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Dialog o transformaci s Janem Pirkem1,2:  

MS: Vážený pane profesore, čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste 

s ním spojil? A propos, jak se naděje naplnily?  

JP: Rok 1989 byl neuvěřitelný, protože ještě krátce před tím jsem byl ve Spojených státech, hovořil 

jsem tam s kolegy a říkal jsem, že beznaděj žití v předchozím režimu je hrozná. V Sovětském svazu to 

trvalo 70 let.  

MS: Od roku 1917, kdy začala revoluce. 

JP: Z toho pohledu se jednalo o neuvěřitelně nádhernou změnu. Ta byla ohromná, že se obešla bez 

krveprolití. Jednalo se o sametovou revoluci. Na druhou stranu vývoj byl revoluční, nebyl evoluční. 

Přinesl s sebou celou řadu nežádoucích jevů, jaké přináší každá revoluce.  

MS: Někdo řekne, že velká distribuce majetku je povětšinou doprovázena silnými společenskými 

tenzemi. Toto u nás nebylo. Z tohoto pohledu změna byla provedena lehce. U nás nebyly oběti na 

životech.  

JP: Ano, a to byla krásná stránka věci. Změna byla nenásilná. Již v roce 1948 to též bylo bez násilí. 

Zřejmě to odpovídá české povaze.   

MS: Pouze milicionáři naplnili Staroměstské náměstí.  

JP: Pokud vím, nikdy se nestřílelo. Nemluvím o procesech v padesátých letech. To je něco jiného. 

V roce 1948 se nestřílelo. Zkrátka, revolučního kvasu roku 1989 dokázali využít ti, kteří se zdarem 

využívali mezer, děr v zákonech již za předchozího režimu, lidé, kteří věděli, jak na to. Zde se jim 

otevřelo ohromné pole působnosti pro aktivity, o nichž se nepřipraveným a naivním ani nezdálo. Tím 

mám na mysli třeba způsob, jak podvodně získat hypotéku na majetek, jenž nemá hodnotu, a pak to 

nesplácet.  

MS: Nebo si rovnou vypůjčit za účelem nesplacení.  

JP: Na to jsme nebyli připraveni. Tohoto využili lidé, kteří podobně konali za minulého režimu.  

MS: Byli velmi mrštní. Lidé, o nichž jste se zmínil, měli též sociální kapitál. Shodou okolností režim před 

rokem 1989 učil, aby lidé kradli, přikrádali.  

JP: Ano, krást jsme považovali za zcela legitimní. Základním principem režimu bylo, že všem někdo 

všechno ukradl. Tudíž jsme považovali za legitimní, že zase my budeme krást tomu režimu. Tito lidé si 

však neuvědomili – a uvažoval jsem o tom zrovna nedávno, když mi zloději "navštívili" chatu - že 

pokud má věc konkrétního majitele a ten za ni musel zaplatit své konkrétní peníze - nejedná se tedy o 

krádež nějakému socialistickému zřízení, které samo vzešlo z toho, že vám vše bylo ukradeno. Tuto 

skutečnost si však někteří neuvědomují.  

                                                           
1
 Jan Pirk *1948, přední český kardiochirurg působící v Institutu klinické a experimentální medicíny Praha.   

2
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 13. března 2014 odpoledne v pracovně Jana Pirka, IKEM, Vídeňská 1958 / 9, 

Praha 4 – Krč. 
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MS: Naše společnost by měla mít patřičné mechanismy, aby tito lidé byli včas odstaveni, neřkuli 

izolováni.  

JP: Společenský systém budovali například v Dánsku 90 let. Opět se dotýkáme toho, co jsem říkal.       

U nás to nebyla evoluce, ale byla to revoluce. V lidské historii mně ukažte jednu revoluci, která by 

neměla řadu negativních důsledků.  

MS: Ano, ale můžeme říci, že z počátku se může proces jevit jako negativní, ale z dlouhodobého 

hlediska se společnosti pomohlo. Zkrátka početní oběti jsou vyváženy pozdějšími zisky. Vzpomeňme 

na Velkou francouzskou revoluci.  

JP: Ano, z dlouhodobého hlediska jim pomohla, ale ...  

MS: ... byla utopena v krvi.  

JP: Jednalo se o jedno z nejkrvavějších období francouzské historie. Dnes se také nikdo neptá, kde se 

vzal majetek rodiny Kennedyů. Jsou váženými občany, ale víme, že to bylo díky prohibici z ilegálních 

lihopalen. V tomto ohledu se historie opakuje.  

MS: Ano, ale pouze aktéři jsou trochu jiní.  

JP: A mají jiné prostředky, avšak lidé si neuvědomují, oč lépe si dnes žijeme, než jsme si žili před 

rokem 1989. Tuto skutečnost je nutné mladým lidem říkat, jelikož si to neuvědomují. Slovo 

podnikatel má pejorativní výraz. Mohu vám ukázat několik podnikatelů, kteří podnikání zasvětili 

desítky let svého života. Nyní jsou bohatí, jelikož jim vyšlo podnikání. Podnikatel však neznamená 

„uličník“ či něco takového. Asi bude trvat dlouho, než si lidé zvyknou, že například přednosta kliniky 

má větší plat než kopáč, který kope kanály. Nechci se někoho dotknout, jelikož všechny profese jsou 

důležité. Říkám, že není nadřazená práce. Každá práce, která se vykoná, která se koná dobře, která se 

koná s láskou, je důležitá. Když mám ráno ve schránce noviny, také je to příjemné. Stejně je to 

příjemné, když přijede včas tramvaj. Vyškolit se řidičem ale trvá tři měsíce, vyškolit se 

kardiochirurgem, když odečtu školu, trvá 10 let.  

MS: To znamená, že člověk je hotovým operatérem přibližně v 35 letech.  

JP: Ano, v pětatřiceti máme samostatně operující chirurgy.  

... Komunismus ...  

MS: Po této mírné odbočce bych se ještě vrátil před rok 1989. Jak uvažujete o komunistické ideologii a 

režimu, který z ní vycházel? Soudíte, že na počátku byla touha po „spravedlivé společnosti“, „novém 

člověku“?  

JP: Měli bychom se vrátit hodně před rok 1989. Museli bychom se vrátit do 19. století k Marxovi, 

Engelsovi, kteří myšlenku měli. Řekl bych – i když to zní paradoxně -, že jediný komunismus je 

v klášterech.  

MS: Zkrátka vše patří všem. 



 
 

5 
 

JP: Nebo v kibucech. V našich podmínkách to bylo v klášterech, kde řeholníci, řeholnice pracovali. 

Například byly instrumentářky na operačních sálech, byli to středoškolští profesoři, středoškolské 

profesorky. Svůj plat odevzdávali klášteru. Z mého pohledu to tam fungovalo.  

MS: Nesmíme opomenout skutečnost, že sloužili Pánu Bohu. U nich se projevovala ochotná 

odevzdanost vyšší autoritě.  

JP: Na základě toho jsem chtěl říci, že komunismus by byl realizovatelný, kdybychom všichni byli 

svatí.  

MS: Na tomto místě bychom měli říci, že člověk je většinou nakloněn ke zlému. Tak o člověku uvažuje 

kardinál Vlk, jenž to často v kontextu transformace zdůrazňoval. 

JP: Samozřejmě, když někdo vidí příklad v někom, jemuž uličnické chování „vychází“, zatímco ten 

druhý v potu tváře vydělá na chléb náš ve zdejší, řekne si: „Proč bych to také nedělal?“ Určitě to lidé 

mysleli dobře, avšak jedná se o utopii.  

MS: Když se vrátíme zpět do totalitního období, Můžeme říci, že utopie vede společnost jako takovou 

na scestí, neboť zakrývá výhled? 

JP: Pochopitelně.                                             

... Reformovatelný režim a kontexty ...  

MS: To znamená, že zdejší režim nebyl schopen reforem. Jak jste se jako hoch díval na rok 1968? Lidé 

ve společnosti zakoušeli velké nadšení.  

JP: Pamatuji se na tuto dobu. Jednalo se o ohromné nadšení, protože již to, že generální tajemník 

Dubček šel mezi lidi, smál se, ...  

MS: ... byl lidovým člověkem, budilo naději. 

JP: Dnes nemůžeme lidem zazlívat, že nepoznali utopii. Nebyla jiná možnost. Je však otázka, kam by 

se systém vyvíjel. Víme, co se stalo v Maďarsku roce 1956, jak to sovětská armáda utopila v krvi. 

Vědělo se, že kroky mohou být podobné. Nemůžete jim to nikdo zazlívat. Ne, že dělali, co mohli, 

dělali víc, než mohli, a proto to Rusové neskousli. I dnes vidíme, že si dělají, co chtějí. Jsem z toho 

nešťastný, protože jsem si uvědomil, že velké země se stejně spolu dohodnou, jako se dohodli 

Ribbentrop s Molotovem. Rozdělili si Polsko. Něco podobného se děje nyní.  

MS: Nesmíme jako malé státy rezignovat, ale měli bychom síle vzdorovat, ...  

JP: ... ale nemůžeme proti tomu zásadního nic udělat. Můžeme se zlobit, můžeme křičet, ale oba 

státy se dohodnou a my to odskáčeme.  

MS: Zde je vhodné připomenout slova snad Alexandra Solženicyna: „Nedopusť, aby vítězilo zlo, ale 

když vítězí zlo, nedopusť, aby zvítězilo skrz tebe.“ Je-li člověk zásadový, nebude s tím, co se děje, 

souhlasit. Udělá vše, co je v jeho silách, aby nedocházelo ke zhoršování situace. Vše dělá pro to, aby 

sám před sebou mohl obstát.  
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JP: Víte, jsou velikáni, jako byl prezident Václav Havel, Solženicyn. Jedná se o ojedinělé osobnosti. 

Byla by otázka, jak by to na světě vypadalo, kdyby byly na světě samé takové osobnosti. Možná, že by 

to ani nebylo k žití. Na toto téma jsem měl řadu rozhovorů s mým tatínkem. Obdivoval jsem sílu mých 

rodičů a prarodičů, když v roce 1948 o vše přišli. Dědeček byl zavřený v kriminále. Nezlomilo je to, 

vychovávali nás. To je to, k čemu jsem se chtěl dostat. Jestliže žijete zde, my jsme zde chtěli žít, neboť 

tuto českou kotlinu máme rádi, tady jsme cvrkali kuličky - jak říkal Werich, musíte též vychovat děti, 

aby z nich byli lidi, ...  

MS: ... integrovaní občané, ...  

JP: ... abychom jim připravili pokud možno hezký život. To znamená, že musíme vydělávat peníze, 

abychom budoucí generaci zajistili, abychom jim umožnili vzdělání. Jen se podívejte na velikány. 

Havel žádné děti neměl. Finančně byl dostatečně zajištěn z tantiém ze svých her hraných v zahraničí. 

Nikoho neodsuzuji. O tom jsem s tatínkem mnohokrát mluvil. Velmi pěkně to řekl pan primář 

chirurgie na mém prvním místě v Nymburku. Odmítli jsme tam založit SSM (Socialistický svaz 

mládeže). Psal se rok 1972. Měl z toho velké nepříjemnosti. Byl neustále volán na výbor KSČ. Jednou 

si nás zavolal a řekl nám: „Pánové a dámy, podívejte se, takový „bordel“ mi zde dělat nebudete. 

Jestliže to tady tak nenávidíte, podepíšu vám žádost o devizový příslib a emigrujte. Pokud zde chcete 

žít, přizpůsobíte se tomu a tyto věci mi dělat nebudete.“  

MS: Pouze jste přesídlil do jiné instituce.  

JP: Ano, ale založilo se tam SSM. Víte, na kardiochirurgii nemůžete vyprávět krásné řeči, když vám po 

operaci pacienti umřou. Na chirurgii se vidí, jestli to umíte, či ne. Neoperační lékař může krásně 

mluvit, ale jeho kvalitu tak snadno laik nepozná. Zde byla jistá tradice. Pan profesor Špaček, 

zakladatel Ústavu klinické a experimentální chirurgie, což byl předchůdce IKEMu, byl člen ÚV KSČ. 

Nechal zde vyrůst takové lidi, jako byl profesor Firt, jehož strýček Julius Firt vysílal na Svobodné 

Evropě. Nechal zde vyrůst profesora Hejhala, což byl „krvavý pes Tito“, jelikož byl napůl Jugoslávec. 

Zkrátka vše zaštítil. Když byl kapitán Utitz, jenž byl významnou osobností odboje - bojoval u Tobruku, 

Dunquerku - nezaměstnaný, IKEM jej vzal jako knihovníka. Utitz pak emigroval a měl vydavatelství 

Index v Kolíně nad Rýnem. Prostě zde byla tato tradice. Jednou jsem se s profesorem Hejhalem jako 

mladý chirurg myl k operaci, povídali jsme si a on řekl: „Víte, samozřejmě, že jsem v KSČ, ale jsem 

tam proto, abych mohl realizovat špičkovou medicínu, abych českému pacientovi umožnil být léčen 

na špičkové úrovni. Musíte rozlišovat, kam až jít. Co je třeba pro to, abyste mohl pracovat, a co již 

potřeba není.“ Dnešním lidem se to lehce odsuzuje. Kolik mladých lidí intenzivně spolupracuje 

s různými politickými stranami? Tehdy zde byla jediná. Když chtěl někdo něčeho dosáhnout, nic 

jiného mu nezbývalo. Buď emigrovat a dosáhnout kariéry jinde, nebo „se angažovat“. 

... Pozitiva minulosti ...   

MS: Říkáte, že přestože režim byl vadný, měl pozitiva. Dělaly se zde slušné věci. 

JP: Jsem přesvědčen, že vše špatně v režimu nebylo. V padesátých letech jsem byl malinký kluk. 

Pamatuji si, jak jsme byli za dědečkem v dolech na Kladně na návštěvě. Na politické procesy si 

nepamatuji, poněvadž mi bylo pět, šest let. Zkrátka vše nebylo špatné. Zmínil bych jeden příklad 

z mého oboru. Byl zde vypracován fungující, ucelený, celoživotní systém vzdělávání lékařů. Když jsem 
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se o tom zmínil v cizině, jaký máme systém, všichni říkali: „Je to fantastické, jaký máte systém.“ Ten 

se však po roce 1989 zboural. Ve vzdělání lékařů je nesmírný chaos.  

MS: Možná to byl jeden z podnětů, proč vznikla iniciativa „Děkujeme, odcházíme“?  

JP: Jsem přesvědčen, že vznikla z jiného důvodu. Tu iniciativu však absolutně neuznávám. Kdybych se 

měl vrátit k původní otázce, zkrátka nebylo vše špatně. Pro „normální lidi“ se základním vzděláním 

byla jistota, že měli práci. Mohli bychom říci, že všichni žili na podpoře v nezaměstnanosti, jelikož 

příjmy byly malé, ale i výkonnost byla malá.  

MS: Hospodářství bylo rovnostářské.  

JP: Tato skutečnost lidem vyhovovala.  Z mého hlediska společnost takto fungovat nemůže.  

MS: Ano, ale rovnostářství se projevuje i dnes. Ti, kdo nemají majetek, se dívají na schopnějšího a 

majetnějšího skrz prsty.  

JP: Co vidím dnes, je malá podpora mládežnické tělovýchovy. Dříve byly sportovní školy. Tažme se, 

proč český hokej je tak špatný? Protože lední hokej mohou hrát jen děti bohatých rodičů. Jelikož se 

v tom trochu pohybuji, vím, že děti mají od šesti let svého skauta. Ten přijde za trenérem a tomu 

řekne: „Franta bude hrát každý zápas 17 minut, protože jeho tatínek přispívá tolik a tolik na chod 

klubu, ať to kluk umí, či neumí.“ Nemluvím o tom, že jim dávali prášky. Bez mládežnické tělovýchovy 

není možné mít výsledky ve sportu. Podívejte se na skokany na lyžích. Dřív byl skokanský můstek 

v každé vesnici na horách. Dnes tento sport dělá možná jen 40 lidí v republice, a proto nemohou být 

nejlepší na světě. To je jedna z věcí, kterou bych zmínil. Bude to trvat dvě, tři generace, než 

společnost dospěje k tomu, že peníze nejsou všechno, že se dají i rozumně využít.  

... Emigrace ...  

MS: K emigraci jste byl skeptický. Bohužel tuto zemi opustily ve dvacátém století minimálně dvě velké 

vlny. Mnozí lidé se v cizině prosadili. Jak se na toto díváte?  

JP: Jsem přesvědčen, že otázka české emigrace je mnohem zásadnější. Táhne se od roku 1620.  

MS: Zkrátka od bitvy na Bílé hoře. 

JP: Od té doby přišlo obyvatelstvo české kotliny opakovaně o elitu, což se musí odrazit i v genofondu.  

MS: Poprava 27 českých pánů.  

JP: Co jich emigrovalo!  Opakovalo se to i za Rakouska. Myslím si, že se českému národu nedařilo lépe 

než v posledním desetiletí devatenáctého a v prvním desetiletí dvacátého století, kdy se o něj staral 

císař pán, ale oni pouze nadávali a měli se dobře, ...  

MS: ... avšak také poctivě pracovali. Stavěli Vídeň.  

JP: Zkrátka český národ se měl dobře. Opakovaně přitom došlo k odchodu elit. Z toho pohledu se 

jedná o strašnou škodu. 

... Disent ...   
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MS: Jak vnímáte disent – lidi, kteří utvářeli demokratickou opozici? Zmínil jste Václava Havla. 

Takových lidí není mnoho. Za své disidentství téměř zaplatil životem.  

JP: Kdyby nekouřil, asi by životem nezaplatil. Je to relativní. Dědeček, kterého jsem zmínil, ten byl v 

koncentráku za Hitlera, pak jej zavřeli komunisté, a přesto se dožil věku přes osmdesát let. I když 

nemůžeme říci, že kriminál je příliš zdravé prostředí.  

MS: Jednalo se o lidi, kteří se obětovali. Jen si vzpomeňme na proces Asanace. Lidem z Charty byla 

dána možnost, aby opustili tuto zemi, ale byli tací, kteří z ní neodešli. 

JP: Já si jich velice vážím. To byli ti velikáni. Ukázalo se, ale že pro politiku nejsou použitelní. Velmi 

jsem se poučil při prvních prezidentských volbách v roce 2013, kdy jsem byl v týmu Jana Fischera. 

Jestli to, co jsme zažili, je demokratická politika, tak politika má své specifické zákony, ve kterých 

člověk neznalý zákonů nemá šanci uspět. Politici si osobují právo, které má obviněný u soudu. Ten 

může lhát. To je jeho zákonné právo, aby se udělal hezčím, aby se vyhnul trestu nebo aby jej zmírnil. 

Toto právo si osobují politici. Ten, kdo nejvíc lže, ten vyhraje. Navíc to, co vidíme při přenosech 

z Parlamentu, kdy si myslíme, že už poslanci na sobě budou trhat saka, ale vše je divadlo, protože 

když zazvoní zvonec, že je zasedání konec, seberou se a jdou spolu na pivo jako nejlepší kamarádi. 

Proto je politika v mých očích divadlo. Zkrátka, demokratická politika má velice specifické zákony. 

Disidenti to neuměli, neznali, dělali to jinak, a tedy nemohli uspět.  

... Stav společnosti 1989 ... 

MS: Pokročme dále, jak jste jako lékař vnímal stav společnosti, hospodářství, zdravotnictví v roce 

1989? Užil byste na ni jako lékař nějakou diagnózu? Jednalo se o nemocného člověka, člověka, který 

je postižen metastázami?  

JP: Kdybych to vzal od hlavy, řekl bych, že to byla schizofrenní společnost, protože tou dobou 

komunistické myšlence věřilo malé procento lidí. Všichni ostatní hráli divadlo, že tomu věří, aby zde 

mohli žít, jezdit na chatu, aby se děti dostaly do školy. Neplatí to o hrstce disidentů.  

MS: Jednalo se o společnost kompromisů?  

JP: Schizofrenní. Něco jiného jste říkal doma, a něco jiného jste říkal na veřejnosti, při účasti 

v průvodech. I tam se poznalo, že se blížila obhajoba kandidátské nebo docentské práce. Ten člověk 

musel jít do prvomájového průvodu.  

MS: To snad nebyl váš případ?  

JP: Jako mladí doktoři jsme museli chodit do průvodu. Pouze ti, kdo sloužili, měli omluvu. O účasti 

v průvodech se nediskutovalo, poněvadž by z toho klinika měla malér, a to nikdo nechtěl. Na druhou 

stranu režim přinutil lidi nalézat řešení v neřešitelných situacích.  

MS: Učil vás schopnosti improvizace, ... 

JP: ... která se mnohým velice osvědčila v emigraci, protože tuto schopnost domorodci 

v západoevropských zemích vůbec neměli. Čech musel s platem dva tisíce korun měsíčně žít, jako 

kdyby měl deset tisíc; musel využívat možnosti, skulinky, improvizaci, a tak čeští emigranti měli 
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ohromný náskok oproti - svým způsobem - „degenerované“ přemýšlivosti lidí na Západě, kdybych to 

měl zhodnotit. 

MS: A co srdce? Bylo zasaženo?  

JP: Bylo mnohem nemocnější, protože lidé žili v tom přesvědčení, že péče o zdraví je celospolečenská 

záležitost, že se jich to vůbec netýká, že mohou kouřit, jíst bůček, a společnost je pak musí uzdravit, 

což je úplný nesmysl. Lidé si tuto skutečnost již uvědomují.  

MS: Trpěli jsme dostatečným zkornatěním srdce?  

JP: Souhlasím.  

MS: Zkrátka, československého, respektive českého pacienta čekaly zásadní lékařské výkony.    

JP: Naštěstí revoluce v roce 1989 byla neinvazivním císařský řez, …   

MS: ... který byl ohleduplný k pacientovi. Když císařský řez, tak to znamená zrození nového člověka.  

