale musí něco vědět a o něco se 

zajímat. 

MS: Jste kantorem učňů … Jiná situace je na školách, po nichž lidé ve vzdělání pokračují.  

RV: Znám hlavně učňovské školství, ale snad vím dost i o základních školách.  
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MS: Ne nadarmo se říká, že děti jsou budoucností národa.  

RV: Kdybych měl soudit podle toho, jak to vidím, budu označen za školometa, konzervu. Nejsem sám. 

Do tohoto školství je potřeba rychle a hrubě zasáhnout.  

MS: Myslíte i pumpovat peníze?  

RV: Vůbec ne. Soudím, že peněz v našem školství není až tak málo, dostatek peněz je druhotným 

problémem. Řekl bych, že prvotní problém je horší než peníze.  

MS: Tedy deficit lidí, učitelů?  

RV: Spíše je to systém. Řekl bych, že učitel se dostává do situace, kde je mezi třemi kameny. Žákem, 

s nímž dnes toho mnoho nezmůže. Žák má přece tolik práv, o nichž sám učitel toho mnoho neví.  

… Regres …  

MS: Studenti chtějí práva, a ne povinnosti.  

RV: Druhou věcí je, že nad učitelem je vedení školy, které musí hájit trend, který je. A ještě jsou tu 

rodiče. Mám strach, aby učitel nebyl takovým českým „otloukaným“ kantorem, jenž bruslí mezi 

spoustou administrativy, stěžujícími si rodiči a naprosto nepřizpůsobivým žáky, z nichž velká část 

nemá absolutně o nic zájem. Říkám o nic, a to vystihuje situaci.  

MS: To zní hrůzně ve vztahu k mladým lidem. Přitom dvacet let žijeme ve svobodě.  

RV: Hovořím o učňovském školství, o svých zkušenostech. Nechci věci globalizovat. Toho bych se bál. 

Ze svého pohledu ale tvrdím, že situace je velmi špatná.  

MS: Dá se říci, že jsme hodně usilovali o blahobyt, který je srovnatelný se Západem. Zanedbali jsme 

ale děti, žáky, mládež?  

RV: Asi ano.  

MS: Lidé, kteří byli schopní, tak odešli. Hovoříte pouze o učňovském školství. Lidé využili osobního 

prospěchu, lepší nabídky. Jak si vysvětlit pokles?  

RV: Víte, to je systémová záležitost.  

MS: Budujeme demokracii. Srovnáváme se první republikou, ovšem právě tam byly autority. Učitel byl 

pan učitel. To znamená, že dnes pan učitel není panem učitelem? 

RV: Soudím, že na pana učitele houkne, kdo chce. Učitel se bojí inspekce, bude se bát vedení, svým 

způsobem se bude bát i žáků, jelikož jeho možnosti jsou omezené. Bude se bát rodičů žáků, kteří jsou 

v mnoha případech agresivní. Učitel napíše rodičům zprávu o nepříznivém vývoji dítěte do žákovské 

knížky. Ve většině případů žádná odezva. V některých je i záporná: Co si to ten učitel dovoluje! 

Z tohoto úhlu pohledu je to špatné.  

MS: Říkáte nedostatek respektu. Tuším, že v roce 1991 byl natočen film Zdeňka Svěráka Obecná škola. 

Soudíte, že bychom tam mohli nalézt paralelu, jak to ve třídě vypadalo, než tam přišel kantor a 

zjednal pořádek? Před tím žáci o nic nejevili zájem, ignorovali učitelku.  
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RV: Zřejmě ano.  

MS: Člověk pociťuje smutek.  

… Učit se …  

RV: Mám vysvětlení toho, co se stalo, ale nikdo to moc nechce slyšet. Je zřejmé, že fandím učitelům. 

Osobně bych řekl, že můj vztah k žákům není špatný. Přesto je náročné mít ve třídě třicet dětí, to je 

hodně. Někdo řekne, že pokud jsme byli mladí, tak nás bylo 34. Také naše třída měla tolik lidí. 

Musíme si ale uvědomit, že byla jiná společnosti. Musíme přiznat, že tam byla větší kázeň, před tím 

nemůžeme zavírat oči. Dnes mít 30 dětí v učňovské třídě je utrpením. To proto, že řada z nich je 

dysgrafiků, dysortografiků, dyslektiků a žáků s poruchami chování. K těm byste měl mít „individuální“ 

přístup. Pokud jich tam máte z 30 deset, tak nevím, jak to budete dělat. Neměl byste učit frontálně, 

tedy klasicky čelem k nim, ale nemůžete se otočit. To proto, že nevíte, co se vám za zády stane. Třicet 