JP: Jako se človíček narodí velice křehký, lehce zranitelný, společnost byla také taková.  

... Demokracie a kontexty ...  

MS: Lidé v roce 1989 užívali spojení „chceme demokracii“. Z počátku byla snaha o demokratizaci 

starého systému, ale nakonec jsme přešli k demokracii. Jaký vztah máte k tomuto systému, popřípadě 

jak si jej definujete?  

JP: Nepochází to z mé hlavy. Řada moudrých lidí řekla, že demokracie zdaleka není ideálním 

způsobem vlády, ale bohužel nic lepšího nemáme. Upřímně řečeno si myslím, že v určitém období 

vývoje je ideální osvícený diktátor.  

MS: Měli jsme několik osvícených panovníků: Marii Terezii, Josefa II., Franze Josefa I..  

JP: Viděl bych to i v nedávné minulosti. Vezměte si například Kazachstán. Nazarbajev je bezpochyby 

diktátor - má svůj kult. Jelikož tam dost často jezdím, vidím, že tam lidé mají mnohem vyšší životní 

úroveň než v Rusku.  

MS: Zde je tolerance k dominanci. Když vám vládce nabídne určitý standard, mnoho lidí kývne. Raději 

budeme preferovat hmotné výhody, budeme souhlasit s tím, že nebudeme mít politickou svobodu, a 

kývneme.  

JP: Je to mnohem složitější. S přáteli jsme před dvěma lety byli v Himalájích. Podruhé jsem byl 

v Nepálu. Dokonce jsem tam i operoval, což si nikdo neumí představit, v jakých podmínkách se tam 

operují srdce. Dostali jsme se i do Tibetu. Měli jsme štěstí, že hranice nebyly zavřené, a tak jsme byli 

v Lhase a z ní jsme jeli terénními automobily podle celých Himalájí až do Káthmándú. I když se to 

neříká, životní úroveň v Tibetu je nesrovnatelně vyšší než v Nepálu. Zůstaly tam kláštery. Jsou tam 

poutníci, kteří je navštěvují. Svítí tam elektřina, zametají se ulice, zametají se chodníky, děti chodí 

čistě oblečené. V Káthmándú – kdo tam byl, dá mi za pravdu – nesvítí elektřina, nefunguje nic, 

splašky tečou po ulicích.  

MS: Jiný kraj, jiný mrav.  
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JP: Jedná se o tentýž kraj. Pouze se vracíme k osvícené diktatuře. Co je v Číně, nemá nic společného 

s komunismem. Zeptám se vás, jestli pak víte, jak vypadá a co znamená čínská vlajka? 

MS: Je rudá. Má jednu velkou hvězdu a čtyři hvězdičky.  

JP: Ano, co znamenají čtyři malé hvězdičky? Řeknu, co mi povídala průvodkyně, když jsem tam byl na 

kongresu. Velká hvězda je Komunistická strana Číny. Všichni víme, že byly tři pilíře komunistické 

strany: dělníci, rolníci a pracující inteligence. Mně „vrtalo“ hlavou, co je čtvrtá hvězda. Ona mi řekla: 

„Owners“ – tj. kapitalisté. Ti jsou čtvrtým pilířem Komunistické strany Číny. Jedná se o císaře. Pouze 

se to jinak jmenuje. Jedná se o osvícenou diktaturu. Když jsem se jich tam ptal, zdali chodí k volbám, 

odpověděli mně: „Proč bychom chodili?“ Oni žijí šest tisíc let tímto způsobem. Pouze se vracím 

k tomu, že v určité fázi vývoje je tento systém „ospravedlnitelný“. Umíte si představit, co by se stalo, 

kdyby v Číně byla demokracie? Nastane světová válka.  

MS: Chaos.  

JP: Zkrátka, v určité fázi vývoje je osvícená diktatura vhodná. Kdybychom zde měli osvíceného 

diktátora v roce 1989, demokracie by mohla vypadat jinak. To se však lidem nebude líbit.  

MS: Myslím si, že ... 

JP: ... demokracie není anarchie, a to si řada lidí plete.  

... Demokracie a cesta k populistům ...  

MS: Zde je vhodné zmínit, že demokracie dává prostor populistům. Těm, kteří se podbízejí, těm, kteří 

užívají líbivá slova.  

JP: Máte naprostou pravdu. Tito lidé se dostanou i do Parlamentu.  

MS: Po uplynutí volebního období slibují totéž, pouze v jiném obleku a kravatě.  

... Demokracie a člověk ...  

MS: V demokracii také potřebujete vnímavého, statečného, přemýšlivého, kritického člověka. 

JP: To však nejde udělat revolucí. Demokracii lze ustavit pouze evolucí. Když jsem studoval 

v šedesátých, sedmdesátých letech, bylo zde mnoho Afričanů, kteří sem přišli studovat. 

V Poděbradech se naučili trochu česky ...  

MS: ... a pak šli na Karlovu univerzitu.  

JP: Nic jim nebránilo v tom, že se honili s noži po kolejích Pátého května. Přechod z džungle do 

civilizovaného světa byl pro ně revolucí. U nás je to posunuté trochu jinak. Opakuji, v Dánsku se lidé 

vychovávali 90 let a šlo to bez jakékoliv revoluce.  

MS: Masaryk mluvil o nutnosti 50 let bez velkých zvratů.  

JP: To se nám nikdy nepodařilo.  
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MS: Snad nyní o to usilujeme. Jsme v polovičce. To neznamená, že člověk bude sedět se založenýma 

rukama. 

JP: Jsem přesvědčen, že kdo chce mít budoucnost, musí se naučit svou minulost. Lidé by se z toho 

měli poučit. Musí být dál, než jsme my. Jinak by nebyl pokrok. Jako mí žáci budou muset umět 

kardiochirurgii lépe než já, jinak by nebyl pokrok. Lidé časem pochopí, že daně se mají platit, avšak 

také se mají rozumně použít pro rozvoj společnosti.  

... Politika ...  

MS: Již v počátku jste se dotkl politiky. Pomáhal jste člověku, který ve volbách neuspěl. Zřejmě jste z ní 

cítil zklamání. Jste přesvědčen, že povinností člověka je sledování politiky či případně i účast na ní? 

JP: Nemusí ji sledovat, ale pak ji nesmí komentovat, musí mu to být jedno. Jsem přesvědčen, že 

člověk by ji sledovat měl, měl by se o ni zajímat. To však neznamená, že každý musí do politiky 

vstoupit. Jsem přesvědčen, že IKEM dělá pro tuto společnost až dost. Není tak potřeba, abychom byli 

v politice. Každý pro společnost může něco dělat. Politici by měli dělat to, co by měli dělat, a někdo 

uzdravuje lidi. To však neznamená, že bychom politiku neměli sledovat. Měli bychom ji sledovat. 

Můžeme ji komentovat. Vždy říkám: „Když je někdo podnikatel, vydělává peníze a zisk investuje do 

podniku, aby mu vzkvétal. Můj podnik je tento stát. Platím daně. Tím vlastně usiluji, aby můj podnik, 

což je stát, vzkvétal, a proto do toho mám co mluvit.“ Dokonce existují teorie, které nejsou nové, že 

by volební právo mělo být přímo úměrné výši daní. 

MS: Zkrátka majetkový census.  

JP: Pro lidi to může být choulostivé, ale není to pravda. Jestliže je někdo majitel velkého podniku a 

neplatí daně, protože vše investuje do svého podniku, také by měl mít malé hlasovací právo. 

Neznamená to, že podobné opatření by bylo nastaveno proti chudým lidem. Přesto si myslím, že tato 

teorie je nerealizovatelná. Někdy to přijde člověku líto, že o těch desítkách tisíc korun, které ročně 

zaplatím na daních, někdo, kdo nejen že nepracuje, ale žije na podpoře, rozhodne, co se s těmi penězi 

bude dělat. 

MS: Jedna z možností je, že tuto zemi můžete opustit. Jedná se o svobodné rozhodnutí.  

JP: Aby mi bylo rozuměno, pouze jsem řekl, že tyto teorie existují.  

MS: Není problémem naší politiky, že jednotliví hráči nejsou s to se domluvit na vizi republiky a více 

akcentují krátkodobé cesty?  

JP: Jistě, oni vědí, že by příště nemuseli být zvoleni a protože jsou na příjmu z politické funkce 

ekonomicky závislí, dělají vše pro znovuzvolení. 

... Kapitalismus ...  

MS: Obraťme list, jak jste vnímal obnovení tržního hospodářství - kapitalismus? Slovo kapitalismus 

bylo mnohými chápáno negativně. 

JP: Uvítal jsem jej, protože experiment, který na zeměkouli probíhal od roku 1917, se ukázal jako 

absolutně neživotaschopný.  



 
 

12 
 

MS: U nás pouze od 1948. 

JP: V Rusku od roku 1917 a u nás po skončení II. světové války. Startovací pozici jsme měli úplně 

stejnou, ne-li lepší než Rakousko. Rozdíl v roce 1989 mezi námi a Rakouskem byl markantní.  

MS: Doháníme, snažíme se ho dohnat, ...  

JP: ... a proto jsem uvítal změnu režimu.  

MS: Vnímáte tento řád jako přirozený? Člověk je soutěživý a tento kapitalismus dává prostor těm, 

kteří mají nápad, vizi, myšlenku a jsou ji schopni realizovat.  

JP: Určitě, znám řadu takových lidí. O tom není nejmenší pochybnost. Tamto byl režim, který vycházel 

z „krásné myšlenky“, ale myšlenka je realizovatelná jen, kdybychom byli všichni svatí.  

MS: Umělá rovnost, popření soutěže.  

JP: I v kibucech v Izraeli žije stále méně lidí.  

MS: Nejúspěšnější státy jsou státy kapitalistické, Spojené státy, Švýcarsko, Německo, Japonsko, 

třebaže v jejich hospodářském systému jsou modifikace. 

... Hodnoty ...  

MS: Posuňme se dále. Jaké hodnoty podle vás podporují demokratický a kapitalistický řád? Kladete 

akcent na svobodu jako hodnotu, která je jedna z největších, a díky ní také naplňujeme své lidství? 

JP: Svoboda je, kdy budu, co budu, jak budu. Také bych zmínil bezpečnost, aby mé děti se nemusely 

bát na ulici, že je někdo unese. Nesmíme zapomínat na zdravé životní prostředí.  

MS: Úcta k člověku, respekt k němu.  

JP: Je to jedna z věcí, kterou se snažím vštěpovat mladým doktorům, jelikož jsem měl štěstí díky svým 

šéfům, že tady můžeme dělat to, co ve Spojených státech, kde jsem viděl, že rodina je skutečně 

základ státu. Rodina se k sobě chová krásně, že s nemocným jdou do nemocnice, navštěvují jej. Starý 

člověk užívá úcty. Toto se snažím vštípit každému, protože bude-li mít štěstí, bude také někdy starý. 

Každé mládí je dravé, ale úcta ke starému člověku je na místě.   

... Proměny systému a člověka ...  

MS: Jak vnímáte význam spojení „měníme systém, ne člověka“? Cílem lidí provádějících transformaci 

bylo nastavit hrací hřiště a pak nechť se člověk přizpůsobí novému uspořádání. Na počátku dialogu 

jste říkal, že někteří z nás zneužívali své postavení v systému a pravidla si přizpůsobili.   

JP: Jsem přesvědčen, že nelze odtrhnout hřiště od hráčů. To je revoluční období. Kdyby to byla 

evoluce, tak se lidé budou měnit souběžně s hřištěm. Na Západě se budovala silniční síť, úměrně 

tomu se zlepšovaly automobily. U nás najednou byla stará silniční síť a objevila se velká silniční auta. 

Z mého pohledu to má jít ruku v ruce. Nemůžeme odtrhnout člověka od společnosti.  
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MS: Možná jsem se nejasně vyjádřil, ale šlo mi o toto: představitelé nechtěli převychovávat občana, 

nechť člověk projde hodnotovou a procesní reorientací sám. Kdyby o to člověk usiloval, mohl by se 

dopouštět sociálního inženýrství.    

JP: Není to pravda. Na člověka se musí apelovat. Rakousko mělo na silnicích nevídaný policejní stát. 

Za každým rohem stál četník. Pokutoval, pokutoval a pokutoval. V poslední době policisté z ulic a 

silnic zmizeli. Ne úplně, ale je jich podstatně méně, než jich bývalo. Lidé již jezdí podle předpisů, 

přestože je někdo dvacet let nepokutoval. 

MS: Je to proto, že norma je internalizovaná.  

JP: Samozřejmě, že většina lidí má tendenci nedodržovat předpisy. Proč bych jel padesátkou, když mě 

nikdo nehlídá? Není to pravda, lidé se musí vychovávat. Ti, kteří zákony dělají, mají jít příkladem. 

Úplně jsem žasl, že vůbec byla diskuse, jestli se v Parlamentu při zasedání sněmovny může podávat 

alkohol. Jak může někdo z poslanců obhajovat to, že se tam má čepovat alkohol, když v žádné 

nemocnici se prostě alkohol nenabízí. Nic sice proti alkoholu nemám, ale nevím, co by tomu říkali 

politici, kdybych si dal tři becherovky a šel operovat. Žasl jsem, že někdo o tom může diskutovat.  

MS: Pokud jsem vás dobře pochopil, můžeme říci, že jestli se má společnost správně utvářet, je 

vhodné, aby ve společnosti byly hlasy, které „navedou“ zbloudilé. 

JP: Hlasy samy o sobě nestačí.  

MS: Jsou nutné příklady, ale ...  

JP: ... musí na to být i represivní systém.  

... Zdravotnictví ...  

MS: Navrhuji, abychom se ještě podívali na proměnu zdravotnictví. České zdravotnictví bylo 

charakteristické tím, že jsme byli šampioni v kardiovaskulárních nemocech. To je negativní stránka. 

Také jsme měli dobré výsledky v péči o kojence.  

JP: Vše ve zdravotnictví nebylo špatné. Řada věcí byla tragických, ale byly i světové unikáty. Kdybych 

to vzal ve své oblasti, unikátní byla práce profesora Šamánka, což je dětský kardiolog, který zde 

zavedl povinný předoperační screening těžkých vývojových srdečních vad. Žena musela mít 

v těhotenském průkazu, že v určité fázi navštívila dětského lékaře, který jí udělal vyšetření. V případě, 

že byla zjištěna těžká vývojová vada - děti se rodily s těžkým srdečním a vývojovým postižením, 

těhotenství se ukončovalo potratem, a proto jsme u nás měli nízký výskyt těchto vad. Péče byla 

systematická a pro všechny stejná. Nikdo si neumí představit, že když se narodí tak těžce nemocné 

dítě, musí podstoupit několik složitých operací a nakonec stejně umře. Rodina je postižená. Netroufá 

si mít další dítě, kdežto takto může mít pět dalších zdravých dětí. Uvedl jsem příklad ze zdravotnictví, 

které nám záviděl celý svět. Tento systém se však rozpadl. Dnes není nic povinné, dnes je vše 

dobrovolné. Kyvadlo se přehouplo. Nedostalo se do střední pozice.  

MS: Jednání systému vychází z teze, že člověk je odpovědný za své zdraví. Je svobodný a má se 

rozhodovat. Jedná se o jeho volbu.  
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JP: Do určité míry se jedná o jeho volbu, ale když společnost ví, co to bude stát, že to k ničemu není, 

tak to jen jeho volba není. Člověk pak usiluje o léčení zdarma, třebaže mu bylo řečeno, že je to stav 

neslučitelný se životem - stav, který bude stát miliony, než dítě umře. Na tuto skutečnost 

nereflektuje, ale pak chce, aby společnost do toho peníze vložila. Zkrátka, nejedná se pouze o jeho 

rozhodnutí.  

MS: Ano, lékař má nad pacientem velkou informační asymetrii.  

JP: Chování zdravotnického personálu jsem hned po revoluci považoval za jedno z neblahých dědictví 

předchozího režimu. Je to dané úctou člověka k člověku. Toto jsme odbourali. U nás v IKEM to nebylo 

jako někde jinde. Lékař se musí dostat na stejnou úroveň jako pacient. Nemůžete chtít po pacientovi, 

aby byl na úrovni lékaře. To nejde. Já, když zde budu mít pacienta, který bude květinář, nebudu se 

s ním bavit o tom, jaké léky musí dostávat pacient po transplantaci srdce. Budu se s ním bavit, co nyní 

kvete. Zkrátka se musím dostat na úroveň pacienta.  

MS: Nepřímo říkáte, že zdravotnictví minulého režimu nebylo dostatečně lidské.  

JP: Režim nebyl lidský. Tato skutečnost se odrazila do chování zdravotnického personálu.  

MS: Další vada systému byla, že české zdravotnictví bylo podinvestované.  

JP: Co zde nebylo podinvestované? Policie, armáda, ty podinvestované nebyly. To jsou pro dnešní 

mladou generaci neuvěřitelné skutečnosti. Byl jsem pověřen zdejším profesorem Firtem nákupy za 

devizy, jelikož zdravotnické věci byly ze Západu, z dovozu. Představte si, že někdo nám ukázal v lednu 

roku X něco hezkého, co posunuje medicínu dál. Nemuselo jít o drahou záležitost, mohlo to být za 

pár devizových korun. Napsali jsme žádost. Ty se shromažďovaly celý rok na Zdravotnickém 

zásobování. Tato „pézetka“ svolala koncem roku zástupce všech kardiocenter a tam nám řekli: 

„Shromáždily se zde žádosti za 20 milionů korun. My na to máme pět milionů. Každý může realizovat 

čtvrtinu svého požadavku.“ Byl konec roku a vlastně jsme na to rok čekali, pak záviselo na 

Zdravotnickém zásobování, jak jednotlivé žádosti naplní a zda věc koupí. To znamená, že jsem 

požadovanou věc, kterou jsem objednal, viděl třeba až za 2 roky.        

MS: Jasná ukázka plánovaného nedostatku.  

JP: Dnes si tuto situaci těžko dovede představit. Systém byl podfinancovaný, jelikož se vydávaly 

peníze na revoluce po celém světě. Vyprodukovalo se takového obilí, že se vyplatilo koupit chléb a 

krmit s ním prasata.  

MS: Jasná neúcta k hodnotám.  

JP: Nebyla to ekonomika.  

... Po roce 1989 ... 

MS: Kde podle vás jsou základní zlepšení po roce 1989?  

JP: Nemohu hovořit za celé zdravotnictví. Když budu hovořit o péči o srdce - v kardiologii, 

kardiochirurgii – vyrovnali jsme se špičkovým zemím. Bylo to dáno fandovstvím a nadšením.  

MS: Lékaři dotovali systém zdravotní péče.  
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JP: Zlepšilo se to. Za předchozího režimu lékař suploval práci sestry. Ta suplovala práci uklízečky. Ta, 

jakožto příslušník vládnoucí dělnické třídy, nedělala nic. Tento přístup se naštěstí změnil. Nyní si 

každý dělá, co má. Protože medicínu děláme, že nás to baví. Tam bylo v počátku především 

fandovství.  Důležité bylo také to, že jsme uměli improvizovat. Také je nutné říci, že v současnosti se 

český pacient má, jak se nikdy neměl; že v Čechách na recept, který je zdarma, dostanete řadu léků, u 

kterých vědeckými metodami nebyl prokázán žádný účinek. Může u nich být tzv. placebo efekt, že lék 

„funguje“, a přesto jsou u nás tyto léky zdarma, a jinde si je pacient musí kupovat. 

MS: Jednoduše socialismus.  

JP: Český pacient se má tak, jak se nikdy neměl, ... 

MS: ... i když do zdravotnictví dáváme zlomek toho, co je v USA.  

JP: Spojené státy jsou v tomto ohledu extrémní.  

MS: Uvádí se přes 17 procent výstupu hospodářství.  

JP: To však neznamená, že jsou tam dobré všechny nemocnice. Tam jsou některé nemocnice, kde 

bych si nenechal vyříznout kuří oko (kdybych nějaké měl). 

MS: Máte tam také ústavy jako Mayo Clinic. 

JP: V USA máte řadu super špičkových pracovišť, ale pak jsou tam tisíce malých nemocnic. Vím, že to 

bylo v jednom jižním státě, byla tam malá kardiochirurgie, kde dělali pár desítek operací do roka, ale 

každý kardiochirurg měl svůj vlastní operační sál, poněvadž se nikdo nechtěl dělit. Ne všechny peníze 

jsou vynaloženy zcela účelně.  

MS: Soudíte, že důraz na efektivitu, přístup hospodáře se uplatňuje, i když množství prostředků, které 

se rozděluje, se zvětšuje? 

JP: To je na samostatné povídání. Nemocnice u nás byly za Rakouska – Uherska budovány na dojezd 

koňského povozu, třebaže dnes naše sanitky jezdí násobně rychleji než koně, síť nemocnic zůstává. 

Moderní medicína je o drahých diagnostických a špičkových léčebných zařízeních. Ten přístroj musí 

být využíván s dostatečnou frekvencí, aby se zaplatil, za druhé, aby to lékaři s ním uměli. Zde se 

nakoupilo tolik CT, ...  

MS: ... což byla žeň pro zahraniční firmy.  

JP: Když na CT dělám dvakrát do týdne, lékař neumí odečíst nález a my si to musíme udělat znova.  

MS: Jedná se o chybu, s níž se potýkáme čtvrtstoletí.  

JP: Vidím to jako zásah revoluce. Nebyla to evoluce, ale revoluce. Bylo to nadšení, najednou peněz 

bylo víc. Přestaly se cpát do různých pochybných projektů, a proto se nakupovalo.  

MS: Kdy se podle vás dojde k patřičnému vystřízlivění?  

JP: Jsem přesvědčen, že k vystřízlivění pomalu dochází. Není lepší a horší obor medicíny, ale je zde 

kritický nedostatek doléčovacích zařízení.  
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MS: Opět oživit program lázní, ...  