žáků nemůžete v podstatě učit. Dělit je do skupin, zvlášť se věnovat chytřejším, kteří možná půjdou 

na nástavbu, a zvlášť těm, kteří stěží prolezou. Za 45 minut to se třiceti učni nelze. Je nutné ty žáky 

něčím zaujmout. Nezapomenu, že jeden rok se stal „Učitelem roku“ zřejmě dobrý učitel ze základní 

školy, ale též díky tomu, že měl jiné pojetí výuky v dějepisu. Když měl přednášet o Karlu IV., vzal si 

dobové ustrojení. Toto může udělat jednou, dvakrát, ovšem nemůže tímto způsobem učit trvale, už 

vůbec ne na učilišti. Může být nejoblíbenější, avšak nemusí mít odpovídající výsledky. Jinými slovy, 

musí se žákům vysvětlit, že se pořád ještě ve škole má učit, že vzdělání bolí, jak to říká prezident 

Klaus. To je pravda. Anglické slovíčko se nenaučím tím, když se učitel bude předvádět. Musím říci, že 

těchto metod mám plné zuby. Výuka se může dělat zajímavější, měla by být škola hrou, ale základ 

učení je ten, že žák se musí naučit učit a učit. Od toho je škola.  

MS: Disciplína musí být.  

RV: Ta právě chybí. To přece jinak nejde. My si hrajeme na to, jak naše děti budeme učit, aniž by se 

musely učit. Kantore, tak to zajisti. Buď zajímavý, přátelský, buď v kruhu, a jsou výsledky?  

MS: Vše by mělo být bez námahy.  

RV: Je otázkou, jak se něco naučit, a přitom se nemuset učit.  

MS: Je to ale pošetilost, jelikož člověk se učí jedině tím, že zapojuje rozum.  

RV: Takových věcí bych našel daleko více. Také tam jsou doporučení od školních psychologů.  

MS: Podle takovýchto postojů je každý „postižený“.  

RV: Troufám si tvrdit, že jich je dost, a v tom vidím další problém.  

… Význam pro hospodářství …  

MS: Obraťme list, ale zůstaňme v oblasti školství. Je dobré zdůraznit nutnost učňovského školství, 

jelikož jsme průmyslovou zemí, vyrábíme automobily a pokračujeme ve své tradici. Pokud máme 

v nastoupené cestě pokračovat, tak v továrnách bude muset někdo dělat, pokud nechceme dovážet 

cizince z východní Evropy.   

RV: Souhlasím.  
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… Výchova …  

MS: Vy jste také zmínil vzdělávání. To je jednou z věcí. Jsem přesvědčen, že je dobré také zmínit 

otázku výchovy. Ta jde se vzděláním ruku v roce.  

RV:  Říkáte to velmi dobře.  

MS: Petr Piťha k dvacetiletému výročí od revoluce pronesl velmi ostrý postoj k českému školství.  

RV: Znám jeho postoj. Zdaleka to není jenom jeho názor. Pod většinu bych se podepsal. A pokud vím, 

nejenom já. 

MS: Soudíte, že se dle této výzvy kráčí kupředu?  

RV: Ne. 

MS: V jaké rovině se tedy má uplatnit ve škole aspekt výchovy? 

RV: Podívejte, jsou učitelé dobří, horší, lepší. Ale v průměru to tak zlé nebude. Není nutné jim 

dirigovat každý krok, je třeba spíše dobře „říci, co učit, a třeba dobře promyšlenými 

standardizovanými osnovami“, ale nějaké interdisciplinární vztahy, kompetence, enviromentalistika, 

prolínání oborů, výchova k občanství - to už přece dělá každý učitel sám, a činil tak vždy, bez státního 

brožurkového dirigismu, je – li to opravdový učitel. Neodpustím si příklad: dnes často vejdete do 

školského zařízení, kde žáci nezdraví, odpadky házejí na zem místo do připravených nádob na tříděný 

odpad, před školou kouří, chovají se vulgárně k sobě i učitelům, v dopravních prostředcích je ani 

nenapadne uvolnit místo starým lidem, ale škola je vyzdobena tematickými nástěnkami o životním 

prostředí, žáci zhlédli nesčíslně interaktivních pořadů na výše uvedená témata a vzniklo tolik a tolik 

žákovských projektů o slušném chování. Nebudujme Potěmkinovy vesnice, popišme stav pravým 

jménem a dejme se už konečně do toho. 

… Diskriminace a tolerance …  

MS: Dobrá, postupme dále. V dřívějším školství minulý režim lidi diskriminoval, když měli politický 

šrám. Dnes, jak naslouchám vašim slovům, diskriminace není, ba je snahou u mnoha lidí pardonovat 

znevýhodnění, což vede až k absurdním situacím.  

RV: V rámci dřívějšího školství jsem onen problém měl. Osobně jsem dostal nedoporučení na vysokou 

školu. Takový problém bych dnes samozřejmě neměl. Jsou ale jiné. 

MS: Ale vystudoval jste.  

RV: Vystudoval jsem, jelikož moji rodiče nebyli veřejně známí disidenti. Také děti některých disidentů 

režim nechal vystudovat. Je pravdou, že na humanitní disciplíny jsem nemohl jít. Miloval jsem 

češtinu, latinu, historii. To vůbec nepřipadalo v úvahu. Když jsem se hlásil na VŠCHT v Praze, byl jsem 

pozván ještě před zkouškami na pohovor. Takoví jsme byli čtyři. Bylo nám řečeno soudruhem 

proděkanem, abychom si to rozmysleli a zkusili dát přihlášku někam jinam, kde mají absolutní 

nedostatek zájemců. Kdybychom tady uspěli ve zkouškách sebelépe, tak nás škola nikdy nevezme. 

Tímto byly pro mne zavřené nejen humanitní obory, ale i potravinářská chemie na pardubické VŠCHT, 

která byla příliš blízko rodiště, a soudruzi by mne tam nepustili, postarali by se. Soudím, že byly tři 

školy v republice, které byly ochotny mě vzít. Jednu z nich jsem vystudoval. Zbyly možnosti dřevařská 
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ve Zvolenu, báňská v Ostravě a poměrně nová fakulta technologická se sídlem v Gottwaldově. Dříve 

se jí říkalo „baťárna“. Byla to výuka technologie gumy, kůže a plastických hmot. V minulosti politický 

handicap existoval, zvláště pokud rodiče dětí byli vyloučeni ze strany. Nutno říci, že to nebyl můj 

případ. Jednou za půl roku jsem musel na politický kobereček, kde předseda strany ve škole, soudruh 

plukovník Beránek, coby šéf vojenské katedry posuzoval, zda jsem na škole „oprávněně“. Moji rodiče 

nikdy ve straně nebyli. Na druhou stranu - řada kantorů za komunismu byla vzdělaná a snažila se. 

Učili dobře. Domnívám se, že odpolitizovat školství šlo poměrně snadno. Jednalo se především o 

úpravy osnov, mám na mysli především v humanitních oborech.  

MS: Podle vás ti, kdo učili, byli lidmi s odpovídajícím rozhledem, byli to lidé, kteří měli respekt? 

RV: Za svou osobu mohu říci, že například na gymnáziu, které jsem vystudoval v Přelouči, působili 

dobří kantoři a do dnešních dnů se s nimi rád setkávám a vážím si jich, tedy většiny z nich. 

… Ignorance světa …  

RV: Víte, sám pokládám téma školství za velkou kapitolu.  

MS: To je snad velmi důležité.  

RV: Jeho situace je však ne snad úplně tragická, ale špatná. Říkám to otevřeně, abych si na nic nehrál.             

MS: Zde je též důležitý fakt, který jste zmínil. Zkrátka - mladí lidé vycházející z učňovského školství 

nemají o nic zájem.  

RV:  Mohu říci na základě znalosti našich žáků, že by podle mého názoru byli u voleb či v nějakých 

společenských kauzách snadno manipulovatelní. To proto, že rozhled mnohých, jejich zájem, či lépe 

nezájem o věci veřejné, je až neuvěřitelný.  

MS: Lze se domnívat, že toto téma by zde mělo být více zastoupeno. Transformace není pouze 

otázkou politickou, ale občanskou.      

… Směrování českého školství …  

MS: Ještě bych se zeptal, jak by podle vás měla vypadat školská soustava? Jde o to, zdali lidé, kteří 

tento resort mají spravovat, rozumí věci, vědí, co se ve společnosti děje a co žáci a studenti mají znát, 

aby se v životě uplatnili? 

RV: Sám bych to rád věděl. Někdy si říkám, že to není možné. Zřejmě tomu nerozumí.  

MS: Když člověk mohl hovořit s profesorem Petrem Piťhou, také na tuto skutečnost upozornil. 

V resortu školství je nekompetentnost.  

RV: Profesor Piťha je nesporně jedním z těch, kteří tomu rozumí.  

MS: On působil v první vládě Václava Klause, poté odešel a na jeho místo přišel ekonom Ivan Pilip. 

Měli bychom se tázat, oč ve škole běží? Někteří z nás řeknou, že jde o formování osobnosti. Jak podle 

vás by mělo ono formování osobností vypadat?  