JP: ... kde pacientovi mohou nabídnout rekonvalescenci. Mám příklady, že zde ležel těžký pacient 

přibližně rok, neboť ho nikdo nechtěl vzít. Ležel rok na karchiochrirugické JIP, kde má pacient ležet 

nanejvýš týden po operaci, a pak má jít na doléčení. Lůžka, kam by se položili další pacienti, zde 

scházejí. Ti potřebují pouze rehabilitaci, a ne další operační sál.  

MS: Snad vaše prosba bude časem vyslyšena. Kdybychom se měli vrátit k obecné rovině, jaké 

neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

JP: Že nevíme, co je to demokratická diskuse. Většina lidí vnímá člověka, který má na určitou věc jiný 

názor jako svého úhlavního nepřítele. Ale tak to prostě v tradičních demokraciích není. 

MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?   

JP: Využít šikovných českých hlav i rukou. 

MS: Děkuji vám na podnětná a kritická slova.    

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

JP: Vrátil jsem se z Dánska a již 22 let jsem přednostou největší kardiochirurgie v ČR, kde poskytujeme 

našim pacientům péči na nejvyšší úrovni.  

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

JP: Ano, vše jsme dali do firmy Tofa, což byla před válkou firma mého dědečka z maminčiny strany. Je 

neuvěřitelné, že moje maminka o tuto továrnu za svého života 3x přišla, a to vždy podle platných 

zákonů. Ale to je na samostatné povídání. 

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

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       

 

JP: S rozdělením jsem naprosto souhlasil. Odstranily se všechny dohady a diskuse, kdo na koho 

doplácí, kdo koho „sponzoruje“. Teď si prostě každý hospodaří na svém písečku a je to. Myslím, že 

nás to spíše spojilo, než rozdělilo.        
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Dialog o transformaci s Vratislavem Kulhánkem3,4: 

MS: Čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste s ním spojil? Jak se 

případně naděje naplnily?  

VK: Pro mě byl rok 1989 velmi významný. Měl jsem poměrně velké problémy s kariérní seberealizací. 

Byl jsem lehce handicapován, protože jsem setrval jeden rok v komunistické straně, abych následně 

byl vyloučen. Když jste pak usiloval o nějaké místo, vypadalo to jednu dobu, že člověk mohl dělat i 

posunovače. To by nebylo nic špatného. Ale můj předchůdce ve Škodovce a kamarád mi obstaral 

místo subalterního referenta v Motoru Jikov. Posléze jsem byl jako libero, jelikož jsem nesměl mít 

žádnou funkci, ale mohl jsem řešit spoustu věcí. Jakmile se možnosti po listopadu 1989 otevřely, 

udělal jsem raketovou kariéru. Byl jsem ze dne na den náměstek, posléze ředitel. Funkce následovaly. 

Zkrátka, doba změny pro mě znamenala hodně.  

MS: Důležitý byl asi faktor svobody.  

VK: Co se týká pocitu svobody. Byl o tom, že jsem mohl dělat kariéru, mohl jsem říkat, co jsem chtěl.  

MS: Byl jste nebojácný člověk.  

VK: Vyhodit mě již stejně nemohli. Pochopitelně mi vadilo, že nemohu vycestovat.  

... Otázka efektivity a kontexty ...  

VK: Nejvíce mně vadilo, že systém byl ekonomicky nestravitelný. Sám sebe musel zlikvidovat bez 

ohledu na cokoliv. Podle mého názoru bylo dobré, že zde byli disidenti, ale základní problém byl 

v tom, že systém jako takový nebyl životaschopný. Právě „životaneschopnost“ se projevovala 

intenzivněji a intenzivněji, a proto to dopadlo, jak to dopadlo.      

MS: Podniky minulého režimu poskytovaly minimální výstupy za maximální vstupy.  

VK: Až tak úplně bych to neformuloval. Systém byl neživotný proto, že zaprvé postrádal prvek 

motivace. Postrádal prvek konkurence, který je klíčový. Platí to obecně. Kdybyste tuto otázku položil 

někomu jinému, řekl by, že soutěživost žene každého dopředu. Je jedno, jestli je to sport či jsou to 

motocyklové závody. To stejné platí o ekonomice. Když usiluji být lepší, musím s někým soutěžit. 

V minulosti nebylo s kým, a hlavně nebylo proč.  

MS: Lidé, kteří měli zájem soutěžit, byli odejiti, eliminováni. Zkrátka systém je vyloučil, jelikož 

vyčuhovali z průměru.  

VK: Lidi spíše otrávili. Někdo měl v tomto smyslu štěstí. Tím, že ředitelem byl Ludvík Kalma, řešilo se 

to tím, že jsem něco vymyslel, on to prosadil, a já jsem rozhodnutí musel udělat. Díky tomu jsem měl 

v závodě neformální autoritu. Mnoho věcí, které mne napadly, jsem mohl realizovat. Faktem je, že 

                                                           
3
 Vratislav Kulhánek *1943, český manažer sloužící ve společnostech Motor Jikov 1984 - 1992, Robert Bosch 

Czech Republic 1992 – 1997, Škoda Auto 1997 - 2007, AAA Auto od 2007, působil v institucích Svazu 
automobilového průmyslu 1997 – 2007 jako prezident, Český olympijský výbor 2004 – 2008, vlastní konzultační 
společnost Industrial Advisors.     
4
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 6. února 2014 odpoledne v pracovně Vratislava Kulhánka, Na Ořechovce 55, 

Praha 6, Střešovice.  
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prvkem je funkční realizace. Stejně je to houby platné, jelikož vám nikdo nic nepřidá a nepovýší vás. 

V určitém momentu motivace padá. Pak řeknete: „Vše má své.“ 

MS: Člověk se mohl alespoň trochu realizovat. Dobrý člověk vás přikryl a v jistém ohledu jste systému 

pomohl.  

VK: Jsem člověk od podnikového komínu. Pro mě byl důležitý podnik. Tam se něco dalo dělat, ale 

prostor byl šíleně omezený.  

MS: Po pádu režimu v roce 1989 jste využil příležitosti.  

VK: Ano, byla to pohoda. Trochu smutné na tom bylo to, že cesty využití možností byly různé. Někteří 

lidé privatizovali férovou cestou, někteří ne. Ještě do toho spadla kuponová privatizace.  

MS: Nadějí byla ta skutečnost, že jsme mohli dělat, co chceme.  

VK: V každém případě. Prostor se najednou otevřel a bylo to dobré.  

... Komunismus ...  

MS: Navrhoval bych, abychom ještě zůstali před rokem 1989. Zmínil jste hlavně otázku motivace. 

Soudíte, že toto jsou atributy, které jsou člověku dány? Když jsou potlačeny, systém, který je omezuje, 

se sám odsuzuje k zániku?  

VK: Není to pouze tím. Máte tam další prvek - a to ten, že se k moci a vládě dostávají ti, které 

nemůžete respektovat, protože jsou zjevně neschopní a multiplikují efekt nedostatku motivace a 

malého zájmu.  

MS: Usuzujete, že režim sice usiloval o vytvoření spravedlivé, harmonické společnosti, nového člověka, 

ale chybnými idejemi i postupy, a byl proto odsouzen k nezdaru? 

VK: Režim nemohl existovat ze své podstaty, jelikož jej dělali lidé. Kdyby jej dělali andělé, možná by 

to mohlo být. I tak by systém nemohl fungovat ekonomicky. Když do systému pustíte lidský faktor, 

okamžitě se bude snažit prosadit své zájmy, v druhé řadě se tam udržet a eventuálně povýšit, avšak 

bez ohledu na cestu, která do výšin vede.  

MS: Systém i z toho hlediska byl od počátku odsouzen k zániku. Také využíval opačnou pyramidu 

vztahů. Nahoru se dostávali lidé, kteří byli loajální k ideologii. 

... Omylem ideologie ...  

VK: Základním problémem bylo, že sám systém byl postaven na ideologii.  

MS: Zkrátka ta určovala povahu hospodářství a opomíjela zákony, které je měly regulovat. Co bylo 

mimo ideologii, bylo chybné.  

VK: Marx říkal, že nadstavba by neměla předbíhat ekonomickou základnu. Nyní máme pokusy o 

socialismus ve Skandinávii. Je otázkou, jestli to bude fungovat. Z mého pohledu to stejně fungovat 

nemůže. Došlo tam k tomu základnímu, že ideologie táhne za sebou ekonomiku. Z tohoto pohledu to 

jít nemůže.  
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MS: Někdo vám řekne, že máme jistý příklad v Číně.  

VK: V Číně se ideologie pragmatizuje. Snaží se přiblížit průmyslovému vývoji. Vzhledem k tomu, že 

kolem sebe mají mnoho příkladů, jak by to mělo být, provádějí kouzelný mix. Je otázkou, zdali to je ta 

třetí cesta, která by se cílově povedla. Jsem přesvědčen, že to někdy povede k explozi, protože stejně 

je systém hodně regulován.  

MS: Z dlouhodobého hlediska systém, který jsme zde měli a který existuje v jisté modifikaci v Číně, 

není z tohoto hlediska udržitelný. Podle našeho poznání vede k plýtvání lidským potenciálem a zdroji, 

které hospodářství obsahuje. 

VK: Přírodní síly můžete využít, ale nemůžete ovlivnit jejich funkci. Když bude pršet, bude pršet. 

Deště můžete využít. Když bude bouřka, bude bouřka.  

MS: Vaše slova potvrzují chování egyptské civilizace. Tam využívali záplavy k tomu, aby měli 

zúrodněnou část zemědělské půdy.  

VK: Ano, využíváte je, ale neovlivňujete je.     

MS: Komunisté však říkali: „Poručíme větru dešti.“  

VK: To je však základní princip. Tak jako fungují přírodní zákony, stejně fungují ekonomické zákony. 

Ty se prosazují nezávisle na tom, co človíčci kolem toho dělají. Je jedno, jestli říkáme tržní ekonomika, 

kapitalismus, socialismus. Zde máme jisté zákonitosti. Ty se prosadí bez ohledu na to, jaká ideologie a 

jaký systém tam funguje. 

MS: V minulosti se lidé snažili o nastavení nabídky a poptávky, ale historie nám říká, že přesto byl 

nedostatek. 

VK: To máte tak, že se většina věcí vyvažuje. Něco vyhyne a něco jiného se narodí. Koloběh je jak 

v přírodě, tak ekonomii.  

MS: Když jdete proti proudu, spláčete nad výdělkem, nebo poškodíte své okolí, ... 

VK: ... a to velmi. Stačí zmínit postupy zelených, Evropské komise aj. 

... Reforma systému ...  

MS: Z dnešního pohledu je zřejmá konečnost systému. Koncem šedesátých let, kdy vám bylo 

pětadvacet, se jej lidé pokoušeli reformovat. 

VK: Ta reforma mohla proces změn zpomalit a dílem zefektivnit. Bylo to cosi podobného, co nyní 

dělají Číňané. Tam k dramatickému zlomu nedošlo. Asi by to u nás vedlo ke stavu, který je dnes, 

ovšem cesta by nebyla revoluční, ale evoluční.  

MS: Tím myslíte, že by se systém demokratizoval a nedošlo by k takové výchylce, jakou jsme měli 

v roce 1989?  

VK: Vedoucí úloha čehokoli je sama o sobě absurdní.  

... Pozitiva minulosti ...  
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MS: Strávil jste v režimu 46 let. Jednalo se o mládí a část produktivního života. Našel byste na něm 

něco pozitivního?  

VK: Řeknu vám, co jsem na něm našel pozitivního. Byl jsem mladý a mohl jsem se věnovat všem 

možným zábavám, sportu, literatuře, byť mi předem bylo dáno, že nemohu udělat žádnou kariéru, 

pokud nevstoupím do strany živitelky. Druhým momentem bylo, že nikdy nevydělám žádné velké 

peníze, protože nejsem ani vexlák, ani zelinář, ani taxikář. Když vyjdete z myšlení klasika, že svoboda 

je poznaná nutnost, ...  

MS: ... což jsou slova Marxova.  

VK: Když si tuto nutnost uvědomíte, pak jste ve svém věku v podstatě svobodným člověkem. 

Neříkám, že je to něco příjemného, ale pokud se od toho odpoutáte, je to lepší.  

MS: Mládí přece brojí proti starému pořádku, ale lidé si dokázali nalézt způsoby existence. U nás 

existovala alternativní kultura.   

VK: V mládí jsem byl velmi zaměřený na sport. Ráno jsem šel do fabriky, ve dvě hodiny jsem odcházel 

a v půl třetí jsem byl hřišti.  

MS: Zkrátka, lidé měli čas na tyto aktivity.  

VK: Jednalo se o zahrádky, chaty, pivo stálo korunu sedmdesát.  

MS: Když se lidé nemohli realizovat prací, dělali něco jiného. V kapitalismu je zásadní práce.   

VK: V kapitalismu, v tržní ekonomice je dominantní snaha vydělat. Máte spoustu věcí, které si můžete 

koupit, když na ně budete mít. Právě to vás vymezuje. Valnou část obyvatelstva to vymezuje.  

MS: Proto jsou lidé, kteří pracují od „nevidím“ do „nevidím“?  

VK: Lidé hledají cesty, kde mohu vydělat. Pokud chci dělat kariéru, musím s tím začít v mládí. Mohl 

jsem hrát volejbalovou ligu a ještě přitom studovat. 

MS: Vysoká škola ekonomická je tomuto způsobu studia nakloněna?  

VK: Není žádná legrace tuto školu studovat.  

MS: Jsou studenti, kteří zvládnou studovat dvě VŠ najednou, ale zpět k tématu. Zde jde o to, že když 

člověk pracoval více, byl do jisté míry podezřelý.  

VK: Spíše byl považován za hlupáka.  

MS: V minulosti jste užíval možností sportu, věnoval jste se rodině. Jsou lidé, kteří v minulém režimu 

mohli pracovat. Jen se podívejme na Ottu Wichterleho. Musíme si přiznat, že člověk nebyl pánem.  

... Další pozitiva minulosti ...  

MS: Pojďme k výchozí otázce. Vidíte na režimu jiné pozitivum než provozování sportu? Podnikatel 

Dalibor Dědek řekl, že dobré bylo školství, univerzity, nebo že člověk měl elementární jistoty, mohl se 

věnovat rodině.     
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VK: Rozhodně to bylo pohodlnější. Nemusel jste řešit otázku, co se stane, když ztratíte práci.  

MS: Byla zde pracovní povinnost, ...  

VK: ... což na druhé straně bylo negativum. Týkalo se to určité kategorie lidí. Byli lidé mého typu, kteří 

si s tím žádné starosti nedělali, zda práci ztratí, či ne, protože se nějakým způsobem uživili i během 

hledání další práce. Pokud byl někdo v minulé době v kvalifikované dělnické profesi, musel šroubovat 

a věděl pořád, že vydělává. Měl další výhled, že mohl na inteligenty, co „za jeho peníze studovali“, ve 

volných chvílích od plic nadávat. I vnitřní pocit lidí byl někde jinde, než je tomu nyní. Dnes jsou tito 

lidé naštvaní, protože v současnosti se objevila ...  

MS: ... majetková diference, ...  

VK: ... nejen platová, ale to jsme u mladých lidí, co si rychle přičichli ke kapitalismu. Postrádají cosi, 

čemu se říká sociální kompetence. Chovají se k lidem ...  

MS: ... ne jako k lidem, ale jako ke strojům.  

VK: Domnívám se, že základní a střední školství bylo úplně někde jinde, než je nyní.  

MS: Myslíte v tom dobrém slova smyslu?  

VK: Jelikož mám vnuky, vidím, jakým způsobem toto funguje. Způsob, jakým se nyní učí děti, mi 

nepřipadá dobrý. 

MS: Cítíte tam pokles. Zkrátka minulý režim si hlídal kvalitu školství pro průmysl. 

VK: Minulý režim si nehlídal kvalitu. Minulý režim bez velkých problémů přejal to, co bylo za 

Rakouska – Uherska, a hlavně učitelé a profesoři měli respekt.  

MS: Zkrátka zde byla kontinuita s dobou před rokem 1948.  

VK: V Rakousku to běží pořád. Když se podíváte na výsledky škol u našich jižních sousedů, jsou před 

námi. Systém vedl k disciplíně. Lidé namítají, že se jednalo o bezduché memorování. Stačí se podívat, 

jakým způsobem se chovají studenti k učitelům, jakým způsobem se chovají učitelé ke studentům. 

Tím se současně podráží formální autorita učitelů, ale i snaha dětí něco se učit. Musíme však 

pominout ideologizaci minulého režimu. Narodil jsem se v Plzni, a když mi řekli, že mám napsat o 

osvobození Plzně Sovětskou armádou, vždy jsem se přihlásil a řekl jsem, že nás osvobodila armáda 

americká.  

MS: Z minulosti bychom měli převzít ... 

VK: ... technické disciplíny. Fyziku, biologii, matematiku. I zeměpis.  

MS: Zkrátka exaktní vědy. Je to vázáno na obory, které tuto zemi živí – průmysl.  

... Vyvrácení ideologie? ...  

MS: Pokročme dále. Jak se díváte na lidi, kteří minulé ideologii věří, byť vystupuje v modifikované 

podobě? Máme zde stranu, která je nástupkyní ...  
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VK: ... toho, co bylo. Časem dochází k idealizaci. Na vojně byl člověk vzteklý a otrávený, že tam musí 

být. To je však velmi výrazný faktor. U mladých lidí každý tlak způsobuje protitlak. Když budu neustále 

křičet o antikomunismu, mnohé skupiny mladých to vede k rebelantství. Je to pasé a mladou generaci 

to nebere. Možná, že některé lidi ano, ale to není podstatné. Podstatná je sentimentální vzpomínka 

na skutečnost: měl jsem práci, a ti, kteří kradou, kradou ve velkém, ale v minulosti se kradlo méně. 

Komunisté se navzájem hlídali, aby jeden nekradl více než druhý.  

MS: Podporu minulé ideologie, byť v modifikované podobě, vnímáte jako protest. Mnozí z těch lidí by 

asi nechtěli, kdyby se vrátily staré časy. Nechtěli by, aby se v obchodě zase setkali s nedostatečným 

výběrem.  

VK: To už bereme jako samozřejmost.  

MS: Rádi si zvykneme na příjemné věci.  

VK: Týká se to nejen nás. Podívejte se na Řeky. Jakmile je něco samozřejmé, ... 

MS: ... nevážíme si toho.  

VK: Myslíme si, že stejný standard by byl i v minulosti, ale ještě bychom k tomu měli práci, nemuseli 

bychom se namáhat a nekradlo by se. Toto uvažování bylo vždy, je a bude, ale nemá patřičný výbušný 

potenciál.  

MS: Říkalo se, že lidé, kteří podporují komunistickou stranu, jež hlásá modifikovanou komunistickou 

ideologii, postupně vymřou.  

VK: Mám pocit, že žádnou ideologii nepropagují.  

MS: Ve společnosti je samopohyb a lidé se k protestnímu samopohybu přidávají.  

VK: Když vezmete řadu evropských myslitelů dvacátého století, mnoho z nich bylo levicových. 

Spousta z nich byla v levicových stranách a přitom se v Rusku dělo, co se tam dělo. Mnozí z nich to 

věděli. Vidím v tom revoltu. Je stejné, jestli se revolta projevuje u této partaje, nebo se projevuje u 

extrémistických organizací.  

... Exil ...  

MS: Lidé, kteří nemohli realizovat svůj potenciál, opustili svou zemi. Domníváte se, že tato země přišla 

o část elit, které mohly pracovat ve prospěch země?  

VK: Nebylo to však tak fatální. Pokud by tomu tak bylo, tyto mozky by se musely ve velké míře 

uplatnit ve světovém měřítku. Fakt je ten, že nad některými, kteří se vrátili z emigrace, můžeme 

pozdvihnout obočí. Bylo jich hodně, zejména po revoluci v prvních letech, říkali: „Já jsem přišel 

z Francie, já jsem přišel z Ameriky“, a podle toho to také vypadalo. Výprodej elit - to je vždy. V létě 

roku 1969, kdy byla emigrace naposled možná, jsem byl v Itálii. Je pravda, že dceru jsem měl v Česku, 

ale tu bychom mohli vykorespondovat ...   

MS: ... přes Červený kříž.  
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VK: Nenapadlo mě to. V roce 1969 člověk nevěřil, že se situace může tak zvrhnout, jak se stalo. Rok 

1969 byl relativně pohodový. Stejně bych neemigroval. Mám pár kamarádů, kteří mají v Německu 

poměrně silné pozice. Jsou tam od roku 1948, a pořád jsou cizinci. Pocit, že nezapadají do komunity a 

komunita je nebere, je tam stále. Nyní to je trochu jinak, neboť se společnost dostala na jinou výši. 

Imigrantů je daleko více a jedná se o daleko akceptovatelnější téma. Tenkrát ti, kteří tam odcházeli 

 počátkem totalitního režimu, to lehké neměli.  

MS: Mnozí z nás si říkali, že tito lidé jdou za lepším. Přesto pro mnoho z nich byla svoboda důležitá.  

VK: Skutečně tomu tak bylo? S odstupem to snadno říkáme. I každý novodobý emigrant z Ukrajiny 

vám řekne, že jede za svobodou. Je to skutečně pravda, nebo je tam šedesát procent lidí 

s materiálními zájmy?    

MS: Odpověď závisí na svědomí každého z nás.  

VK: Vzpomínám si, že A. J. Liehm, Josef Škvorecký, pro ty to bylo nezbytné, jelikož ti by zde šanci 

neměli. Když vezmu strojního inženýra, tam bych trochu zvedal obočí, protože ten věděl, že si tam 

vydělá víc, bude mít komfortnější život. To se těžko posuzuje. Nyní bereme šmahem, že ti, kdo 

emigrovali, emigrovali za svobodou. Těžko budou říkat něco jiného. Hodně lidí, které znám, vám ale 

řeknou, že to bylo jinak.  