RV: Nerad bych zapomněl na jednu věc, a proto na ni odpovím. Pozor na diskriminaci, o níž jsme 

trochu hovořili. Dnešní žáci, kteří mají papír, že jsou znevýhodněni v té a té věci, tak máme napsáno, 
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jak s takovými lidmi máme postupovat pracovat. To by bylo v pořádku. Kdyby ve třídě nebylo 30 žáků, 

tak bych oněm doporučením psychologů a inspektorů snad i rozuměl. Také si myslím, že se některým 

dávají tato dobrozdání neuváženě, příliš lacino. Ve své podstatě první, kdo by těm žákům měl 

věnovat zvýšenou pozornost, jsou jejich rodiče. Ti k tomu často přistupují tak, že žák musí především 

mít „úlevy“. Ve škole máme žákyni, u níž je napsáno, že je špatně vzdělavatelná. Nyní, pane učiteli, ji 

vzdělávejte. To by se ovšem mělo řešit jinak. Jsem zásadně proti rušení škol, kterým jsme říkali 

zvláštní, speciální, praktické. Na názvu nezáleží. V konečné podobě škodíme i těmto dětem, které by 

se měly opravdu připravovat speciálně a v menším kolektivu.  

MS: Pro učitele, který se má věnovat třiceti žákům, je to absurdní požadavek.   

RV: Zde nějaká chyba.  

MS: Rodiče si myslí: „Hle, máme zde stát, my prostřednictvím daní si platíme školu, máme nárok na 

vzdělání našich dětí, a tak tam …  

RV: … toho našeho Fandu dáme. Bude mít papír, že je vyučen, tedy alespoň něco. Sice má tři roky na 

učilišti špatné výsledky, ale poté zjistí, že bych chtěl na nástavbu. Vyučení je mu to málo, a tak bude 

maturant. Student se totiž v téměř v každém učilišť může hlásit na maturitní nástavbu. Většinou se 

tam dnes učni dostanou bez přijímacích zkoušek. Žák, jenž se vám na učilišti dva, tři roky flinká, říká: 

„Nač bych se měl učit? Co chcete?“ Najednou zjistí, že by se mohl „flákat“ další dva roky, a tak bude 

mít nakonec maturitu. Možná jsem nyní zlý a cynický, protože jsem rozčilen. Toto ale nikdo nechce 

vidět. To je něco strašného. Na degradaci školství a vzdělanosti se člověk těžko dívá.  

MS: Nu, dříve měla gymnázia zvuk.  

RV: Pochopitelně.  

MS: Postupem času tam chodilo více a více studentů, což vedlo k rozředění kvality. Gaussova křivka 

normálního rozdělení inteligence v populaci je v tomto ohledu neúprosná. Lidé jsou z tohoto úhlu 

pohledu limitováni. Vědí o této skutečnosti ti, kteří o ní rozhodují?   

RV: Není možné o tom nevědět. Dokonce se dělají zkušební maturitní testy. Odpovědní úředníci ty 

výsledky vidí. Pokud jsem dobře informován, tak se to často řeší tak, že se řekne: „Takové testy by 

udělala pouze třetina žáků. Snižte hranici bodů ze šedesáti na padesát. To tak je a vím, že tomu tak je. 

Uvedu další skutečnost. Tou je placení na hlavu. Počet žáků by měl mít vliv na finanční příspěvek 

škole od státu, ale neměl by to být ten jediný rozhodující. Zejména nyní, kdy jsou slabé ročníky, tak 

každý, kdo se do školy přihlásí, je přijat. Pomalu každý žák školu či učiliště také dodělá. To přece ve 

školství být nemůže.  

MS: Jako student obchodní akademie jsem prošel přijímacími zkouškami. Tu a tam se člověk musel 

připravit vyvinout nějaké úsilí a vypětí. Člověk, pokud měl zájem studovat, také musel mít splněné 

domácí úkoly. Nebylo přece možné, aby školu ignoroval.  

... Podivuhodný přístup …  

MS: Také uvádíte, že se někteří žáci mohou „flákat“. Nu, ale školství by přece člověka mělo připravit 

na odpovědný život. Setkáváte se studenty, kteří nemají zájem?  
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RV: Vím bezpečně, že například na gymnáziích je stav lepší, a to zejména na státních gymnáziích. I 

profesoři středních škol tvrdí, že celkový sestup tam je. Jistě to na gymnáziu nebude tak dramatické. 

Víte, problém je, že je příliš mnoho středních škol. Řada z nich je soukromých. Ty jsou založeny na 

jiné strategii než školy státní.  

MS: Zde v Čechách je tomu tak, že soukromé školy jsou pro ty, kdo jinde odpadli.  

RV: V Americe je tomu naopak.  

MS: To znamená, že nejlepší školy jsou soukromé. Zde byl jistě dobrý úmysl.  

RV: Ten však skončil ve chvíli, kdy soukromé školy  - nevím, zdali dnes, ale možná i dnes - dostávají 90 

procent rozpočtu od státu. V tu chvíli to ztratilo svůj smysl. Samozřejmě vím, že je několik skvělých 

soukromých středních škol, ale pokud vím, to jsou spíše výjimky. 

MS: Narážíte na to, že zde stát …  

RV: … dotuje soukromé školy.  

MS: Stát zde vystupuje v roli „dojné“ krávy.  

RV: Poté to ale ztrácí smysl. Sám jsem přesvědčen, že by bylo nutné zasáhnout i do vysokého školství. 

Dále se zastavme u vysokých škol. Jaké mohou být, když si vezmete jejich počet? Tak bychom mohli 

pokračovat dále. Víte, viděl jsem materiály, které plánují, kolik budeme mít v roce XY vysokoškoláků, 

a něco mi to připomíná. Třeba to, že plán splníme na 102,38 procent.   

… Paradoxy systému školství …   

RV: Víte, školství je věcí, která mě pálí, neboť učím. Všimněte si, že nepadlo slovo o penězích. Celá 

řada těchto problémů školství zdaleka není o penězích. Sice s nimi souvisí, ale není zdaleka jen o nich.  

MS: Co je důležité, je, že lidé, kteří studují na pedagogických fakultách, si je vybrali jako poslední 

možnost pro získání univerzitního diplomu, a proto tyto fakulty jsou „odpadištěm“ studentů, kteří 

neuspěli v jiných oborech.  

 RV: Nevím, zdali je tomu tak, a proto se k tomu neumím vyjádřit.  

MS: Proč jsem to zmínil? Právě profesor Piťha uvažuje, že dnešní pedagogické školy nepřipraví 

absolventy tak, jako připravily dříve učitelské ústavy.     

RV: K tomu se opravdu neumím zodpovědně vyjádřit. Nemám takové informace a zkušenosti, abych 

to mohl vyvracet, či potvrdit. Snad to nebude tak hrozné, znám řadu mladých zapálených a 

vzdělaných studentů a učitelů z pedagogických fakult. 

MS: Dobrá, nicméně jde o porovnání kvality a poukázaní na fakt, že soudobé školství není v dobré 

kondici.  

RV:  V tom vidím veliký handicap dnešní politiky.  

MS: Soudíte, že dnešní politika, o níž jsme hovořili, byla politika velkých slov, byla to politika 

krátkodobá. To znamená, že šlo o realizace záměrů v rámci čtyř let.  
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RV: Rozhodně.  

MS: Nyní bych trochu odskočil. Sám jste uváděl, že jste neodmítal plánování.  

RV: Ano, neodmítl jsem jej.  

MS: Pokud jsem to dobře pochopil, právě stát by měl mít koncepci v resortu školství, která vyjde ze 

shody vlády pravice a levice. Koncepce nebude pouze na čtyřleté období.  

RV: Bude mít tak dlouhodobý charakter. Hrůza je, kolik už těch koncepcí bylo a asi ještě bude. 

MS: To je právě to. Ohlížíme se, jak si dobře žijí severské země. Tam je to právě postavené na 

kvalitním školství.  

RV: Z toho mála, co vím, to s tím jistě souvisí.  

 MS: Školství není o penězích. Je též o hloupých nařízeních, na něž jsme v dialogu narazili.  

RV: Také o přebujelé administrativě. V úřadech sedí lidé, kteří možná nikdy neměli praktickou výuku. 

Rozumím, že na některé věci to dobré je. Zrovna však v pedagogické praxi není možné, aby lidé, kteří 

rozhodují, byli odděleni od reality.  

… Maturity s logikou? …  

RV: Řeknu vám nyní cosi o nových maturitách. Nedávno jsme kvůli tomu měli poradu. Nedovedete si 

představit, co kolem těch maturit bylo.  

MS: To je však věčné téma.  

RV: Když si dnes srovnám striktnost a jednoduchost maturity, když jsem maturoval já, a to, co se 

z toho stalo. Nejhorší je, že nyní nevíme - a řekl jste to vy - co se čeká od žáka. Dostáváme příkazy, jak 

se zadání bude zabezpečovat, jak se to bude svážet, v kolik hodin se vše odpečetí, kdo komu podléhá. 

Bude se dělat profylaktická zkouška. Dokonce se tam objevuje pojem „žákotřída“. To budou tři žáci, 

kteří budou simulovat žákotřídu. Pro sebe jsem si řekl, aby si vzali „čistonosoplenu“. Když to vidím, 

svrbí mně kůže. Je to vymýšlení ve výzkumných ústavech. Sám to považuji za strašné. To jsou brožury, 

to jsou školení. Vnímám to jako nekonečný příběh. Cožpak je pro tento národ, který nebyl 

nevzdělaný, problém uspořádat normální maturitu? Kam jsme to došli?  

MS: Přece byla snaha udělat jistý standard? Je to možná tím, že se po roce 1989 představitelům 

mnoha škol uvolnily ruce. Byla zde přílišná liberalizace a víme, že maturita na stejných typech škol 

není rovnocenná. Nyní usilujeme o opak. Cílem je standardizace.  