MS: Když se podíváte na tvorbu Rafaela Kubelíka. Ten, kdyby zůstal v Čechách, nemohl by natočit 

opusy, které točil pro Deutsche Grammofon.  

VK: Takových lidí je spousta. V oblasti umění, v oblasti literatury se u nás těžko někdo prosadil, neboť 

by vypadl ze světového kontextu. Ve větším rozsahu se nemohl dostat na zahraniční turné. Byl tam 

důležitý vývoj, konkurence v porovnání s ostatními. U těchto lidí bylo naprosto logické, že hledali 

jinou cestu.  

... Disent ...  

MS: A ti, co šli proti režimu, a nechtěli s ním „nic“ mít? 

VK: To je kategorie sama pro sebe. Těchto lidí si vážím, snažili se něco dělat, ...  

MS: ... trpěli. Byli lidmi, kteří pomohli k přemostění z nesvobody totalitního režimu do svobody.  

VK: Řada z nich mohla působit ve veřejném životě i dál. Na druhou stranu jich nebylo tolik. Každý, kdo 

podepsal 2000 slov nebo později Několik vět, nemusel být mimořádně schopný. Byla tam řada lidí, a 

ti byli „odmáznutí“ nastupující generací, která vstoupila do Parlamentu ČR v 21 letech a je tam do 

současnosti.  

MS: Narážíte na pana Marka Bendu.  

VK: Ten měl aspoň dispozice dané geneticky. Mluvme například o Petru Pithartovi, o Dientsbierovi ... 

MS: ... nebo o Pavlu Rychetském.  

VK: Řada lidí vypadla, protože neuspěli v konkurenci. Nebyli vybaveni na to, poprat se s těmito 

mladými hochy.  
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MS: Lidé mohou říci: „Posloužili, a v otevřené společnosti našli jiné uplatnění.“ Zmínil jste Petra 

Pitharta. Ten se poté, co skončil jako premiér v roce 1992, vrátil se na právnickou fakultu a do politiky 

pak se vrací jako senátor kandidující za lidovce.  

VK: Ano, ale dle mého názoru mohl dále fungovat.  

MS: Někdo nechtěl.  

VK: Když se podíval kolem sebe, viděl dravce, raději odešel. Spousta lidí principiálně souhlasila 

s Klausovým pojetím. Každý intelektuálně zaměřený člověk měl však pochybnosti.  

MS: Přes jejich stažení se z politiky můžeme říci, že jejich role ve vypjatých společenských chvílích je 

nezastupitelná.  

VK: Určitě! Zjednodušeně řečeno, jsou svědomím národa. Někteří říkají, že zde byli strašní padouši. 

My jsme známí naším sebemrskačstvím. Říkáme si, jak jsme horší než ostatní. Ale mlčící většinou bylo 

celé Německo za Hitlera, mnohdy nejen mlčící.  

MS: Také se z toho patřičně „zpovídali“. Němci po válce prošli denacifikací.  

VK: Kolik členů tam bylo v NSDAP?  

MS: Otázka vyrovnání s minulostí přišla s generačním odstupem.  

... Stav společnosti, hospodářství ...  

MS: Když se podíváte na rok 1989. V jakém stavu podle vás byla společnost?  

VK: Hospodářství bylo v katastrofálním stavu. Jeden ze základních problémů byl, že jsme se 

orientovali na RVHP. Tím pádem systém byl deformován. V momentě, kdy RVHP přestalo fungovat, 

dostal se průmysl a ekonomika do určitého kolapsu.  

MS: Dá se říci, že jak společnost, tak především hospodářství čelilo výzvě velkých změn.  

VK: V ten moment bylo v šoku. Tam najednou bylo vše jinak. Vypořádat se s tím byl docela problém.  

... Demokracie ...  

MS: Navrhuji začít tématem ustavování společenského řádu. Tím byla demokracie. Jak na něj pohlížíte 

a jak jste jej přijímal? Začali jsme v jistém ohledu budovat systém, který zde již existoval.  

VK: Jistě, bylo k čemu se vracet. Politické strany musí existovat! A zase jsme u soutěže. Strany musí 

soutěžit o voliče. U nás se to zjednodušilo na jeden rok či půlrok. Tento princip byl jednoznačný.  

MS: Vy si demokracii představujete převážně jako soutěž politických stran? Člověk má možnost 

výběru.  

VK: Jedná se o základ. Volím někoho, kdo zastává mé myšlenky, mé představy, mé cíle. Jestli to 

nesplní, poohlížím se a hledám někoho jiného. Neštěstí je, když jsou pak všichni stejní, což se u nás 

stalo.  
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MS: Hovoříme-li o demokracii, i režim před rokem 1989 si o sobě říkal, že je „demokratický“, což byl 

paradox.  

VK: Nemůžete mít demokratický systém za podmínky vlády jedné strany. To se úplně vylučuje, to 

nejde.  

MS: Jednalo se o vykrádání slova demokracie.  

VK: Přesně tak. Nemůžeme se bavit o demokracii v její čisté podobě.    

Jedná se o „partajokracii“, „démos“ tam nehraje hlavní roli.   

MS: Volit a být volen je znakem demokracie, ale v minulosti bylo potlačeno právě toto.  

... Demokracie a první republika ...  

MS: Užil jste spojení: „Bylo možné se k něčemu vracet.“  

VK: Jednalo se o první republiku.  

MS: Pro mnohé z nás to byla čistě vzpomínka. Ti, kdo v republice žili, byli staří. Mladší měli o této době 

částečné ponětí jen z vyprávění.  

VK: Když dojde k takovému společenskému zlomu, konstruuje se něco nového. Vzniká nová 

architektura. Aby vznikla, musíte mít architekty. Někteří systém znali. V roce 1968 a v roce 1989 bylo 

mnoho lidí, kteří se zabývali politologií, vezměme si třeba Petra Pitharta a jiné. Ti věděli, jak princip 

politických stran fungoval, i když za první republiky docházelo k určitému zkreslení.  

MS: Demokracie, právě během ní vzniklo pro dnešního člověka mnoho zvláštností. Kdo působil ve 

straně, kdo ji zastupoval, kdo podepisoval, jak kdo bude hlasovat.  

VK: Šlo ale o princip soutěže politických stran, ten zde existoval. Měli jsme čtyři strany, což byli 

sociální demokraté, komunisté, agrárníci a lidovci. Zkrátka jakýsi výběr zde byl.  

MS: Důležitou roli hrál prezident Masaryk. Mnozí v něm viděli jeden z pilířů systému.  

VK: Musíme si uvědomit, že zde vznikal nový stát.  Ať je to špatné, nebo ne - režim potřebuje jednu 

osobnost, kterou bude zbožňovat, která bude charismatická a za níž lidé půjdou. Pak je otázka, jestli 

je figura intelektuál, humanista, schopný, nebo jestli má podobu Hitlera. Německo bylo v takovém 

stavu, že Hitler lidi zhloupnul a šli za ním. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Měli jsme štěstí, že u nás v 

čele stál Masaryk. Když vezmete všechny země, které vznikaly, téměř vždy takovou figuru naleznete. 

Jestli kladnou, nebo zápornou, to je již jedno. Vždy tam někdo byl.  

... Demokracie a Havel ...  

VK: Pro první moment to u nás byl Havel.  

MS: Ano, právě ten „hrál“ roli Masaryka.  

VK: Znal jsem se s ním. Bohužel neměl mentální způsobilost, aby se z něj stal lídr v oblasti 

hospodářství.  
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MS: Ke kapitalismu měl rezervovaný vztah.  

VK: V tomto ohledu byl hodně nad věcí. Tato oblast jej „nebrala“. V oblasti hospodářství byl 

ideologický. Více jsem se s ním poznal v době, kdy jsme  připravovali dokument zvaný Dřevíčská 

výzva.   

MS: Psal se rok 1999 a české hospodářství se pomalými kroky dostávalo z krize. Mezi signatáři této 

výzvy byli ekonomové jako Miroslav Zámečník, Zdeněk Tůma, Vladimír Kreidl, již zesnulý Karel Kouba 

aj. Je vhodné říci, že Havel v oblasti hospodářství nebyl silný, a proto při prosazování změn dominoval 

Václav Klaus.  

... Demokracie a elity ...  

MS: Vraťme se k demokracii. Soudíte, že tato společnost ponětí o demokracii měla? První republika 

byla spojena s elitami. Jedná se o lidi, kteří pro druhé mohou představovat vzor směřování.  

VK: Ono to ale bez elit nejde. Je hloupé to nazývat elitami, protože to působí, že se člověk vyvyšuje, 

ale charakteristickým prvkem elity by měla být schopnost sloužit. Nyní je to jeden z problémů, jelikož 

ti, co se nyní považují za elity, službou druhým opovrhuje a sloužit je pro ně tou poslední ctností.  

MS: Spíše je tam snaha získat, ...  

VK: ... prosadit se.  

MS: To je to, co dnes chybí české demokracii, byť by to mohlo mít formativní efekt.  

VK: Zde není výrazně viditelná skupina lidí, která by byla masami respektovaná, obdivovaná pro svou 

intelektuální kvalitu, skromnost, schopnost sloužit, pro vztah k lidem. Takových lidí je v tomto státě 

pouze pár. 

MS: Lidé jsou z tohoto pohledu příliš egoističtí? 

VK: Také k tomu přidejte bulvár. Ten bohužel do značné míry populaci formuje. Žasnu, kolik lidí 

kupuje Blesk, to je strašné. Zde se vám najednou jako elity předkládají zpěváčci, manželé od miss, 

avšak to se dostáváme úplně někam jinam. Zkrátka pojem elita zde nefunguje, ...  

MS: ... nebo má jinou podobu.    

VK: Lidé nemají vzor, který by měli následovat.  

MS: Hovořit o politické elitě je zbytečné.  

... Aktivita člověka ...  

MS: Dobrá, pokročme dál. Demokracie je takové uspořádání, které dává prostor člověku realizovat 

politickou svobodu, ale také u člověka předpokládá aktivitu. Jsem součástí společenství, ...  

VK: ... ale dostanete se do stejné situace jako dříve. Jakmile se začnete velmi snažit v systému 

zavedených stran, je pouze otázkou času, kdy vás někdo odstraní. Nemám osobní zkušenost, ale když 

se podíváte na struktury stran, pomiňme Ano 2011, Úsvit přímé demokracie, avšak vezměme klasické 

strany, jako je ODS, sociální demokracie, máte to pořád stejné.  
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MS: Myslíte si, že právě lidem, kteří jsou dostatečně aktivní, jsou kriticky myslící, jsou odvážní, systém, 

který zde máme, nepřeje?  

VK: To už je velký problém, protože lidé usilují o rychlou kariéru, chtějí se dostat nahoru hned, neboť 

ti, kteří už tam jsou, se tam také dostali hned, a to ve svých 21, 22 letech. Lidé nechtějí čekat. Když 

nemohou hned, raději rezignují.  

MS: Když však člověk rezignuje, dává prostor lidem, kteří jsou příliš draví.  

VK: Tak to funguje na celém světě. Kdyby byl u nás volební systém jako v Anglii, že by každý kopal za 

sebe, bylo na něj lépe vidět, bylo by to též jiné.  

MS: U nás se jisté strany snaží, aby místo poměrného systému byl většinový.  

VK: Ze všech politiků se mi líbí jeden člověk, který se jmenuje Petr Mach, ale bohužel se nahoru 

nedostane, protože je pro normální strany nepřijatelný. Hovořil jsem s ním a jeho postoje jsou mi 

sympatické. Chce, umí!  

MS: Pro mnoho lidí je příliš euroskeptický. Při rozhodování lidí to hraje také roli, poněvadž tato země 

je evropsky orientovaná.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Pro občana v demokracii je důležitý dialog. Někteří z nás sami demokracii definují podle dialogu. 

Historie nás učí, kam „nedialog“ vede. Stačí se podívat před rok 1989.  

VK: Na vaše slova mohu odpovědět přitakáním, že dialog je nezbytný.  

MS: Můžete srovnávat dialog v politice a v podnicích, v nichž jste působil?  

VK: Dialog v branži je jednoduchý. Tam se diskutuje tak dlouho, až se dojde k závěru - a za ním se 

stojí. Ten je exaktně definovatelný a pak je vymahatelný. Z toho pohledu je to jednoduché.  

MS: Dialogy se liší. Jiná podoba je ve veřejném prostoru, jiná podoba je na vládě, ve špičkové politice, 

jiná je ve firmě, kterou jste řídil.  

VK: Když řídíte podnik a nerespektujete dialog, je pouze otázkou času, kdy uděláte chybu. Tak tomu 

je.  

MS: Nikdo není neomylný.  

VK: Hlavně nikdo nesmí být v rámci dialogu hluchý. Když se podíváte na rozhovory politiků v televizi, 

ti se navzájem neposlouchají, argumenty účastníků dialogu je nezajímají, jedou si po své linii. Občas 

„odskočí“, že zareagují, ale pokud je názor druhého jasný, následuje negativní reakce.  

MS: Lidé si vzájemně nenaslouchají.  

VK: Když jsem byl v Německu, v jedné z německých televizí byl takový pravidelný pořad, jmenoval se 

Hovory pod věží. Vždy tam bylo pět, šest lidí od politiky, přes průmysl, občané, kteří přišli spontánně. 

Byl tam také chytrý moderátor. Pak tam na základě dialogu došlo ke tříbení názorů. Když se však 

podíváte na diskuse v naší televizi, jsou tam dva politici a jeden moderátor nebo jeden politik a jeden 
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moderátor. Málokdy se tam objeví širší skupina, která by se dokázala s politikem pohádat, která by 

byla schopná diskutovat. Například lidé z průmyslu, kteří nejsou závislí na státních zakázkách, ti by 

politika k patřičnému dialogu přinutili, nebo by mu řekli: „Podívej se, s tebou se nemá cenu bavit.“ 

Řekli by mu to veřejně.  

MS: Lidem by jasně vzkázali: „Prosím vás, takového člověka nevolte.“  Pokud se příliš hovoří, nejsou 

vidět výsledky.  

VK: Je dialog a dialog. Je to ten, který je plný argumentace, ale je i dialog, který spočívá v neustálém 

házení slov, a není to k ničemu. 

MS: Z takovéhoto dialogu musí být lidé z průmyslu velice znechuceni.  

VK: Ti jej raději neposlouchají. Jsem přesvědčen, že kvalitu dialogu ovlivňuje moderátor. Takového 

Václava Moravce mám docela rád. Ještě když byl v BBC a já v Škodě Auto, jsme společně dělali řadu 

rozhovorů. Například na počátku února 2014 se bavil s panem Babišem. Ten mu odpovídal naprosto 

logicky. Moravec se jej otázal: „Neznáte toto číslo?“ On mu odpověděl: „Ne, na to mám lidi. Ti to 

znají. Když bude potřeba, já se jich zeptám.“ Opět mu namítal: „Jako ministr neznáte toto číslo? Jak 

to, že toto číslo neznáte?“ Myslím si, že pan Moravec byl úplně mimo. Kdyby tam byl někdo z branže, 

z průmyslu, konstatoval by: „Je to úplně normální, proč se, pane Moravče, takto ptáte?“                  

MS: Tomu se říká efektivní dělba práce.  

VK: Je vhodné, aby se dialogu účastnilo více lidí. To, co je předváděno například u pana Moravce, není 

dialog.  

MS: Mnozí lidé se mohou domnívat, že pokud se jisté skutečnosti neposouvají kupředu, vede to 

k přešlapování. Jsou to oni, kteří budou volat po změně, jelikož politika, která vychází 

z „neefektivního“ dialogu, je neproduktivní.     

VK: Posouvat věci kupředu je sousloví, které sice hezky zní, ale je prázdné. Než se něco někam 

posune, než udělám nové auto, musím udělat spoustu kroků, které nejsou vidět. Začnou být vidět až 

tehdy, když bude nové auto odhaleno na autosalonu. Stejným způsobem to funguje v politice a řízení 

státu. Mám zkušenost z doby, když jsem dělal předsedu Českého svazu ledního hokeje. Tam jsem si 

ujasnil, že řídit fabriku je lehké oproti řízení společnosti.     

... Politika ...  

MS: Nyní bych přešel k otázce politiky. Máte kladný vztah k politice? Považujete ji za něco, co je 

nezbytné?  

VK: Politika jako taková je služba lidem, ...  

MS: ... a to na jakékoliv úrovni od řízení státu, kraje, obce. Možná položím naivní otázku, ale proč si 

někdo z politiky začal dělat byznys? Čím si vysvětlujete tíhnutí k utilitarismu?  

VK: Jako jednoduchý člověk to vidím jednoduše. Díky určitému postupu, určité filozofii určitého 

politika, následně prezidenta, který kromě jiného pronesl geniální větu, k níž se nehlásí, ale já jej 

slyšel. On nezná pojem špinavé peníze. Tím pádem došlo k procesům privatizace, také k tomu, čemu 

říkáme bankovní socialismus, že se určitá skupina lidí dostala k velkým penězům. Vesměs to byli lidé, 
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kteří zrovna netrpěli přehnanými etickými přístupy. Najednou bylo vše a lidé se tázali, proč to a to 

nemám? Netýká se to pouze politiků, ale třeba i policie. Všechno se začalo svým způsobem obracet 

k pekuniární oblasti. Najednou i pro politiky byly peníze potřebné. Výsledkem toho je, že politika je 

v očích lidí špatná. Když vezmete Francii, klasickou demokracii, tam se lidé věnují politice od mládí.  

MS: Jsou k ní vychováváni.  

VK: V hierarchii postupují. Tím pádem získávají zkušenost. Stejné je to v průmyslu. Zde bude veliký 

průšvih, protože do řady vysokých funkcí nastoupili lidé ve 25, 35 letech.  

MS: Neprošli jednotlivými úrovněmi.  

VK: Lidé se budou držet určité úrovně, na které by dávno měli být ti, kteří šli normálním postupem.  

MS: Totéž by mělo platit v politice.  

VK: Než se Winston Churchill někam dostal, musel též projít nižšími úrovněmi.  

... Počátky demokratické politiky po roce 1989 ... 

MS: Nemyslíte si, že právě lidé, kteří v počátcích utvářeli politiku, měli vizi, měli omezení, znali své 

limity. Chtěli sloužit, ale postupně byli vytěsňováni utilitaristy. Vrcholí to v 21. století. Ano, česká 

politika je v trvalé krizi. Možná to odpovídá nastavení člověka.   

VK: Vrcholem byl Mirek Topolánek. Týká se to i období před ním. To, co se dělo a bylo 

zdokumentováno, v Itálii a v jakýchkoliv západních demokraciích by byl okamžitý konec.  

MS: Společnost by měla mít patřičné obranné mechanismy, jak se bránit.  

VK: Jak? Mechanismy jsou opět strany.   

MS: Ano, ale měl by zde znít hlas občanské společnosti.  

VK: Jak? Není to možné, pokud si téma nevezmete jako Tomio Okamura, že se stanete vůdcem 

skupiny. Bez stranické základny, bez rozprostřenosti po naší zemi nemůžete dát dohromady určitou 

skupinu lidí.  

MS: Když se podíváme na čtvrtstoletí utváření demokratické politiky, nejprve zde bylo Občanské 

fórum, následně vzniká Občanská demokratická strana, Občanská aliance.  

VK: To vše bylo v pořádku.  

MS: Bylo možné pozorovat strukturaci díky politickým stranám, ale někteří lidé jsou vůči stranám 

skeptičtí.  

VK: V počátku nebyli. O ztrátu důvěry se strany připravily samy, respektive vedení stran. Nebylo to 

pouze vedení. Stačí se podívat do okresů. Jižním Čechám vládne nevolený člověk, v severních 

Čechách je to stejné. Podíváte-li se na některé lidi z ODS, občas se vám otevírá kudla v kapse.  

MS: Pozor, není to náhodou naše chyba, že jsme jim to dovolili? Kdo chtěl dělat kariéru, vstoupil do 

strany. Můžeme v tom vidět též utilitární řešení. Nyní je vše na nás. V jakém stavu společnost je, to již 
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závisí na nás, a ne na stranících. Již to není MY a ONI. „My“ jsme redukovali na pár tisíc členů stran, 

kteří si rozdělují zisky z obchodu jménem politika.    

VK: V Čechách nemůžete udělat revoluci. U nás to nefunguje. Podobné poměry jsou v Polsku, 

Maďarsku, ...  

MS: ... ale ne v Rakousku.  

VK: Ano, ale to je klasická demokracie. V zemích, kde mají lidé blízko k protestním akcím, tam se též 

nic neděje. Na Ukrajině dojde k protestům, jelikož je tam bída. U nás bída není.  

MS: Zatím bída není, třebaže část společnosti v bídě žije. Politika by měla být člověkem vnímána 

pozitivně, a ne negativně.  

... Program a kontexty ...  

 VK: Je zde teoretická šance. Je jí ANO 2011, ale možná se bude těžko realizovat.  

MS: Snad kdyby se z hnutí stala strana?  

VK: Hnutí je však vágní a neposkytuje koncept.  

MS: Jedná se pouze o protest. 

VK: Může se to povést ... 

MS: ... jedině tehdy, když lidé budou naplňovat to, co říkali.  

VK: Souhlasím s vámi.  

MS: Lidé v politice dopustili ten nešvar, že došlo k vyprázdnění slov. Mnozí představitelé politického 

života říkají, že budou reformovat, zefektivní zdravotnictví, reformují školství. 

VK: Slov bylo moc. V současnosti nemají žádnou váhu.  

MS: Není to náhodou škoda - čtvrtstoletí od převratu v roce 1989?  