RV: Bylo by to v pořádku. To přece nemusí být takový problém? Myslím si, že jeden z problémů je, a 

nyní by mi řada lidí vynadala, jak snížit stav liberalizace. Dnes stav školství nevykazuje znaky 

liberálního řádu, ale nese stopy anarchie. To je potřeba zarazit. Budou se dělat zkoušky, budou se 

dělat přijímací řízení, někteří žáci budou propadat, někteří budou opouštět školu. Vezměte si žáka, 

jenž v podstatě ví, že jej nikdo nevyhodí. Položme si otázku, jak se žák bude chovat? Co bude dělat?  

MS: Takoví lidé budou dělat důležitého a ponižovat kantory. To máte cosi podobného, jako když 

člověk navštěvuje obchod. Kdyby vše bylo zdarma, to by byla mela.  
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RV: Je ale problém. Některé školy se tomu brání. Nechci říci, že ortodoxně vyhazují žáky, kteří nesplní 

nějaké požadavky. Nyní závisí na tom, jak se na to dívá vedení školy. Většina vedení nemá jinou cestu, 

než že vám řekne: „Vy nám zde pětinu či třetinu žáků vyhodíte, ale škola se zruší, jelikož nebudeme 

mít ani na vaše platy.“ Toto je bludný kruh.  

… Školství – páté kolo u vozu …  

MS: Lze se domnívat, že na počátku devadesátých let se řešil problém ustavení trhu, obnovení 

kapitalismu. Lidé měli v povědomí úsloví: „Trh vyřeší vše …“ Společnost, která má uspět, musí však mít 

vzdělané lidi, pokud se nemáme vracet zpět.  

RV: Vzdělané a vychované. Například když vejdu do vlaku, do kupé při mých cestách po republice. A 

jsou tam všichni mladí. Pozdravím a neozve se žádná odpověď. Na sedadlech tašky, aby si k nim, 

nedej Pánbůh, někdo nepřisedl, neochota. Toto nevyřeší trh. Zde je cosi dlouhodobě narušeného.  

MS: Možná je to vychýlení člověka.  

RV: I na střední škole učím lidi, aby uměli pozdravit, respektovat druhého, slušně se vzájemně chovat.  

MS: To jsou věci, které by měli učit rodiče.  

RV: Ano, máme těžkou práci proto, že řada žáků, kteří studují na učilišti, přijde z rodin, kde tyto a 

další základní návyky neznají. Škola má vychovávat patnáctiletého člověka? Může pomáhat, ale má to 

své meze. 

MS: To je už „klacek“. 

… Konsekvence …  

RV: Víte, naučit ty základní věci stojí člověka velkou energii. Někdy mně trvá deset i patnáct minut, 

než studenty srovnám a mohu vůbec začít učit.  

MS: Zde byste měl mít nějakého pomocníka.  

RV: V Kanadě, severských zemí prý mají například asistenta. To proto, že učitel především učí. My 

však neučíme. My především krotíme a administrujeme, aby vše bylo papírově v pořádku.   

… Nutnost vzdělání …  

MS: A to jsme nehovořili o vysokém školství. To je kapitola sama pro sebe. Do něho se opřel i Václav 

Klaus.  

RV: Nutno říci, že právem.  

MS: Sám vím, že jsou lidé, kteří si myslí, že vzdělanost národa se měří počtem titulů. To je pouze 

forma.   

RV: Občas mi rozhodování připadá, že někdo řekne: „Budeme mít 30 procent inženýrů, 20 procent 

magistrů, patnáct procent bakalářů.“ A nyní se tomu přizpůsobují požadavky vysokých škol.  
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MS: Neuvědomili jsme si, že právě minulý režim chtěl cosi podobného. Abych se přiznal, pociťuji úzko. 

Soudím, že obyčejný člověk by se měl prosadit prací, a ne počtem titulů.  

RV: Přesně tak!  

MS: Dnes je pracovní trh nastavený tak, že čím vyšší vzdělání, tím je to lepší. Na druhou stranu - zde 

vzniká další problém, že člověk, jenž vystuduje nějaký obor, stejně dělá něco jiného. V Americe je to 

běžné. Nechme člověka, ať …  

RV: … se ukáže.  

… Nedostatky …  

MS: Říkal jste, že učňovské školství je podceňováno. Možná je to také díky tomu, že každý touží mít 

maturitu.  

RV: Ano, to je velký důvod. Kdo jen trochu může, tak je na střední škole. Úroveň žáků je čím dál tím 

horší.   

MS: Z toho logicky plyne, že klesá i úroveň učitelů. Proč bych se „pral“ s nevychovanými spratky?   

RV: To nevylučuji.  

MS: Zde vzniká jistý řetězec. Do systému vám vstoupí člověk, jenž se nechce učit, bude se dva, tři roky 

„flákat“. Stát to bude ale platit. Logicky to bude tlačit na kantory, aby z tohoto vlaku vystoupili. Vždyť 

kantoři budou usilovat o to, aby za sebou měli dobrou práci. Člověk jistě uzná, že dá velkou dřinu 

vychovat člověka. Vědí to rodiče, než se z malého dítěte něco vyklube.  

RV: Není to pouze kvůli penězům, že kantoři ze školy odcházejí.  

MS: Nu, ale vy jste na svá stará kolena do školství přišel. Bylo to kvůli penězům?  

RV: Rozhodně ne.  

MS: Pracovat s člověkem je možná nejinspirativnější, ale zároveň jedno z nejtěžších povolání.  

… Změna systému …  

MS: Když tak kroužíme nad otázkou školství, pochopitelně vzniká otázka, jak tento systém změnit?  

RV: Jednou jsem měl takový šílený návrh. Kdybych to hodně zjednodušil, řekl bych, že je to o 

naslouchání. Jestliže bych do jedné třídy zavřel 4 či 5 učitelů a řekl bych: „Milí přátelé, máte patnáct 

minut na to, aby se mi na papír pokusili zachytit největší problémy našeho školství, tedy pět šest 

zásadních,“ tak to by se tito lidé velmi pravděpodobně shodli.  To je to, co se příliš nechce. Místo 

toho reformu vymýšlí výzkumné ústavy, ministerstva, Evropská unie reprezentovaná Jacquesem 

Delorsem, ovšem ne se vztahem k učitelům. Soudím, že by se to dalo udělat dobře, pokud by se 

chtělo.  

MS: Ve školství se vedou monology jednotlivých lidí. Ti se vzájemně neposlouchají. To je přece cesta 

k nefunkčnosti systému. Vlastně nevíme, co chceme. Selhávají rodiče, žáci, kantoři, ministerstva. 
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RV: Je to, jako když máte v lese houbu. Školství je taková houba společnosti. Žáci, kteří jdou k nám, 

nemohou být o moc jiní než okolní společnost. Když se někdy podívám na stav společnosti, tak 

školství z toho nemůžeme vyjmout. Lidem, kteří jsou v čele státu, by to mělo něco signalizovat. 

Dokonce už přišli na to, že naše děti ztrácejí zručnost. Když se zeptají, tak každý kantor s praxí jim 

řekne, že je to pravda. Na to nemuseli přijít školní psychologové dvacet let po revoluci. To všichni 

víme. Děti ztrácejí soustředěnost. To také víme. To nejsou žádné nové objevy a na to nepotřebuji 

žádný výzkumný ústav. Na to mi stačí několik dobrých, poctivých kantorů, jichž se zeptám. Řeknou mi 

i proč.  

MS: Dělá se také to, co dělal minulý režim? To znamená práce pro práci.  

RV: Určitě. O tom jsem přesvědčen.  

MS: Je zvláštní zjištění, když říkáme, že žijeme v informační době. Jednoduchou diagnózu mohlo 

udělat zakrátko několik fundovaných lidí.  

RV: To mohl navrhnout pan Piťha, také zde byla rezoluce z matfyzu. Soudím, že zde byly asi tři 

materiály, které se týkaly otázky vzdělanosti. Signály od lidí, kteří mají co říci, zde byly. Nutno říci, že 

bylo velmi obtížné nalézt tyto materiály v médiích, a to i elektronických. V málokterých novinách 

vyšly. Nebyl velký zájem.  

MS: Zde selhávají média.  

RV: Zřejmě ano.  

MS: Místo toho se každý zabývá tím, kdo s kým hraje, kdo hraje proti komu. Dochází k bulvarizaci 

veřejného prostoru, odkud jsou vytlačována dosti důležitá témata, jako je školství.  

RV: S tím lze souhlasit.  

MS: Jen se podívejme, kolik politiků říká, že potřebujeme reformu, budeme zase cosi reformovat.  

RV: Abych se přiznal, na to jsem alergický.  

MS: Vždyť se pořádně nic „neděje“. Pokud se má skutečně něco zreformovat, tak se nakonec zjistí, že 

resort, který by na to doplatil, nebude mít kapacitu, finance. To je to, co mě na společnosti udivuje. 

Někdo to vnímá jako cosi běžného. Mnozí z nás to mohou vnímat jako paralelu s komunisty, kteří se 

vyznačovali neschopností. Společnost tak není schopna vyvinout tlak, jenž by rozproudil patřičné 

diskuse.  

RV: Mění se vlády, ale přece jen dlouhodobější koncepce školství by neměla být tolik ovlivnitelná 

vládou. Mělo by dojít k tak často skloňovanému konsensu. Hraní na pravici a levici není prvořadé.     

MS: Mnohdy je to vyprázdněné.  

RV: V některých věcech se lidé musí shodnout.  