VK: Je to škoda, ale měli jsme zde vládu rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci. Vždy jsme 

měli nějakou vládu, ale nic zásadního se nedělo. Nepravosti, které se děly dříve, se děly dál a mnohdy 

s vědomím příslušných lidí.  Stačí si vzít případ pana Béma a hlavně Janouška. Vzpomeňte si na jeho 

nehodu5. To je absurdní.  Kdyby to byl kdokoliv jiný, již je zavřený.  

MS: Všichni jsou si rovni, ale jistí lidé jsou si rovnější.  

VK: Lidé tuto skutečnost vidí.  

MS: Demokracie je právě založena na rovnosti lidí před zákony. 

... Vize do budoucna a kontexty ...  

                                                           
5
 Více o problému na stránkách http://zpravy.idnes.cz/nehoda-lobbisty-janouska-0hg-/domaci.aspx?klic=64171  

http://zpravy.idnes.cz/nehoda-lobbisty-janouska-0hg-/domaci.aspx?klic=64171
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MS: Mnozí analytici veřejného prostoru jsou přesvědčeni, že problém tkví také v tom, že v národě není 

jednotící vize. Měli bychom se tázat: „Kam dojde Česká republika za 10, 20, 30 let?“ 

VK: Jednotící vize je jasná, abychom se měli lépe, abychom se měli jako v Německu. Ideologie jsou 

v tomto případě mimo. Zde jde pouze čistě o konzum.  

MS: To je však popření toho, oč usiloval Václav Havel?  

VK: Ano, ale to není úplně český fenomén. Společnost se celosvětově řítí někam špatným směrem. 

MS: Kdo pomyslně tahá za volant? Využíváme služeb autopilota?  

VK: Přesně tak. Jak pravil klasik v jiné situaci, svět vymknutý z kloubů šílí, protože to, co dřív trvalo 

deset let, nyní máte za vteřinu. Máte obrovské technické a technologické možnosti, které se 

využívají, které vedou k odcizení lidí. Mladší generace komunikuje prakticky pouze přes počítače. 

Zkrátka „face to face“ neexistuje, nebo je minimální. Pokud se dělá sport, dělá se závodně. Nedělá se 

sport pro to, aby si člověk procvičil své tělo ve smyslu kalokagathie. Vymýšlejí se další a další věci, viz. 

CERN, a proto svět pracuje na sebezničení a je otázkou času, kdy se tak stane.   

MS: Místo toho, aby systém lidem sloužil, jde proti němu. Vize neexistuje, vize je užívat si!  

VK: Na to však dojely všechny předchozí civilizace.  

MS: Ano, je vhodné poznamenat, že jediné poučení z historie je takové, že se lidé patřičně nepoučili. 

Jinými slovy máme nakročeno k nepěknému vývoji.  

VK: Jsme však dost daleko. Mám takové myšlenky, když vidím klonování, když vidím to, co vyvádějí 

v CERN, jednou to musí špatně dopadnout!  

MS: Implicitně říkáte, že není vhodné mít nějaké vize. Kdo chce o ni usilovat, může být považován za 

pošetilce?  

VK: Pošetilce ne, ale tolerovaného naivku. Jakou vizi byste chtěl mít v konzumní společnosti? Pokud 

by byla v oblasti etiky, kolik lidí se za ni postaví?  

MS: Nároky jsou velké, avšak lidé by měli být na sebe nároční. Bude-li tomu tak, vize se dá realizovat.   

VK: Nejsou to velké nároky. Konzum působí tak silně, tak dramaticky, že jej člověk preferuje.  

MS: Zkrátka, západní civilizace uplatňující přístup carpe diem má nakročeno k zániku a týká se to i 

nás, jelikož jsme její součástí.  

VK: Kdyby se jednalo jen o naši civilizaci, ale úroveň technologií a techniky je taková, že to může 

postihnout celý svět.   

...  Kapitalismus ...  

MS: Nyní bych otevřel otázku obnovy kapitalismu. Dříve jsme budovali socialismus, ...  

VK: ... příliš se to nepovedlo. 
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MS: Byl nedostatek. Obnovu tohoto řádu jste viděl jako logické vyústění. Nedostatek se dá odstranit 

tím, že obnovíme něco, co zde bude fungovat.    

VK: Cílem bylo nechat volně působit tržní síly. V tomto směru souhlasím s Václavem Klausem, což je 

asi jediné. Nyní je pouze otázka okolních parametrů.  

... Přirozenost kapitalismu a kontexty ...   

MS: Soudíte, že kapitalismus je čímsi přirozeným? Zkrátka člověk je určen trhu, má snahu směňovat 

z důvodu své specializace. Jeden je schopen řídit podnik, druhý je manuálně zručný.  

VK: Když to nenazvu kapitalismem, vypadne mi ze jména kapitál, který je produktem tržních sil, 

systém je přirozený, jako je přirozená příroda. Proto se lidstvo vyvíjelo a vždy v určitý moment přišel 

zásah. Marx měl v určitém pohledu pravdu, neboť výrobní základna se dostane někam, kde to již 

nemůže fungovat. Dojde ke změně systému. Z otrokářství do feudalismu, z feudalismu do 

kapitalismu. Pokus o socialismus překročil jednu etapu.  

MS: Po socialismu měl přijít komunismus. V této společenské formaci by měl být zrušen stát, peníze,…  

VK: ... což je nesmysl. Příklad můžeme nalézt v přírodě. Jak se vyvíjí příroda, stejně se vyvíjí 

hospodářství. Protože se příroda vyvažuje sama, u těchto činností je celosvětové vyvažování poměrně 

složité, protože jsou zde různé vývojové stupně. Přírodu to tolik netrápí, ale v tomto ohledu ano. Když 

máte Ameriku a proti ní například Ugandu, je tam obrovský rozdíl.  

MS: Lidé tam jsou na jiném stupni poznání.  

VK: Teoreticky by se tomu měl nechat volný průběh ve všech zemích. Zde se dostáváme k negativní 

vlastnosti kapitalismu. Tím, že kapitalismus, trh vyprodukuje určité kvantum peněz a tím pádem 

určitou moc, v tu ránu se v něm objevuje skupina zemí, skupina lidí, kteří mají větší moc než ostatní. 

Ti se snaží moc uplatnit. Lidé o ní mají své představy. Mám nějaké představy, jak by to mělo být 

v Jugoslávii, pošlu tam vojáky a zaštítím se vším možným. Mám nějaké představy, jak by to bylo 

hezké, kdyby v Iráku nebyl Husajn. Svrhnu jej a nyní se mi to vymyká z rukou, protože jsem to 

nenechal běžet normálním způsobem.  

MS: To je logické, ale máte tam ještě další prvek. Vstupuje tam politika, snaha o demokratický vývoj, 

ale i moc kapitálu.  

VK: Jistě, je zde obecná snaha o demokratický vývoj. Každá skupina lidí má jinou historii. Jejich pojetí 

demokracie se nemusí ztotožňovat s pojetím demokracie v Americe nebo u nás. Nepřímo se říká: „Vy 

jste hloupí, já vám tu demokracii donesu.“ Tím však naruším celý vývoj. 

MS: Platí to jak o demokracii, tak o kapitalismu.  

... Proti kapitalismu ...  

MS: Navrhuji, abychom zůstali u otázky vývoje kapitalismu. Marx předpověděl, že země, které měly 

začít s revolucí kapitalismu, budou na Západě, a to například Anglie.  

VK: Rusko mělo být poslední, ale i tak by to nefungovalo. Lidé nejsou a nebudou stejní. Říci: „Nyní 

jste tak zralí, že vy, co jste schopní, budete mít stejný standard jako ti, kteří jsou neschopní, ale pouze 
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budete víc pracovat. To je však v rozporu, je to stejné, jako že silná zvířata sežerou ta slabší. Stejně to 

funguje mezi lidmi.  

MS: Když se člověk postaví proti přirozenosti, začneme čelit ztrátám.  

VK: Nemůžete přeskočit vývojový stupeň.  

MS: Někteří z nás poukazují, že minulá ideologie byla vytvořena intelektuály.  

VK: Ano, souhlasím, ale její realizace intelektuály prováděna nebyla.  

MS: Byla snaha o osvobození člověka. 

VK: Základ, jaký měl komunismus, byl vlastní i jiným ideologiím.   

... Hodnoty ...  

MS: Posuňme se dále. Jaké hodnoty podle vás jsou důležité pro otevřenou společnost a tržní 

hospodářství?  

VK: Ty nejelementárnější. Schopnost korektně soutěžit, slušnost, poctivost a péče o sebevzdělávání.  

... Obnova kapitalismu v Čechách ...  

MS: Přejděme ke konkrétním otázkám. Jak jste se jako člověk z průmyslu díval na jednotlivé koncepty 

a kroky, které byly realizovány v rámci obnovy kapitalismu? Když jsem hovořil s Janem Vrbou, říkal mi, 

že jsme přejali koncept, který byl spojen s Mezinárodním měnovým fondem, jenž doporučil 

privatizovat, mít odpovědné hospodaření státu, deregulovat a liberalizovat ceny, mít 

konkurenceschopný devizový kurz, liberalizovat zahraniční obchod. Podle něj jsme udělali ideový xerox 

a mírně jsme jej modifikovali. Například profesor Milan Zelený zase zdůrazňuje, že jsme měli začít 

primárně s privatizací, a ne s liberalizací cen.    

VK: Myslím si, že to bylo správné.  

... Právní rámec ...  

VK: V pořádku nebylo, že se pozapomnělo na rámec právní.  

MS: Na vině je asi hektičnost doby, nesamozřejmost vývoje.  

VK: Proč si stěžujeme na hektičnost doby? Měl se vytvořit právní rámec tím, že by se přejal rakouský 

nebo německý zákoník. Bylo by to úplně bez problémů.  

MS: Podívejme se na obchodní zákoník, připravil jej profesor Jaroslav Dědič. 

VK: Nyní připravuje nový a je podobný rakouskému. Myslím si, že profesor Dědič postupoval správně, 

ale chybný byl právní rámec privatizace. Ten v podstatě neexistoval. Jednalo se džungli.  

MS: Zákony byly, ale lidé si je museli teprve osvojit.  

VK: Jedná se mi o způsob zakládání fondů, o pravidla pro existenci fondů. Toto neexistovalo. Párkrát 

jsem zažil to, čemu se říká bankovní socialismus. Klaus před zděšenými bankéři vysvětloval, že musí 
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dát peníze do stávajících podniků, protože peníze potřebují. Bylo úplně jedno, jestli peníze budou mít 

návratnost, nebo ne. Začít se mělo s privatizací bank.   

MS: To jsou stejná slova, jaká pronesl investiční bankéř Jan Sýkora. Podle profesora Milana Zeleného 

měla být provedena privatizace podniků, které by umožnily vytvořit domácí kapitalisty.  

VK: Jistě, ale nemůžete udělat privatizaci podniků kuponovou metodou, aniž byste předem definoval, 

co se bude dít s centralizací jednotlivých kuponů, kdo je bude mít, jak bude vypadat fond, jelikož 

privatizační fondy, to byl jeden velký průšvih.  

MS: Rozumím vám, privatizovalo se různými způsoby. Malou privatizací se začalo.  

VK: Mám konkrétní případy. Ředitel podniku, který se jmenoval OSPAP, si zařídil privátní firmu. Jako 

ředitel OSPAPu prodal privátní firmě téměř všechno zboží za lidovou cenu. Pak zboží prodal zpět 

společnosti OSPAP. Všichni o tom věděli, bylo to legální, ...  

MS: ... ale ne morální.  

VK: Na divokém Východě se s morálkou nepočítalo. Kdo měl peníze na privatizaci?  

MS: Vexláci, ... 

VK: ... taxikáři, zelináři, lidé ze zahraničního obchodu, kteří dělali venku. To bylo všechno.  

... Spěchat pomalu ...  

MS: Navrhoval bych, abychom udělali subtilnější analýzu fenoménu českého kapitalismu. Říkal jste, že 

se mělo začít právním rámcem. Tím říkáte, že privatizace, což byla logická procedura, by asi měla být 

pomalejší.  

VK: Ke spěchu nebyl důvod.  

MS: Soudíte, že politická garnitura měla usilovat o audit?  

VK: Více se mělo přemýšlet, ale Václav Klaus s Dušanem Třískou prosazovali kuponovou privatizaci.  

MS: V tomto hospodářství byly tisíce podniků. Byla snaha se jich zbavit a autoři privatizace netušili, že 

přijde pan Kožený, který procesu dá vlastní dynamiku.  

VK: Když budete ve fabrice a uděláte špatný produkt a řeknete, že jej nebudou chtít lidé koupit, není 

na to nikdo zvědavý. Když se do něčeho takového pustím, musím předvídat.  

MS: Nezamýšlené důsledky padají na celou společnost.  

VK: Nelze to omluvit. Jsem přesvědčen, že se to dalo vyprojektovat. Existovala spousta lidí, kteří měli 

opačné názory. Byl jsem to já, z počátku i Ivan Kočárník, byl to Tomáš Ježek a jiní. Bavili jsme se o 

možnosti odkupu firem managementem, odkupu firem za nějaké peníze, a ne za to, že dostanu 

zdarma kuponovou knížku. Zrovna tak bylo nemyslitelné, že si ji budu moci koupit. To též nejde.  

MS: Nebyl jste přítel poskytování privatizačních úvěrů?  
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VK: Založím si firmu, vezmu si úvěr, který převedu na firmu, kterou chci koupit. U Mostecké uhelné 

společnosti se to dotáhlo k soudu, ale možná touto formou bylo privatizováno 30 – 40 procent firem 

během transformace.  

... Kapitalismus bez kapitálu ...  

MS: Důležité také bylo, že jsme vytvářeli kapitalismus, ale nebyl zde patřičný kapitál. Můžete 

namítnout, že zde byl kapitál lidský. Měli jsme lidi, naše hospodářství mělo slušné postavení ve 

srovnání s východními zeměmi, tím pádem jsme měli slušné výchozí podmínky. Pokud by se 

nepostupovalo tak rychle, kapitál, který zde byl, se dal odpovídajícím způsobem využít a zhodnotit.  

VK: Přesně. Byl by to jednoduchý prvek. Toto jsem se snažil „vpašovat“ do hlavy místopředsedovi 

vlády Chorvatska jistému panu Liničovi. Musí to vycházet z bank. Firmy mají úvěry. Když budu mít 

kvalifikovanou privátní banku, jako jsou nyní, a podnik bude chtít úvěr splatit, pak nedojde 

k vytunelování. Nebo bude potřebovat další úvěr a pak bude bance schopen ručit, že jej splatí. U nás 

se řeklo bankám: „Zapomeňte, že jste měly úvěry na zásoby.“ 

MS: Jednalo se o úvěry na trvale obracející se zásoby. V těchto případech se postupovalo tak, že tyto 

úvěry byly vyčleněny z bank a dále byly převedeny na takzvanou konsolidační banku. Banky 

vstupovaly do privatizace očištěné, ...   

VK: ... ale nekvalifikované.  

MS: Můžeme se tázat, kde vzít kvalifikovaného člověka?  

VK: Musíte to udělat tak, jak se postupovalo poté. Přišli sem lidé z Rakouska, z Německa, z Francie.  

MS: Měli bychom říci, že banka, která přichází na nový trh - a my jsme patřili k rozvíjejícím se 

ekonomikám - bude vyžadovat určité „standardní“ podmínky.  Banka, která sem přichází, má jisté 

jméno a nepůjde někam, kde hrozí velká rizika zpronevěry, krádeže, a ty se staly. 

VK: Z mého pohledu zde žádná velká rizika nebyla. Banky byly kapitálově vybaveny. V té době byla 

řada západních bank doslova nažhavena, jen do toho jít. Řeklo se, že banky ne. Až se banky 

„zahojily“, pak Zeman řekl rozumně: „Nyní je oddlužíme.“ Tento krok se měl udělat o patnáct let 

dříve.  

MS: Banky se u nás privatizovaly hlavně za Zemanovy vlády, tedy po roce 1998. První privatizace byla 

provedena v Investiční a poštovní bance a ve společnosti Nomura.  

... Kapitál pro český průmysl ...  

MS: Když diskutujeme otázku kapitálu, i český průmysl potřebuje kapitál. Hovořil-li jste o nutnosti 

zahraničního kapitálu, budete souhlasit s myšlenkou, že významné české podniky měly být propojeny 

se zahraničními.  

VK: V řadě případů musely. Tam, kde šlo o celosvětovou či celoevropskou konkurenci, tam 

jednoznačně. Jednalo se o Škodu v Mladé Boleslavi, Škodu Plzeň, Tatru Kopřivnice. Jednalo se o 

strojírenské společnosti, které by jinak neměly šanci, jelikož tam se jedná o otázku vývojových 

nákladů. České společnosti tehdy šanci neměly. Byla zde řada menších firem, jež měly své vlastní 

produkty, které nebyly tak finančně náročné na vývoj. Ty mohly fungovat normálně i bez 
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zahraničního kapitálu. Zkrátka, ty hlavní jako Škoda Plzeň, Tatra Kopřivnice, Zbrojovka Brno, ČZ 

Strakonice, ... 

MS: ... možná LIAZ, musely mít napojení na zahraniční kapitál.  

VK: Podle mých informací o vámi zmíněný podnik mnoho zájemců nebylo. V tomto segmentu bylo 

přeplněno, ale Tatra byla zajímavá. Ovšem tam se to zhroutilo. Došlo k privatizaci managementem a 

nejen jeho opatření přispěla k destrukci společnosti. Důležitým bodem byla kuponová privatizace. 

Tyto velké společnosti dělaly zaměstnanost. V automobilkách máte přibližně 30 tisíc pracovních míst, 

ale dohromady zaměstnávají 130 tisíc dalších lidí. To hovořím o první vrstvě zaměstnanosti. Propojení 

se zahraničním kapitálem bylo nezbytné. Jiným způsobem to nešlo.  

... Český národní kapitál ...  

MS: Co vytváření českého národního kapitalismu?  

VK: To by muselo jít časem.  

MS: Na tuto skutečnost mnohokrát upozorňoval Milan Zelený. Podle něj by bylo dobré, kdyby český 

management dostal možnost odkupu aktiv od zahraničních podnikatelů.  

VK: To však již probíhá.  

MS: Dříve to jít nemohlo?  

VK: Zkrátka, vše chce svůj čas. Historické přeměny, aby fungovaly, nemůžete udělat ze dne na den.  

MS: Lidé mohou poznamenat, že když se rozděluje majetek, obvykle teče i krev. V jistém ohledu 

můžeme být rádi, že proces šel civilizovanou cestou.  

VK: Co se týče českých kapitalistů, není jich mnoho.  

MS: Vznikají postupně?  

VK: Když je někdo schopný a umí, je otázka času, kdy se prosadí. Hoši z Penty, ...  

MS: ... což je slovenský kapitál, ...  

VK: ... začali s obchodem, pro který měli čich. Díky tomu zbohatli, až dosáhli takových rozměrů. Stejné 

je to i u Petra Kellnera nebo Andreje Babiše a dalších. Vypracovali se a nyní mohou nakupovat.  

MS: Je otázkou, zdali kapitál, který dokázali naakumulovat, slouží. Říkal jste, že mnozí lidé jsou pro 

kapitalisty jako součástka, a ne jako cíl sám o sobě. Kapitál nikdy neslouží.  

VK: K tomu musíme dojít. Všechno je to v čase. Stačí si vzít historii Rockefellera. Dostanete se od 

nejsurovějšího způsobu až po mecenášství, lidumilství. Zkrátka se vše odehrává v čase. Nejde to 

najednou.            

MS: Lidé musí projít úskalími.  

VK: Když to zasadíme do širšího kontextu, proběhla zatím velmi krátká doba. Co je to 25 let?  
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MS: Masaryk sám požadoval 50 let pro utvoření demokracie, a kapitalismus jsme již měli. My jsme od 

roku 1989 obnovovali jak demokracii, tak kapitalismus.  

... Transformace průmyslu a kontexty ...  

MS: Historicky jsme byli průmyslovou zemí. Soudíte, že jsme měli pokračovat ve stejné linii?  

VK: Jednoznačně. Jedná se o momenty, kdy se do toho vláme kvazi-ideologie, která se dá vtěsnat do 

slov. Průmysl prý zanikne, nejdůležitější jsou služby, což je hloupé, poněvadž když nebude průmysl, 

čemu služby budou sloužit?  

MS: Ve Švýcarsku jsou banky. Máte tam vyspělý chemický, farmaceutický průmysl.  

VK: Sám tomu nevěříte. Vezmete-li Švýcarsko, tamní bankovní služby mají tradici. To Česko 

nepřevezme. Co dalšího? Máte turistický ruch?  

MS: Naše země je malebná.  

VK: To říkáme my, a až tak dalece kromě Prahy nikoho naše země moc nezajímá. Česká země je 

hezká, ale že by něčím vybočovala, co by táhlo turisty kromě Prahy, která je krásná, také kromě 

Českého Krumlova, Českých Budějovic? Na tom nezbohatneme!  

MS: Ropu, zemní plyn, drahé kameny nemáme. Jsme v jistém ohledu zemí chudou na přírodní zdroje, 

ale máme lidský kapitál.   

VK: Máme pouze průmysl.  

MS: Člověk se může setkat s postojem, a to říká Martin Jahn, že jsme se mohli stát Švýcarskem střední 

Evropy.  

VK: To vše je plané povídání. Z mého pohledu to nejde. Jak bychom se mohli stát Švýcarskem? 

Martinu Jahnovi se to pěkně říká, ale proč by to mělo nastat? Čím jsme tak výjimeční?  

MS: Když si to vezmeme, Švýcarsko je jedno z nejbohatších zemí Západu, ale my jsme byli nejbohatší 

zemí střední Evropy.  

VK: Střední Evropa nepotřebuje další Švýcarsko. K čemu by bylo? Finanční obchody se odehrávají 

v City. Zde by k tomu důvod nebyl. Zde vznikla burza? Přežívá s bídou, zatímco polská burza vše 

zvládá.  

MS: Jsou tam nové úpisy akcií, bytní na úkor Prahy.  

VK: Protože Polsko je velká země. Mají tam poměrně solidní systém kapitálového trhu. Zde měla 

země jedinou šanci, a to byl průmysl. Ten nevzniká tak, že u linky sedí pár pracovníků, kteří něco 

obrábí.  

... Průmysl a vzdělání ...  

VK: Průmysl je ovšem také vývoj, ale na to se zapomíná. Do toho přišlo další velké heslo, že máme 

velmi malý počet vysokoškoláků, že jsme na chvostu.  
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MS: V porovnání se Západem ano.  

VK: Lidé zapomněli na drobnost. U nás byl vysokoškolákem míněn absolvent univerzity, zatímco 

vysokoškolák v Americe je víceméně bakalářem. Tato skutečnost lidem unikla. Zakládali jsme další 

vysoké školy, pokud možno na obory, které s průmyslem neměly nic společného. Korunu tomu dalo, 

že se zrušila maturita z matematiky. Tu sice nemám rád, ale bez ní to nejde.  

MS: Zkrátka šli jsme cestou „levného vzdělání“ a chudých výsledků, ...  

VK: ... jelikož to, v čem jsme byli silní, tedy řemesla, technika, se potlačilo.  

MS: Když to vezmeme vcelku, ekonomika Ruska je založena na přírodních zdrojích, české hospodářství 

bylo založeno na investicích. Pak je hospodářství založeno na inovacích.  

VK: Ano, ale inovace musí někdo vymýšlet a pak vyrábět.  

MS: Souhlasím. Soudíte, že bychom měli posílit ... 

VK: ... technickou část. Mohli bychom být ne Švýcarskem Evropy, ale mohli jsme být ...  

MS: ... Finskem. Právě na tuto inspiraci upozorňovala Národní ekonomická rada vlády – NERV.   

VK: Ano, něco v tomto smyslu.  

... Neexistence politiky ...  

VK: Problém je, že žádná vláda nezpracovala hospodářskou koncepci této země. Valí se to 

samospádem.  

MS: V řízení máme autopilota.  

VK: Finové řekli: „Dobrá, soustředíme se techniku.“ Tomu se přizpůsobily školy. Za pět let už měli 

nějaké výsledky.  

MS: Ano, ale sám jste říkal, že jste k velkým vizím skeptický.    

VK: Toto neberu jako vizi, ale beru to jako normální, pragmatický plán. Opět jsme u vojáků. Mohu 

útočit po celé frontě, ale postoupím o metr, ale když budu útočit intenzivně a koncentrovaně, 

postoupím o kilometr.  

MS: Soudím, že lepší by bylo uzavřít mír a peníze na válku investovat. Stačí se podívat, jak postoupily 

technologie, byť třeba studená válka nám přinesla internet.  

VK: Zkrátka, když chci postoupit dopředu, musím se na něco koncentrovat. Toto udělali Finové a 

dostali se na určitou příčku. Když se koncentruji na vše, většinou udělám vše špatně.  

MS: Oni však neobnovovali tržní hospodářství, ale my ano.  

VK: Nemyslím si, že toto není o tržním hospodářství. To se mohlo udělat před pěti lety, před deseti 

lety, před patnácti lety, to již zde tržní hospodářství bylo.  
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MS: Souhlasím s vámi. Václav Klaus, tuším v roce 1994, přichází s tezí, že základní kroky v obnově 

tržního hospodářství byly udělány.  

VK: To jsou slova. Co bránilo od roku 1992, 1993, aby se řeklo: „Tato země půjde tímto směrem. 

Tímto směrem půjde i vysoké školství a soustředíme se na tuto oblast.“ Bude to například 

strojírenství. To se však neudělalo. Mělo se začít od učilišť, jako to udělali Finové.  

MS: Hospodářská politika, strategie byla „zakázaná“ slova.  

VK: Všichni, kteří jsme byli v průmyslu, jsme křičeli, ale vláda na to kašlala. Považovali to za 

prapodivný pamflet. My jsme cítili, že není nic, že není čeho se pořádně chytit. Výsledkem bylo, že 

bylo málo absolventů technik, učiliště byla zrušena. Výsledkem je, že za pět, deset let nebudeme mít 

kvalifikované nástrojáře, nebudeme mít kvalifikované seřizovače, budeme mít málo inženýrů. Za to 

budeme mít mnoho právníků, filozofů, ekonomů, manažerů všeho druhu a budeme splňovat 

kritérium padesáti procent vysokoškoláků v populaci.   

MS: Budou to lidé, kteří nenajdou uplatnění v oboru, a budou muset dělat něco jiného, nebo budou 

nezaměstnaní. Soudíte, že problém je již v prvních hospodářsko-politických krocích v devadesátých 

letech? 

VK: Jednoznačně. Toto jsou opatření, která začnou fungovat po delší době. Dva roky tuto politiku 

budete definovat, pak řeknete, že to tak chceme, nastavíte na to vysoké školy. Prvního absolventa 

dostanete za pět let, deset let. Kdyby byl v roce 1992 – 1993 definován nějaký cíl, kam má průmysl 

směřovat, byli jsme nyní v jiné situaci.  

... Automobilový průmysl v proměnách ...  

VK: Vyvinulo se to samo, jelikož u nás se stal dominantním automobilový průmysl, ale to je málo.  

MS: Ano, je zde automobilový průmysl, ale pokládejme si otázku, jestli Česká republika není pouze 

montovnou?   

VK: Jistěže ne, protože Škoda Auto má nyní 2 tisíce lidí ve vývoji. Robert Bosch České Budějovice, 

který jsem zakládal, má ve vývoji 400 lidí. Montovny jsou v jistém ohledu T. P. C. A. a Huynday. To 

však není český automobilový průmysl, byť Huyndai se tak snaží tvářit. Pak je zde spousta dodavatelů, 

kteří již nezaměstnávají naše lidi propojováním drátků, neboť se to dělá v Rumunsku. Zde jsou 

společnosti, které mají většinou vlastní vývoj. Automobilový průmysl má opravdu svou úroveň. 

Situace není jako na Slovensku, tam jsou montovny -  kromě automobilky Kia.   

MS: Soudíte, že vývoj, který zde je, existuje zatím jen díky tomu, že máme slušné průmyslové dědictví?  

VK: V zásadě ano.  

MS: Vývoj by mohl být ještě větší, pokud by u nás byl vlídnější přístup státu.     

VK: Jistě. Za mých časů ve Škodě Auto, když jsme potřebovali kvalifikované inženýry pro automobilku, 

brali jsme je z Košic, brali jsme je z Ostravy. Z Čech jich bylo minimum. Základní problém byl, že 

můžete vývoj rozvíjet dál, ale nejsou odborníci, kteří zde vždy byli.  
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MS: Sluší se říci, že například Škoda Plzeň nabírá techniky například z Německa, poněvadž český 

pracovní trh je nabízí.  

VK: Nebudu říkat, že je to špatně. Z historického pohledu byl v českých zemích dostatečný potenciál. 

V jistém ohledu se to prosazuje samo. Když jsem začínal u „Robert Bosch“ v roce 1992, řekl jsem, že 

bych rád měl ve společnosti vývoj. Oni mně odpověděli, jestli jsem se nezbláznil: „V Česku vývoj? To 

je přece tak nóbl.“ Odpověděl jsem: „Pánové, já jsem ve vývoji již seděl. Vaši vývojáři jsou v řadě 

případů slabší než ti naši.“ Přistoupili na to, aby tam vznikl útvar o dvanácti lidech. Když jsem 

odcházel, bylo jich tam 100. Byli jsme závodem, který vyvíjel prvky pro celý koncern. Nyní jich je 

v české společnosti Robert Bosch 400. Takový potenciál byl ve všech firmách.  

... Škoda Auto ...  

MS: Totéž platí pro společnost Škoda Auto?  

VK: Tam to je ve velkém.  

MS: Když jsme u vývoje, jak se podle vás dívají na Čechy, kteří přispívají k rozvoji koncernových 

technologií?  

VK: Tam se nerozlišuje. Například hoch ze Škody Auto šel dělat šéfa závodu v Emdenu, kde se dělají 

Passaty. Jako Čech vedl velký německý závod, a to bez problému. Takto po světě je asi 200 lidí. Když 

bylo klasické vedení koncernu, což se skládalo z koncernového představenstva a šéfů značek, v životě 

tam nebyl problém, že by nás brali jinak. My jsme v tomto ohledu divní.  

MS: Neříká se, ty jsi Němec, ...  

VK: ... ty Turek. U „Robert Bosch“, když člověk přiznal jinou národnost, nikdo se na mne nedíval 

s podezřením.  

MS: Zkrátka, důležité je, co člověk umí.  

... Cesta Škody Auto ...  

MS: Kdybyste měl říci, které jsou podle vás hlavní body úspěchu Škody Auto Mladá Boleslav? Soudíte, 

že kdyby šla cestou kuponové privatizace, ... 

VK: ... Škoda by asi skončila. 

MS: Bylo jedině dobře, že slabou automobilku převzal respektovaný výrobce, jako byl Volkswagen.  

VK: Škoda Auto nebyla slabá. Ona měla jeden model s jedním motorem, ... 

MS: ... a to ještě vzadu.   

VK: V té době se jednalo o zajímavou automobilku s velkou historií, která však neměla žádnou šanci 

rozvoje, jelikož ten je založen na motorech a převodovkách. Ve chvíli, kdy tam vstoupil Volkswagen, 

kdyby nebylo nic jiného než jenom to, že Škodovka dostala přístup k motorům, že například mohla 

mít i dieselový motor, již to samo o sobě automobilce pomohlo. Je důležité mít portfolio vozů a 

motorů, aby si zákazník mohl vybrat. Když toto máte, můžete pomalu expandovat. Jednou věcí bylo, 

že najednou byla k dispozici výrobní základna Volkswagenu, co se motorů týkalo. Současně bylo 
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napojení na základnu vývojovou. Za třetí, a to bylo nejdůležitější, se zavedl tandemový prvek. Ten 

znamená, že na všech důležitých pozicích seděl Čech a Němec. Stálo to sice nějaké peníze, ale díky 

tomu tam probíhalo to, co se anglicky nazývá „learning by doing“. Lidé se některé dovednosti naučili. 

Kromě toho jsme se dostali do prodejní sítě Volkswagenu.  

MS: Stala se také v jistém ohledu společnosti Škoda Auto konkurentem.  

VK: Ani ne, to si Němci pečlivě hlídali. Tak jsme útočili na jiné značky. 

MS: Ale vytvořili jste si až nad očekávání stabilní pozici v Německu?  

VK: Jistě! Že jsme nejsilnější z importovaných značek v Německu, je kromě jiného proto, že se jedná o 

český Volkswagen, že je za tím zase německá značka. Nyní uplynul čas a Škoda Auto je silná. 

Například v Tour de France se nám podařilo hodně prosadit, ale síla zdaleka nebyla taková. Měl jsem 

známého Angličana a ten mi říkal: „Moje sekretářka má Fabii.“ Já jsem mu odpověděl, že Fabie, to je 

Škoda. Reagoval překvapením. Znali Fabii, znali Octavii, ale že by znali Škodu Auto? Toto byla souhra 

okolností. Samozřejmě, do toho se nám podařilo vytvořit cosi, co bychom nazvali kulturou Škoda. 

Zkrátka dobré německé se spojilo s dobrým českým.   

MS: To znamená, že se pojila německá preciznost s českou vynalézavostí?  

VK: Když něco vymýšlí Němec, zvažuje všechny možné varianty, které vůbec nepřipadají v úvahu. 

K jednoduchému řešení se dostane po obrovsky složitých úvahách. Máme štěstí, že se tato operace 

provede celkem rychle. Všichni Němci, kteří pracovali ve Škodě Auto a museli se vrátit do 

Volkswagenu, hořekovali. Dával jsem jim poměrně velký prostor, zde nebyli tak svázaní. Naučili se 

dělat po našem. Fungovalo to. Funguje to do dnešních dnů.  

MS: Kéž by! Když se podíváme, kolik aut jezdí po světě a o kolik se má toto množství rozšířit, výhledy 

nejsou špatné.  

VK: Vyrábíme milion a na milion a půl se to dostane.  

MS: Škoda Auto operuje po celém světě.  

VK: Kromě Ameriky.  

MS: Je účastna na rozvíjejících se trzích jako je Rusko, Čína. Rád bych se zeptal, jak jste vnímal 

integraci do západních struktur a jak to pomohlo Škodě Auto?  

VK: Samozřejmě, že fakt, že jsme se stali části Západu a členy Evropské unie, měl a má obrovský 

význam jak pro celou zemi, tak i pro průmyslové podniky. Škoda Auto bez této integrace by nebyla 

tou Škodou Auto, jakou teď známe.    

... Neúčast Škody na burze ...  

MS: Neměli bychom opomenout jednu skutečnost - a tím se vrátíme k obecné transformaci - proč 

podle vás Škoda neemitovala akcie na burze?  

VK: Je to proto, že na burze je Volkswagen.  
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MS: V Čechách máte Komerční banku, její vlastník je Société Générale. Komerční banka prošla 

kuponovou privatizací a stále je obchodovaná na pražské burze.   

VK: Není důvod. Je tam jeden akcionář. Koncern generuje dostatek kapitálu pro potřeby podniků. 

Veškeré vývojové náklady jsme schopni pokrýt bez emise akcií a vstupu dalších akcionářů.  

MS: Možná by Čech rád vlastnil českou společnost. Nové tituly by burzu mohly oživit.  

VK: Pro Škodovku to neznamená žádný přínos. Na burzu jdete, abyste získal peníze na rozvoj.  

MS: Není vám líto skutečnosti, že český kapitálový trh je v žalostném stavu? Máme místo 

kapitálového trhu trh akciový. Za první republiky byly společnosti, které si chodily pro kapitál na 

burzu. Můžete říci, že se jednalo o místní společnosti?   

VK: Zde je ten problém, že když emitujete akcie, většinou jdou do Polska, nebo jdou do Londýna, 

New Yorku.  

MS: Pro atraktivitu titulu se užívá takzvaný duální listing Praha – Londýn.      

VK: Jsem přesvědčen, že Praha je nezajímavá.  

MS: Soudíte, že je to zkušeností s kuponovou privatizací z počátku transformace?  

VK: Není tomu tak. Základní problém je, že vedle je silná burza ve Vídni a na druhé straně je silná 

burza v Polsku. Slováci též nemají nic, Maďaři také nic nemají. Burza musí mít zázemí. Nejde o to, 

kolik je tam obchodovaných firem, jde o to, jaký je tam obrat. Když se podíváte na burzu, je tam 

obrat kolem pěti set milionů za den. Tento objem je nezajímavý a velké společnosti tam nejdou. 

Kromě toho je zvykem, že pro peníze si jdete do banky, a ne na burzu.  

MS: Zkrátka platí, že silnější bere: Polsko, Rakousko.       

VK: Závisí na tom, kolik je tam zákazníků. Když je jich málo, nemá smysl tam emitovat akcie. Když se 

podíváte na kurzy akcií, je tam 10 firem a rozdíly pár korun u jednotlivých akcí.  

MS: Také máme „německý“ způsob financování. Jedná se o financování úvěrem.  

VK: V Evropě není způsob, jaký je zažitý v Americe, že si všichni chodí pro peníze na burzu.  

MS: Každá tržní ekonomika ale má burzu mít.  

VK: Proč? Burza není nezbytnost. Burz je dost. Pokud mám dobrý produkt, mohu jít na burzu kdekoliv 

na světě.  

MS: Jsou společnosti, které operují globálně.  

VK: Ani pro českou společnost není problém emitovat akcie v Polsku.  

... Doporučení Vratislava Kulhánka ...  

MS: Kdybyste byl poradcem vlády, jaké kroky byste doporučoval lidem, kteří utvářejí hospodářskou 

politiku?  
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VK: Nemůžeme to říci takto ve zkratce. Je nutné prostudovat spoustu věcí, promluvit se spoustou lidí 

a pak si nějakým způsobem ujasnit, jaký je správný směr. Formulace politiky není legrace. K tomu se 

nedoberete jednoduše. Právě proto, že to je pracné, nikomu se do toho nechtělo. V každém případě 

bychom se měli zaměřit na průmysl a v každém případě na strojírenství. Je to i otázka energetiky. Ta 

je stále upravována různými rozhodnutími, že se na ni nedá sázet. Zřejmě se nebude jednat o lehký 

průmysl, ani to nebude těžký průmysl, a proto se bude jednat o lehké strojírenství. Vázanost na auta 

není v tuto chvíli špatná, tam velké riziko není.  

MS: Automobily poskytují vysokou přidanou hodnotu.  

VK: Spotřebovává to vše možné od surovin až po plasty. Do auta se vejde vše. Krom toho je docela 

slušná perspektiva různých pohonných médií, je tam elektronizace aut, je toho plno. Nemyslím pouze 

auta, ale celé strojírenství, které se tím zabývá. Mám na mysli kvalifikované obrábění, kvalifikované 

tváření. To všechno jsou věci, které ukazují, kam by se dalo jít. Muselo by se spočítat, kolik je na to 

nutné mít lidí a jakých. Na to by se musely upravit příslušné osnovy ve školách, měla by zde být i 

obrovská propagandistická akce obracející se na lidi, že perspektiva je ve strojírenství.  

MS: Je čest být strojařem - s tímto vědomím například Středočeský kraj propagoval učiliště.  

VK: Muselo by to být každý den. Nemělo by to mít podobu: „Kupte českého kapra!“ Byl by to úplný 

obrat. Než by to lidé přijali, uplynuly by další dva roky. Tento projekt by musel být podporován skrz 

celou Českou republiku. Země je dost velká, nesouhlasím, že Česko je malé, protože jsem nikdy 

neslyšel, že by Řecko bylo malé, že by Holandsko bylo malé, že by Švédsko bylo malé, že by Norsko 

bylo malé, že by Belgie byla malá, že by Portugalsko bylo malé. Všechny země, které jsem zmínil, jsou 

podobně velké jako my. Pořád trpíme syndromem malého národa. Je nutné, aby si lidé této země 

uvědomili, že jsme byli strojírenským centrem Rakousko – Uherska, a tím směrem abychom šli.  

MS: V jistém ohledu jsme promeškali tuto příležitost a měli bychom tento deficit začít dohánět.  

VK: Uvědomme si, že výsledek bude za deset let. Tím pádem jste pro politiky nezajímavý.  

MS: Soudíte, že tuto koncepci by měl zpracovávat nezávislý orgán. Byla zde s mírným přerušením od 

roku 2008 Národní ekonomická rada vlády.  

VK: Jednalo se o sestavu chytrých lidí. To, po čem volám, je profesionální práce, řemeslo. Měl by se 

tím zabývat odborný ústav. Jednalo by se o práci kvalifikovaných lidí z různých oblastí na plný 

pracovní úvazek. Bylo by nutné je „zavřít“, udělat jim velice dobré podmínky, volný přístup ke všem 

datům. Data u nás jsou, a s daty je nutné pracovat. Z toho musíme upravit závěry, ale v Parlamentu 

by asi neprošly.  

... Omyl transformace ...  

MS: Dobrá, co byste zmínil jako zásadní omyl, nedostatek minulého čtvrtstoletí?  

VK: Když pomineme etické kategorie a všechny milionáře, kteří k majetku přišli, Bůh ví jak, tak za 

největší smůlu, chybu považuji to, že se naprosto rezignovalo na technické vzdělávání.  

MS: Pokud představitelé této země nebudou recipovat vaše východiska, budeme zemí, která se bude 

propadat ve srovnání s ostatními. Lidé jako Petr Matějů hovoří o České republice jako o skanzenu.  
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VK: Lidi to přesvědčí. Školy, které produkují manažery, budou omezovány. Ti, kteří jsou chytří, půjdou 

na techniku, i když to není jednoduché. Na toto téma mluvím od roku 2001 či 2002. Leckdo na to 

slyší, jelikož tenkrát aktivním politikům bylo 45 a nyní je jim 55. Je pět minut po dvanácté. Všichni 

začínají zjišťovat, že nyní je nutné něco s tím udělat. Opět se říká, že řemeslo má zlaté dno a pomalu 

se to rozjíždí. Nemám strach, že by došlo ke kolapsu, když zdůrazníme jasný cíl, kam jdeme, a nyní se 

sejdeme dohromady. Jestli chceme být dobří, musíme jít tím směrem. To zde chybí. U nás se říká, že 

se bude muset šetřit a hlavně se musíme vypořádat s korupcí.   

MS: Ta to podmiňuje.  

VK: Ano, ale musíme někam jít.  

MS: Zkrátka boj s korupcí nestačí.  

VK: Toto jsou vedlejší efekty, které je nutné řešit.       

MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?   

VK: Pokud se poučíme z chyb, které jsme nadělali, a budeme postupovat cílevědomě, budeme mít 

strategii a dobré školství, vidím naši budoucnost velmi dobrou jak v rámci Evropy, tak i globálně. 

Tahle země už se vyrovnala s mnoha problémy, lidé mají schopnosti kromě jiného vyplývající 

z tradice, jen je třeba ten potenciál probudit a využít.     

MS: Děkuji vám. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

VK: Toto lze těžko vyjádřit. Samozřejmě, odbornou prací v podniku, ale byl jsem svým způsobem 

aktivní i politicky. Pokud pominu Dřevíčskou výzvu, tak aktivitou v rámci funkcí prezidenta Sdružení 

automobilového průmyslu či viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy. A činnost, kterou jsme 

vyvinuli v Českém institutu ředitelů, který jsem před 13 lety spoluzakládal a jehož prezidentem jsem 

byl deset let, se poměrně výrazně projevila v oblasti Corporate Governance, ale i v etice podnikání. 