MS:  Jsme v paradoxní situaci, kdy pravice dělá dluhy a levice je musí platit. Chybí nám asi schopnost 

většího tahu a branku.  
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RV: S tím školstvím to nevidím tak tragicky. Víte, ne vždy jsem souhlasil s postojem občanských 

demokratů. Nebyl jsem tím, komu se říká „skalní klausovec“. Václav Klaus mimo jiné řekl: „Nevidím, 

co se neustále v tom školství hledá za strašný problém?“ Musím říci, že mám podobný pocit. Stačí 

dodržet to základní, co školství dělá školstvím. Nebylo potřeba udělat nějakou revoluční, zásadní 

změnu. To je jeden problém. Navíc přijde nová vláda a začne tu školskou reformu zase úplně jinak.  

MS: Jinými slovy, co se vytvořilo, co úředníci sepsali, se nechalo skartovat a vše začalo znova.  

RV: To máte cestu v kruhu. A je to drahé. Přesto jsem optimistou.  

MS: Snad další generace ukáže, že se poučí z chyb.  

RV: Ve školství to bude dlouhodobé, a s těmi generačními změnami, nevím, zda to bude tak horké.  

MS: Říkáte, že úpadek není tak vidět a tento resort má velkou setrvačnost.    

RV: Víte, některým věcem nerozumím. Jedná se o učňovské školství. Nyní hovořím o sobě, nejsem 

učitel „odborných“ předmětů, učím kuchaře, číšníky a cukráře základy přírodních věd. Ale učím také 

základy společenských věd. Myslím, že v některých případech by „méně bylo více“. Více praktických 

zkušeností, vyžadování zodpovědnosti, důslednosti, vychování. Dnes vyučujeme podle závazných 

školských vzdělávacích programů, které řekněme jsou a nejsou něco jako osnovy.  Mají – myslím tedy 

v učňovských školách – příliš velký rozsah. Někde je chyba. Maturitní nástavby pro nadané a snaživé 

žáky by mohly být v omezeném počtu na „okresech“ 2 - 3, kam by se přijímalo na základě zkoušek a 

dřívějších výsledků ... jen ty žáky, kde jsou předpoklady.  

MS: Lžeme si do vlastní kapsy?  

RV: Ano, naši učni by nemuseli mít tolik teoretické výuky. Nemuseli by sedět ve škole do tří hodin. 

Oni mají týden školu a týden praxi. Soudím, že by mohli mít více hodin praxe, a proto chtějme po nich 

v oblasti teorie méně, ale ať to, co mají znát, opravdu znají. Jsou to přece učni. Vždy jsem si dobrého 

řemeslníka vážil. Dobře vyučený učeň bude pro trh práce, doufám brzy, znamenat více než špatný 

středoškolák. V celé EU si možná na něco hrajeme. 

MS: Nač chtít, aby řemeslník byl intelektuál v bílém límečku?  

RV: Víte, máme problém, že se žáci nejsou schopni naučit procenta, trojčlenku, úměru, převody 

jednotek, tedy základy matematiky, a my je budeme učit kmitání a snad i teorii relativity.  

MS: To nejsou však pouze učni.  

RV: Když se podívám na stránky některých vysokých škol, tak tam nalezneme někdy závažné 

nedostatky. Myslel jsem zde obecný princip. Dejme do rámcových vzdělávacích programů (a řekněme 

klidně do osnov) méně teoretických požadavků na učně, ale ty, které zůstanou, také důsledně 

vyžadujme. Možná to platí i pro základní školy. Mají ony vůbec čas to učivo se žáky také procvičovat? 

MS: Moudrost praví: „Méně je více.“ Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

RV: Obtížná vymahatelnost zákonů, neúcta k zákonům. Jejich množství a neustálé obměny, doplňky; 

pokles vzdělanosti zejména středních vrstev (rozevírání nůžek v této oblasti – bude úzká špice, a příliš 

mnoho „nedovzdělaných“, byť papírově třeba vzdělaných); nárůst drogové závislosti, špatná 
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dlouhodobá situace ve školství (v oblasti výchovy a vzdělávání); podceňování morálních hodnot (čest, 

pravdomluvnost, aj.). 

MS: Co Česká republika její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?   

RV: Globalizace v širším smyslu slova smyslu je tu už někdy od zámořských objevů v 15. -16. století, 

jen nabírá obrátky. Jsem optimista. Globalizaci přežijeme. 

MS: Děkuji vám za kritické hodnocení. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

RV: Jako člen OF, pak ve funkci kooptovaného tajemníka Městského úřadu a místostarosty v 

Poděbradech, jako člen ODS od 1991 – 1995, od té doby opět bezpartijní. 

 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu?  

 

RV: Ano, bez valných výsledků 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo náhodou 

ono rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?  

 

RV: Myslím, že to byl docela přirozený vývoj, a nevidím v něm tragédii. Ostatně současné vztahy se 

Slovenskem (a troufnu si říci se Slováky obecně) to potvrzují. 

 

        

 