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

VK: Kuponové privatizace jsem se zúčastnil pouze pasivně, neboť neodpovídala mým představám.   

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

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       

 

VK: S rozdělením jsem zpočátku nesouhlasil, následně ale musím uznat, že jsem se mýlil. Vedlo 

k prospěchu obou zemí.  
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Dialog o transformaci s profesorem Pavlem Baršou6,7: 

 

MS: Jak se rok 1989 projevil a vepsal do vašeho života? V jaké životní fázi vás zastihl? Byl jste 

graduovaný, avšak byla vám akademická půda otevřena? 

 

PB: Ne tak úplně. Promoval jsem v roce 1984. Poté jsem absolvoval jednoroční studijní pobyt na 

Akademii věd. Následně jsem se rozhodl celkem dobrovolně vystoupit … 

 

MS: … z akademického systému … 

 

PB: … a profesionální filosofické kariéry, která se v té době nabízela a znamenala …  

 

MS: … obhajobu marxismu leninismu.  

 

PB: Ano, člověk se uchýlil na ústav, a dělal si své věci. Zároveň to předpokládalo jistou loajalitu ať tím, 

že člověk vstoupil do strany, nebo alespoň nedával najevo nesouhlas. To právě bylo jak nepřijatelné 

z morálního hlediska, tak nelákavé z hlediska estetického. Byl to zvláštní život ploužit se po chodbách 

ústavů.  

 

MS: Někdo v tom mohl vidět naději na postupný vzrůst.  

 

PB: Vůbec nikoho neodsuzuji. Právě proto říkám, že to byla volba jak estetická, tak morální. Mě ten 

způsob života nelákal a ať si každý volí způsob života, který mu sedí. Dalších pět let do roku 1990 jsem 

se pohyboval v alternativní kultuře. Živil jsem se různým uklízením …  

 

MS: Tedy do jisté míry prací, kterou můžeme spatřit jako kontrapunkt k té, již jste zamýšlel na 

studiích.  

 

PB: Ne úplně, protože práce typu uklízení, hlídání, topení, dávaly relativní dostatek času k tomu, aby 

se člověk věnoval intelektuálním zálibám. Tyto aktivity se přenesly do soukromí. Organizoval jsem 

bytové filozofické semináře. Poté jsem se také účastnil podzemních seminářů, které organizovala 

Nadace Jana Husa. Jelikož jsem byl muzikant a hrál jsem v alternativní rockové kapele, věnovali jsme 

volný čas muzice. Málokdy jsme hráli úplně nelegálně. Vždy jsme měli nějaké razítko od nějaké 

instituce. Napřed to bylo od fakulty. Postupně od roku 1986 jsme byli napojeni na síť kolem Jazzové 

sekce, což byla typická organizace šedé zóny, než ji zakázali a zavřeli její výbor. V té chvíli nás to 

posunulo dále. Netýkalo se to pouze muzikantů. Brno je menší město než Praha a různí lidé mezi 

nekonformně uvažujícími výtvarníky, hudebníky či básníky se znali. Dá se říci, že tato aktivita nás 

nasměrovala k disentu. Ne v tom smyslu, že bychom podepsali Chartu 77, ale že jsme se zcela 

prakticky začali zabývat tím, jak se shání podpisy na podpisový arch proti zavřeným z Jazzové sekce.  

                                                           
6
 Pavel Barša *1960, levicově orientovaný politický myslitel, vědeckých pracovník Ústavu mezinárodních vztahů 

a vysokoškolský pedagog na FF UK obor politologie. Z díla: Politická teorie multikulturalismu (1999), Imanence a 
sociální pouto (2001), Západ a Islamismus (2001), Hodina impéria (2003), Michael Foucault (2005), Anarchie a 
řád (2006), Síla a rozum (2007), Dialog teorií (2009), Paměť a genocida (2011), Orientálcova vzpoura (2011).  
7
 Dialog byl veden v úterý 24. dubna 2012 v poledních hodinách v prostorách Politologického ústavu FF UK, U 

Kříže 8, Praha 5, Jinonice.  
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MS: Inu, taková praktická věc …  

 

PB: Vzpomínám si, že jsme v té době šli za Petrem Pospíchalem. Poté jsme poznali Jaroslava Šabatu a 

jiné brněnské disidenty. Konzultovali jsme s nimi praktické kroky.  

 

… Otázka Charty 77 a jiných iniciativ … 

 

MS: Sám jste neměl zájem podepsat dokument Charty 77? 

 

PB: V té době si málokdo z našeho okruhu kladl tuto otázku. Pro mnohé z nás to byla uzavřená věc, 

byť důležitá pro orientaci. Byli to lidé, kteří překročili jistý práh strachu a byli schopni se otevřeně 

postavit režimu. Pro nás bylo důležité se s nimi stýkat, učit se od nich, jak se dělá podpisová akce na 

obranu nespravedlivě stíhaných a jak se organizují různé nezávislé aktivity. Dnes se zdá, že otázka 

podpisu Charty musela být tehdy důležitá, tak to ale alespoň pro mou generaci a můj okruh nestálo. 

Ani Chartisté to neočekávali. Hovořím o lidech, jako byl Petr Pospíchal, Jaroslav Šabata, Jiří Müller. Ti 

byli naopak rádi, že mají kontakty mezi lidmi, kteří nejsou disidenty. Náš okruh plnil funkci jakéhosi 

mostu mezi disentem a šedou zónou.   

 

MS: Nebyla tam zeď, ale výraz porozumění.  

 

PB: Málokdo z chartistů byl proselyta, jenž by se nás snažil nás přivést na svou víru. Naopak, většina 

z nich byla ráda, že se jejich vliv a kontakty rozšiřují do šedé zóny, než aby do svého ghetta vtáhli pár 

dalších jednotlivců.   

 

MS: Disidentů bylo ve srovnání s počtem lidí pouze pár ve srovnání s celkovým počtem obyvatelstva.  

 

PB: Na druhé straně je pravda, že některé z nás setkání s disentem politizovalo. Já jsem k nim patřil. 

Když mě tedy roku 1988 oslovil Václav Umlauf nebo Jaroslav Šabata, abych podepsal manifest Hnutí 

za občanskou svobodu – „Demokracie pro všechny“, udělal jsem to. Byl to na rozdíl od Charty 77 

skutečně politický text. V tom můžeme vidět odpověď na vaši otázku. Charta se do jisté míry zdála 

být něčím uzavřeným mimo jiné také tím, že byla orientována na lidská práva. V druhé polovině 80. 

let začali vznikat nové iniciativy. Vedle HOSu například Nezávislé mírové hnutí. V Praze to byli lidi 

kolem Hany Marvanové, v Brně Hana Holcnerová a další. A řada z nás taky dostala chuť se angažovat 

v něčem, co bude mít jazyk politického programu, jakkoli obecného, co již nebude pouze o … 

 

MS: … lidských právech. 

 

PB: Podepsal jsem ten Manifest, protože jsem se chtěl politicky vyjádřit a nic jiného nebylo 

k dispozici. Zároveň jsem měl jisté pochyby. Na jedné straně tam byl program pluralizace politického i 

hospodářského systému, hovořilo se tam o různých formách vlastnictví. Manifest také obsahoval 

požadavek na budování občanské společnosti. S tím vším jsem souhlasil. Z druhé strany tam byly tři 

věci, které mě zarážely. Jednak velmi silná nostalgie po první republice, velmi silný evropocentrismus 

a také silná idealizace Západu ...  
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… Západ … 

 

MS: Říkáte tím, že se jednalo převážně integraci do evropských struktur.  

 

PB: Řeknu to obecně. Posledním horizontem Manifestu byla Evropa a euroamerický Západ, i když se 

v té době tento termín nepoužíval. Hovořilo se o Evropě, pod návratem do Evropy se myslel i návrat 

k Americe. Bylo to implicitně vedeno představou, že utopie, ke které chceme dojít, vlastně již existuje 

– a to na druhé straně Železné opony. My jsme jako taková odříznutá větev Západu, uschlá, zakrnělá, 

jakási anomálie. Původně jsme tam patřili a nyní tam chceme patřit zas a tedy se normalizovat. Jsme 

slepé rameno dějin. Ti ostatní se ubírali normálním řečištěm. Ustavili správný systém, otevřenou 

společnost. Nám stačí se vrátit a vše bude v pořádku. Tato představa mě zarážela. Byl jsem 

přesvědčen, že věci jsou mnohem, mnohem složitější. Soudil jsem, že Západ má dost problémů. 

Nevěřil jsem, že by tam dosáhli rovnováhy – jakéhosi konečného stavu, který by ukončil dějiny, a nám 

by stačilo je pouze dohnat. Navíc jsem věděl, že neexistuje pouze Západ. Ten byl od 16. století ve více 

či méně v konfliktním a dominujícím postavení vůči ne-západnímu světu. Existovala řada otázek, 

které byly nedořešeny. Přes tyto námitky jsem to podepsal, jelikož s tím základním jsem souhlasil. 

Následně jsem skončil v Občanském fóru a pak v Občanském hnutí. Moje politická aktivita skončila 

v roce 1992, kdy Občanské hnutí na celostátní úrovni nedostalo mandát. Poté se začalo propojovat 

s Národně-sociální stranou, což bylo pro mě nepřijatelné.  

 

… Minulý režim …  

 

MS: To bylo vymezení se vůči politice. Jak vnímáte minulý režim? Strávil jste v něm mládí. Lze hovořit 

o ztracených letech, pokud to zpětně hodnotíte?  

 

PB: To je strašně nebezpečná otázka, protože každý člověk, jemuž je více než 50, tak si s nostalgií 

vzpomíná na dobu, kdy mu bylo 18, 20, 25 let …  

 

MS: Byli jsme mladí, krásní, … 

 

PB: … plní sil … Propojení nostalgie s politickou otázkou by se mohlo lehce proměnit do Ost – 

nostalgie chcete-li Ostalgie, jak tomu říkají v Německu.      

 

MS: Lze říci, že tuto otázku si raději neklást.  

 

PB: Ne. To by byla defétistická pozice. Dáme-li stranou osobní rovinu, která je nepolitická, tedy nás 

jistě zkušenost z těch osmdesátých let připravila na zkušenost současnosti.  

 

MS: Zažil jste totalitní režim v jeho projevech a můžete třeba v pozici kantora mladým lidem 

vysvětlovat, co to znamená, když nefungují elementární věci, na které jsou ti lidé dnes zvyklí.  

 

PB: Osobně bych to s Havlem nazval posttotalitním režimem. Nevyrůstal jsem v padesátých letech, 

ale v autoritářském režimu jedné strany, který nedovoloval jakoukoliv občanskou samo-organizaci a 

k jejímu potlačení používal policejních prostředků. To se snažím vysvětlit svým studentům a mladším 

levicovým kamarádům, když u nich ucítím sklon relativizovat rozdíl těch dvou režimů. V těch chvílích 
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se stávám mentorem. Když jsem řekl, že mě ta zkušenost připravila na současnost, myslel jsem to 

však jinak. V osmdesátých letech přecházela normalizace postupně do zvláštního období, kdy 

v Sovětském svazu probíhala Perestrojka a zde se stále nic nedělo.  

 

MS: Narážíte na „kůly v plotě“, kdy si někteří lidé neuvědomovali tok dějin.  

 

PB: Normalizace byla v krizi, ale přetrvávala. Podle mne existuje analogie mezi komunistickou 

normalizací a současnou neoliberální normalizací. Napřed samozřejmě zdůrazněme rozdíl. Máme zde 

sice korupci, ale naštěstí zde nemáme policejní stát. Podobnost spočívá v tom, že lidé, kteří chtěli či 

chtějí dobře dělat svou práci, byli a jsou k ní kompetentní, měli potíže tehdy a mají je i teď. Tehdy 

měli potíže s ideologickými aparátčíky, s ideokracií režimu. Ideologie byla nadřazena profesním 

kritériím. Dnes mají lidé potíže s maximalizací zisku.  

 

… Maxima dnes a minulost …  

 

MS: Nepřímo řečeno: „Za vším hledej peníze“.  

 

PB: Jako vysokoškolský pedagog to vidím u současné reformy vysokých škol. Přicházejí ti, kteří tvrdí, 

že všechny profesní obory a instituce by se měly řídit tím, jak funguje obchod. Jako obchod mají 

využívat postupy, které jsou efektivní. Co je to být efektivní a efektivně pracovat? Je to umět vytvářet 

kvantitativní výstup. Kdo jej vytváří nejvíc, tak má mít nejvíc peněz. To je hlavní kritérium dnešní 

efektivity. V případě vysokého školství musíte vytvořit co nejvíce magisterských titulů, co nejvíce 

článků, co nejvíce akademických bodů do systému. Čím více bodů vytvoříte, tím lépe. Ještě předtím, 

než vás napojíme na byznys, abyste brali platy z toho, co vám zaplatí studenti, ještě předtím 

zavedeme tento princip přímo do státního či veřejného sektoru. O to se nyní pokoušejí. Vzdělání, 

vytváření vědění, předávání vědění, to vše má být podřízeno logice, s kterou to vůbec nesouvisí – 

logice maximalizace. Také v 80. letech bylo vzdělání podřízeno něčemu, s čím vůbec nesouviselo – 

ideologii. V tom je ta analogie. Mnozí „profesionálové“ - lékaři, architekti, vysokoškolští učitelé atd. 

cítí, že se nad ně tlačí vrstva absolventů oboru „master of business administration“, kteří sice ničemu 

nerozumí, ale mají právo je řídit, dělat personální audity na pracovištích, vysvětlovat jim, jak a co mají 

dělat. Tito nositelé MBA jsou podobni politickým kádrům 80. let, kteří sice nic neuměli, ale měli právo 

těm, kteří něco uměli, vládnout. Jsou to prostě takoví politrukové dneška.   

 

MS: Dá se s jistou nadsázkou říci, že jsme se od toho myšlení řádně neodstřihli? V jistých konturách je 

vidět stín minulosti, pouze se transformoval v něco jiného.  

 

PB: Nesouhlasím. Navzdory té analogii se v tom žádná kontinuita s komunistickým režimem 

neprojevuje. V západní Evropě, Francii, Británii ani v Americe komunismus neměli, ale čelí dnes úplně 

stejnému problému.     

 

MS: Snažil jsem se propojit druhy normalizací. Z jedné jsme vyšli, druhou dle vás procházíme. Člověk 

zkrátka není vůči tomu žel dostatečně rezistentní. Jako bychom měli vždy nějaký obojek na krku, který 

by nás zatěžoval.    

 

PB: Analogie znamená podobnost, ale nikoliv historickou kontinuitu, či dokonce kauzalitu.   
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… Ospravedlnitelnost ideologie minulosti …  

 

MS: Dobrá, věnujme se ještě minulosti. Myslíte si, že komunistický režim je v něčem ospravedlnitelný? 

Tím myslím především snahu budovat spravedlivější společnost má své opodstatnění?  

 

PB: Nyní jste řekl dvě věci, které se sebou nemusí nutně souviset. Ten, kdo chce budovat 

spravedlivou společnost, nutně nemusí být komunistou.  

 

MS: S tím lze souhlasit.  

 

PB: Komunismus vzešel ze sociálně demokratického hnutí a do něj se v řadě zemí vrátil. Sociálně 

demokratické, a obecně dělnické a socialistické hnutí 19. století je pro mne určitě jedním 

z podstatných odkazů minulosti. Nahlížím to tak, že komunismus byl …  

 

MS: Někdo to pojímá jako slepou větev osvícenectví.  

 

PB: Ano, také mám tento názor. Z druhé strany nezapomínejme na to, že výdobytky keynesianismu 

po druhé světové válce, výdobytky sociálního státu byly budovány v bezprostřední soutěži se 

sovětským režimem. Bez tlaku sovětského režimu by stabilita těch třiceti zlatých poválečných let, jak 

říkají Francouzi, možná nebyla.  

 

MS: Politika nemá opomíjet otázku solidarity, spravedlnosti.  

 

PB: Napojil bych to na spor, o kterém jsme mluvili před chvílí, tedy spor mezi smyslem pro dobře 

vykonanou práci či pro rozvoj dovedností v rámci dané profese a maximalizací zisku. Ti, kteří si 

vydělávají vlastní prací a rozvojem konkrétních dovedností by se měli spojit proti těm, jejichž jedinou 

dovedností je maximalizovat zisk.    

 

MS: Můžeme se domnívat, že i ti, kdo maximalizují zisk, mohou být solidární. Podívejme se na Tomáše 

Baťu, podívejme se na Warrena Buffetta, podívejme se na Billa Gatese. Mnozí z nás si uvědomují, že 

bez jistých proporcí svět jednoduše nemůže fungovat. Důležitý je člověk.  

 

PB: S tím souhlasím jen zčásti, pokud vůbec. Zajímá mě solidarita opřená o ideu spravedlnosti a 

nikoliv o charitu bohatých.   

 

MS: Někdo může říci, že si minulý režim „hrál“ na sociální stát.  

 

PB: To byla vynucená solidarita.  

 

… Přechod na nový systém a kontexty …  

 

MS: Lidé to konali pod nátlakem a anonymně prostřednictvím státu. Je zajímavé, že zde byla nízká 

diferenciace mezd. Ti kdo měli nejvíce, to byli příslušníci establišmentu. Můžeme říci, že stát lidé mohli 

považovat za nepřítele. Domníváte se, že tyto aspekty společenství byly reflektovány, když se utvářela 

transformace společnosti a hospodářství?   
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PB: Nu, proto jsem byl v Občanském hnutí, a ne u občanských demokratů. Již v té době jsem si 

uvědomoval, že neoliberální jazyk Václava Klause a části české pravice, je nebezpečný. Osobně jsem 

byl pro sociálně-tržní, nikoliv pouze tržní hospodářství. Pokud se vracet k soukromému vlastnictví, tak 

střežit to, aby nerovnosti nenabyly propastných rozměrů. Druhá strana říkala, že to není žádný 

problém. To vše vyřeší efekt „trickle down“: chudí v neoliberálním režimu se mají daleko lépe než v 

keynesiánských režimech. Nebyla to pravda. Stačí se podívat na statistiky od sedmdesátých let. Právě 

tato neoliberální vlna rozhlodala relativní rovnost, která byla v západní Evropě zajištěna 

keynesianismem poválečných desetiletí. Neoliberalismus tvrdí, že se stát nemusí starat o 

spravedlnost. Stačí, že se stará o udržování tržních podmínek. To je teorie, praxe však je jiná.  

Neoliberálové nakonec skončili podobně jako komunisté. Ti slibovali společnost bez státu a ve 

skutečnosti vybudovali totální stát. Neoliberálové slibovali plně autonomní trh a ve skutečnosti 

budují oligopoly závislé na státu jak svým vznikem, privatizací veřejných služeb, tak svým fungováním 

– stát garantuje jejich zisky a bere na sebe jejich ztráty. Vezměte si třeba privatizaci důchodového 

systému. Máme zde pár penzijních fondů. Z nich si vezmeme experty, kteří nám řeknou, jak to máme 

privatizovat do jejich rukou (Rusnok a spol.), a potom, když se to náhodou začne hroutit, budeme 

apelovat na stát, aby je v zájmu úspor občanů zachránil. Chtějí podnikat a mít zisky bez 

zodpovědnosti za ztráty. Proto potřebují stát. Napřed nám říkali, že vše bude řešit trh, tržní cena. Teď 

nám říkají, abychom privatizovali veřejné statky nikoliv do rukou trhu, ale do rukou oligopolů. 

Předtím říkali, že trh má být nezávislý na státu a nyní je evidentní, že stát bude ručit oligopolům za 

jejich zisky a pokrývat jejich ztráty. Vy máte sklon formulovat ty otázky v termínech sporu trh vs. stát. 

Ale o to už v žádném případě nejde. Podívejte se na minulost pana Drábka. To přece není minulost 

někoho, kdo by pracoval v tržním prostředí. To je minulost člověka, jenž byl od počátku spojen se 

státem a byl mistrem v tom, jak stát propojovat s lidmi z privátní sféry tak, aby to bylo co 

nejvýhodnější pro ně a jejich soukromé zájmy, nikoliv pro stát a veřejný zájem.   

 

MS: Domníváte se, že pan Francis Fukuyama se mýlil, když formuloval tezi o konci dějin? Podle něj 

vyhrála liberální demokracie založená na pluralitě a soutěži jako jediném možném uspořádání 

společnosti, v níž člověk může realizovat svůj životní plán. To je „konečný stav“ společenského i 

hospodářského uspořádání. V roce 1989 se ve střední a východní Evropě konaly revoluce a rok 1991 je 

spjat s rozpadem Sovětského svazu …  

 

PB: On se mýlil i nemýlil. Měl pravdu krátkodobě a mýlil se dlouhodobě. Vyjádřil to, co jsme během 

těch postkomunistických dvaceti let zažívali, to je, že neoliberální ideologie neměla v té chvíli 

přesvědčivou alternativu. Z odstupu uplynulých více než dvaceti let je však stále většímu počtu lidí 

jasné, že to byla slepá ulička. Často se ale zapomíná na to, že ta jeho kniha nebyla žádná oslava stavu, 

který konstatovala. On o něm měl hluboké etické pochyby. Prezentoval se tam přece jako 

straussovec, ...  

 

MS: … hegelián, … 

 

PB: … vyjadřoval pochyby, zdali toto je vyústění dějin, které bychom si měli přát. To je však poznámka 

na okraj. Fukuyama prostě geniálně vystihl „common sense“ té postkomunistické doby. Ta doba však 

už je za námi. Její blížící se konec signalizovalo již vypuknutí krize roku 2008. U nás, v českém 
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prostředí, se konec postkomunismu projevuje změněným vnímáním komunistické strany a minulého 

režimu.   

 

MS: Lidé mají selektivní paměť …  

 

PB: Stále méně funguje jejich démonizace. Mnoho lidí již neslyší na to, na co slyšeli před pěti lety, 

když jimi řekli: „Vy jste proti radaru? Ale proti radaru jsou také komunisté. Snad nechcete být jako 

komunisté?“ Mnohé to zastrašilo a raději změnili názor. Dnes někdo řekne, aby lidé nechodili na 

protivládní demonstraci, protože tam budou komunisté. A oni řeknou: „A co, nám je to jedno. 

S mnohým z toho, jak komunisté kritizují vládu, souhlasíme.“ Už se za souhlas v konkrétních věcech 

s komunisty nestydí. Což neznamená, že by se z nich stali komunisté. Komunisté prostě jen přestávají 

fungovat jako strašák, jenž by lidi odváděl od určité politické pozice.   

 

… Ideologie minulosti v budoucnosti …  

 

MS: Soudíte, že někdy nastane doba, kdy komunistická ideologie začne opět hrát větší roli než je tomu 

v současnosti?  

 

PB: Určitě se znova otevírají otázky, které byly položeny dělnickým a socialistickým hnutím 19. století, 

z něhož vzešel i sovětský komunismus. Například otázka vztahu práce a kapitálu. To je formulace, od 

níž jsme si odvykli. Říkali jsme, že všichni jsou přece občané svobodného režimu. Nyní znova 

začínáme vidět, že na jedné straně stojí ti, kteří si musí vydělávat námezdní prací, a na druhé ti, kteří 

zdědili majetky a kontakty, a tak se mohou věnovat jejich zvětšování. Otázka vztahu práce a kapitálu 

začíná mít znova hmatatelný smysl. Návrat ke komunistické ideologii ve smyslu diktatury 

proletariátu, vlády jedné strany a dalších receptů sovětského komunismu určitě ne. To může 

existovat na okraji, jelikož tyto představy nikdy zcela neodumřely. Návrat k otázkám, které se 

v devatenáctém století vynořily tváří v tvář tehdejšímu kapitalismu a nyní v reakci na důsledky 

neoliberalismu posledních třiceti či čtyřiceti let, samozřejmě ano. Jedná se o otázky sociální 

nerovnosti - jaká sociální nerovnost je ještě přípustná, jaká je ještě snesitelná pro demokratické 

formování společnosti, jaká má být velikost korporací. Neoliberálové postupně opustili tržní utopii a 

začali obhajovat velké korporace, které jsou na daném trhu dominantní. Rozhodování 

transnacionálních korporací, které se dotýká podstatných stránek života miliónů a občas i stamiliónů 

lidí, není podřízeno kontrole demokratické moci.  

 

… Omezenost demokratické politiky, reforem a rizika …  

 

MS: Narážíte na skutečnost, že trh je globální, kdežto politika je lokální. Postupně se budují 

nadnárodní instituce, které by mohly být dobrým protihráčem – partnerem těm nadnárodním 

společnostem. Je zřejmé, že když nadnárodní společnost uzavře podnik a přesune výrobu do levnějších 

zemí v Asii, tak je problém. Sluší se zdůraznit, že dříve se hovořilo o demokratickém kapitalismu, ale 

dnes je to spíše o kapitalistické demokracii. To znamená, že se tam vyměnila adjektiva za …  

 

PB: … substantiva.  
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MS: Úkolem člověka je tázat se. Navrhoval bych se vrátit zpět k demokracii. Myslíte si, že si lidé 

„uvědomovali“, co znamená rozhodovat se, participovat na politice - je milé pozorovat, jak se démos 

v českém i slovenském národě probudil. Lidé se „proměnili“ jako dotykem proutku, avšak posléze 

nastal úpadek. Jak vy si to vysvětlujete? Obnovit demokracii neznamená pouze ustanovit 

institucionální rámec, ale především proměnit srdce člověka, myšlení, mentalitu. Kardinál Miloslav Vlk 

hovoří tak, že se současně s transformací hospodářství a společnosti mělo transformovat lidské srdce. 

Člověk si může říci, že během komunistické éry nám srdce zkornatělo. Bylo nutné vykonat kroky, které 

povedou k nápravě situace, a důležitý orgán byl patřičně funkční. Jak vnímáte obnovování demokracie 

v kontextu s českou neochotou participovat?  

 

PB: Nevím, zda s tou otázkou souhlasím. Ona totiž implikuje právě onen „common sense“ přelomu 

osmdesátých a devadesátých let – představu, že jsme zde demokracii měli a nyní ji pouze 

obnovujeme. To odpovídá rétorice normalizace, o níž jsem hovořil. Jako by demokracie byla nějakým 

stavem!  

 

MS: Avšak jedná se o proces.  

 

PB: Ta rétorika stále vládne i v akademickém prostředí, například v politologii, kde nám tranzitologie 

má říci, jak z toho nedemokratického režimu přejít na demokratický. Politologie pak má poskytovat 

kritéria, podle nichž poznáme, zda demokratický režim existuje, či ne. Bez tohoto paradigmatu se asi 

neobejdeme, zároveň toho hodně zakrývá. Je lepší společnost chápat jako nikdy neukončený proces, 

nikoliv jako jakýsi kolektivní subjekt, jenž kráčí k předem stanovenému cíli. To byla představa roku 

1989, kdy jsme všichni jaksi samozřejmě „věděli“, kam chceme jít.   

 

MS: Demokracie jako způsob života. To je přece T. G. Masaryk.  

 

PB: Spíše než Masaryk mě inspiruje Hannah Arendtová. Podle ní existují v rámci dějinného vývoje 

chvíle, kdy se objevuje „duch revoluce“. Aredntová ho odlišuje od ideologií revoluce a různých 

programů transformace. Revoluční či demokratizační vření nemá být podle ní poměřováno cílem, 

k němuž směřuje, ale jeho smysl spočívá v něm samém. Projevuje se v něm schopnost lidí zakládat 

veřejné prostory tím, že se spojují, že se organizují, že spolu diskutují zásadní otázky svého života 

vespolek. Právě tím již dosahují nejdůležitějšího cíle, nikoliv až transformací, která následuje po 

revoluci.   

 

MS: Zde se cesta stává cílem.  

 

PB: V tomto smyslu sametová revoluce, nevyslovuji ten výraz ironicky, není to špatný název, je pro 

mě jako pro řadu lidí jedním z klíčových zážitků. Byla to krátká chvíle spontánní samoorganizace, kdy 

lidé sami od sebe zakládali veřejné prostory v arendtovském smyslu. Poté vlna opadá, a lidé odcházejí 

do soukromí. Instituce, které založili, začínají fungovat rutinním způsobem. Vlastně se tam projevuje 

to, co Weber nazývá rutinizací charismatu, byť to používal s trochu jiným záběrem. Ano, dochází 

k rutinizaci demokracie.  

 

MS: Inu, přichází nechtěná „demokratická nuda“! 
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PB: Ano, ale ta je také potřeba k rozvoji profesí, o nichž jsme mluvili předtím. Ty potřebují stabilní, 

rutinní prostředí. Žádnou profesi nemůžete dělat v nějakém revolučním chvatu. Ať je to 

vysokoškolský učitel, právník, vědec, inženýr či lékař, tak potřebuje léta rutiny, tedy toho opakujícího 

se stereotypu.  

 

MS: Je do jisté míry iluzí lidí, kteří opakují, že je nutné participovat na věcech veřejných. Občanská 

společnost existuje. Stačí, když se podíváme na počet občanských sdružení, kolik jich je a srovná to se 

Západem, tak Češi v tomto ohledu nespí a je otázka, jak občanská společnost dokáže vyvinout tlak a 

být tak protisilou těm politickým stranám, které dostaly mandát jak ve volbách, tak v národních, 

krajských a obecných.  

 

PB: S tím lze souhlasit. Občanská společnost by měla být protiváhou i koncernům, tedy nejen 

politickým stranám. Nejsem z těch, kteří by nějak idealizovali plně participativní demokracii, kdy by 

všichni měli být ve veřejném prostoru. Řada profesí je napojena na etiku veřejné služby, i když 

mohou být vykonávány v privátním prostředí. Lidé vykonávají privátní profesi a zároveň chápou, že 

jim jde nejen o maximalizaci zisku, že jsou zde též elementy, které ekonomové označují jako pozitivní 

externality - vedle záporných externalit, které se někdy člověk snaží omezit, i když to jde proti jeho 

čistě soukromému zájmu. Nesdílím ideál plně participativní společnosti. Mým ideálem je spíše 

společnost, v níž lidé dělají dobře svou práci včetně té v privátním sektoru a uspokojuje je nejen ta 

činnost samotná, ale také vědomí, že tím přispívají ke společnému dobru. Takoví lidé nejsou 

automaty maximalizace užitku. Je pro ně nezbytné vědět, že jejich práce je užitečná nejen pro ně, pro 

jejich uspokojení, ale také pro ostatní. Tato současná vláda, … 

 

MS: … vláda Petra Nečase, … 

 

PB: … se nás snaží všechny přesvědčit, že ve vysokém školství i v jiných oborech v podstatě stačí, když 

se soustředíme na svůj vlastní zisk a ten trh se za nás postará o veřejné dobro.  

 

MS: Proč ne? Předpokladem aktivity na trhu je existence mravního citu. Do jisté míry může být 

usilování o zisk považováno za vulgarizovanou podobu v hospodářském procesu. Peníze mohou 

vyjádřit hodnotu, díky nim můžeme kvantifikovat naše společenské i hospodářské snažení. Mnozí lidé 

– podílející se na fungování této společnosti – činí tak záměrně kvůli svému dobrému pocitu, peníze 

nejsou jejich prioritou.  

 

PB: Naprosto souhlasím. Vezměte si ale příklad toho, jak se argumentuje třeba pro zavádění 

školného. Roman Joch - jenž o sobě říká, že je konzervativcem, načež přestávám rozumět tomu, co je 

to konzervatismus - vysvětluje, že je to nejlepší způsob jak investovat, aby se člověk uplatnil na 

pracovním trhu. Proto by měli lidé za vzdělání platit. Vzdělávací proces je zde představován jako 

investice do vašeho vlastního zisku a je nám řečeno, jak říká Milton Friedman: „There are no free 

lunches …“ To značí, že pokud chce mít někdo nějakou výhodu v podobě „vlastnictví“ 

vysokoškolského diplomu, zaplatí si za něj. To je přesně jedna z konfliktních linií. Já tvrdím, že 

vzdělání nelze redukovat na investici do osobního zisku.  

 

MS: Dá se to aproximovat. Když dostáváte investice a prostředky. Jsou ale lidé, kteří takto neuvažují a 

poté jsou závislí na jiných. V tom se budou ekonomové a ostatní sociální vědci lišit. Ekonom je s penězi 
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více svázán. Může to člověk považovat za profesní deviaci. Jsou lidé, jako sociologové a politologové, 

kteří v číslech neuvažují a používají sílu slova, a proto také jejich postoje mohou být často v rozporu 

s uvažováním ekonomů.   

 

PB: Lze tomu rozumět a je to jeden z problémů současnosti. Jistě je tam nějaká komplementarita. 

Člověk nežije jenom pro druhé. Žije též pro sebe, pro své partikulární zisky. Kdyby se však všichni 

začali řídit svým bezprostředním ziskem, tak dojdeme do hobbesovského přirozeného stavu. Problém 

je ale v tom, že řada otázek jako je otázka vzdělání, jsou otázkami politickými. Pro někoho může 

vzdělání být výtahem do lepších sociálních pozic a pro někoho má smysl samo o sobě. Z těch etických, 

osobních voleb povstává politická otázka, jak má být nastaven systém pro každého, a to je legitimní 

pole pro artikulaci alternativ v parlamentní politice.   

 

MS: Teď budu asi obviněn z náklonnosti k „antipoliticismu“, jelikož řeknu větu: „Možná je to také díky 

tomu, že jsme tato témata nechali politikům!“  

 

PB: Dobrá, ale kdo jiný to má kromě politiků artikulovat? Abych se přiznal, tak jsem v opozici proti 

současné stigmatizaci politiků. Soudím, že stejně tak velký problém máme s byznysem. Někteří čeští 

velko-byznysmeni nám říkají, že s námi budou bojovat proti politikům. Z mého pohledu by člověk měl 

být velmi opatrný, protože … 

 

MS: … lze v tom vidět ohrožení demokracie.  

 

PB: Nejen to. Myslím si, že bychom politiky měli vidět ve vyrovnaném světle. Podle mého mínění 

s sebou sametová revoluce přinesla mnoho existenciálních nadějí. Do politického procesu, do 

přeměny posttotalitního do demokratického režimu byly vloženy naděje, které politika nemůže 

uspokojit. Nutně muselo dojít k jejich neuspokojení a frustraci. Rozčarování z politiky pak končí u 

stigmatizace těch, kteří politiku vykonávají. Myslím, že politici jsou normální lidé, tedy stejně tak 

hloupí či chytří, omezení nebo velkodušní, poctiví a zkorumpovaní jako my ostatní. Mají nás nakonec 

reprezentovat, ne? Princip demokratické většiny navíc implikuje, že mají reprezentovat většinu, 

průměr, to co převládá. Nemají být intelektuály, kteří mají geniální myšlenky. Nové ideje se mají 

generovat v občanské společnosti. Tam by měla existovat plnohodnotná diskuse přístupná lidem až 

po akademickou sféru. Tam by se měly nabízet alternativy k problémům, které onu společnost tíží. 

Politici by měli vnášet do politického procesu ideje a pozice, generované v občanské společnosti, a 

nic víc, nic míň. Z toho, že jsou stejně tak hloupí, a stejně tak sobečtí jako většina z nás, přece 

nemůžeme dělat závěr, že by to měla být zavrženíhodná kategorie. Lidé by každopádně neměli 

vkládat do politiky a politiků naděje, které nejsou schopni splnit. Pak budeme snad politiky vidět ve 

vyrovnanějším světle.   

 

MS: A také od politiky budeme více osvobozeni.  

 

PB: Částečně.  

 

MS: Dobrá, přikročme k závěrečným otázkám, jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn 

společnosti?  
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PB: Máte-li na mysli proměny postkomunistického období, zmíním alespoň jednu věc. Může se zdát 

okrajová, nicméně odkud, ne-li z okraje, můžeme vůbec zahlédnout celek? Jedná se o proměnu Romů 

z nuceně integrovaných poddaných komunistického policejního státu do vylučované sociální podtřídy 

nového režimu. Dokud u příslušníků českých středních vrstev převažovala naděje na sociální vzestup, 

tento problém je nezajímal. S upadáním této naděje začal ze společenského dna do vyšších sociálních 

pater vzlínat anticiganismus. Vstup Jiřího Čunka do vlády roku 2006 tehdy vypadal jako výjimka 

z pravidla. Zpětně se jeví jako symbolický počátek období, v němž se vyjadřování antiromských 

postojů stalo tolerovanou součástí mediálně-politického mainstreamu.    

 

MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?   

 

PB: Na začátku rozhovoru jsem řekl, že jako signatáři manifestu Demokracie pro všechny z října 1988 

mě mimo jiné vadil jeho euro-centrismus či západo-centrismus. Na myšlenky tohoto manifestu 

posléze navázal první program Občanského fóra a následně se staly jádrem konsensu 

postkomunistického období a krédem elit nového režimu. Patřila mezi ně i myšlenka, že 

euroatlantický Západ je středem světa. Z ní se posléze vylíhla myšlenka, že po zhroucení sovětského 

bloku se Západ stal přirozeným a právoplatným světovým hegemonem. Konec postkomunismu sebou 

přinesl i zhroucení této samozřejmosti. Dnes už nejde o to, zda chceme, či nechceme být součástí 

Evropy nebo Západu, ale jaké Evropy a jakého Západu. A jejich nově se vytvářející identita povstane 

z toho, jak zareagujeme, my Evropané a občané západních zemí, na nevyhnutelné zmenšování naší 

relativní ekonomické, politické a kulturní moci. Pokusíme se to kompenzovat uzavřením se 

v „euroatlantické civilizaci“ a obranou jejích „hodnot“ proti cizím „civilizacím“ (nebo „anti-

civilizacím“, jak říkají radikálnější zastánci této pozice)? Nebo se pokusíme nově navázat na 

univerzalismus Evropy, oddělit ho od mocenského nároku, s nímž byl po pět posledních staletí 

spojen, a hledat nejobecnější konstanty lidskosti a civilizovanosti v otevřeném dialogu s lidmi 

pocházejícími z neevropských kultur a náboženství? Úspěšní politici postkomunistického období jako 

Václav Havel či Miloš Zeman přijali otevřeně první pozici. Postavení této země v globalizovaném světě 

budoucnosti bude záviset na tom, zdali se zde časem najde dostatek politiků, veřejných intelektuálů, 

novinářů či aktivistů, kteří si zvolí tu druhou cestu.    

 

MS: Děkuji vám za vaše slova …       

 

 

Dialog o transformaci s Milanem Hamerským8,9:  

MS: V roce 1989 vám bylo 16 let. To člověk bere rozum. Jak jste vnímal situaci, ale i jak ji vnímali vaši 

rodiče? Byl jste v Brně, což je druhé největší město u nás.  

MH: Vyrůstal jsem a žil jsem pouze s matkou a babičkou. Ženy se většinou o politiku tolik nezajímají. 

U nás se o politice nemluvilo. Nepamatuji si, že by to se mnou jako šestnáctiletým matka řešila. 

                                                           
8
 Milan Hamerský *1973, český politolog, právník, státní úředník. Vedl Institut Karla Havlíčka Borovského a 

Liberální reformní stranu (LiRA).  
9
 Dialog byl natočen večer ve čtvrtek 17. března 2011 v restauraci Potrefená husa, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 

Nové Město.   
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Faktem je, že jsem se v roce 1988 potkal s prvním číslem Lidových novin. Bylo to tak, že je člověk měl 

k přečtení pouze na jednu noc.  

MS: Psalo se období samizdatu. 

MH: Byla to nulté číslo. Nebyl to oficiální tisk. Pro mě to byla dost velká rána, jelikož v Lidových 

novinách byla výzva k dialogu s komunisty. Člověk, který je mladý, který žije v určitém systému, sice 

bere, že to má chyby, jako má každý systém. V rodině jsem nebyl veden k tomu, že komunismus je 

zlem. Byl to systém s chybami. Ostatně kapitalismus má také chyby. Nyní si vezmu Lidové noviny, 

mám na ně večer, ale tam je výzva k dialogu s komunisty. Nebylo tam napsáno, že komunisté jsou 

darebové, zločinci, ale byla tam výzva k novému generálnímu tajemníku Jakešovi k diskusi. Do 

listopadu 1989 a nějakou dobu po něm jsem si myslel, že s komunisty je to špatné, ale že se s nimi dá 

vyjednávat. Kdybych to přehnal, tak jsou na úrovni sociálních demokratů. Nesouhlasím s nimi, mají 

tam chyby, přesto se s nimi dá bavit, a proto to není odsouzené zlo. Pamatuji si, že jsme se bavili 

s kamarády, a já jsem nebyl pro zvolení Havla prezidentem. Do dnešních dnů si pamatuji chybu, že 

jsem byl v tomto ohledu konzervativcem. Myslel jsem si, že by v diskusích byl lepší Adamec. Ano, 

zastával jsem gradualistický model. To znamená, že Havel přišel zvenčí. Byl by to přechodný stav od 

Husáka k Adamcovi.  

MS: Co pan Alexandr Dubček?  

MH: Bylo to v té krátké době, než se vše rozhodlo, kdo bude prezidentem.  

MS: Ano, byly to týdny, či lépe řečeno dny.  

… Inspirace v politice …  

MH: Myslel jsem si, že Havel nebude dobrá volba, jelikož je to překlopení jinam. Nutno říci, šlo o 

krátké dětské pohledy, jež byly pod vlivem staršího kamaráda, jenž byl reformním komunistou. Poté 

jsem se rychle nasměroval k lidem z Občanské demokratické aliance, kteří mně zaujali. Ti pro mne 

byli zajímaví.  

MS: To znamená, že jste setkal s lidmi jako Pavel Bratinka, Daniel Kroupa?  

MH: Ano, s Danielem Kroupou, Janem Kalvodou, ale s panem Bratinkou jsem se neznal. Již v roce 

1992, když mi bylo 18 let, jsem volil ODA. Směřoval jsem k ní, a nechtěl jsem do ní vstupovat, jelikož 

jsem si vybavil mladé nadšené lidi, když v roce 1947 vstoupili do strany. Říkal jsem si, že si dám 

odstup, třebaže mě přemlouvali.  

MS: Občanská demokratická aliance byla malou nepočetnou stranou. Dostala se do Parlamentu.  

MH: Mně nešlo o členství. Nutno říci, že mediálně slabá nebyla. V rámci společenské diskuse byla 

silnější než lidovci. V té době ČSSD byla slabší než ODA. Kdybych se vrátil k původní bilanci, mohli 

jsme pozorovat rozpad umírajícího Občanského fóra, z něhož se odpoutávala ODS. Ještě to bylo 

zkombinované s tím, že v roce 1992 měli lidé tři hlasy. Byla zde specifická logika hlasování. To proto, 

že se zde volilo do dvou komor federálního shromáždění a jedné České národní rady. Když lidé mají 3 

hlasy, významná skupina volí strategicky, není tam fanouškovský rozměr. V roce 1990, kdy jsem ještě 

volit nemohl, matka se mě zeptala, co si myslím, řekl jsem ji, aby dala hlas panu Kotasovi, což byl 

Svobodný blok, a nedala všechny hlasy Občanskému fóru, jelikož nemám rád stádní mentalitu. 
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V minulosti všichni volí komunisty, ale poté všichni nemají rádi komunisty, a proto volí Občanské 

fórum.  

MS: Bylo to logické, když zde 41 let vládla komunistická strana, která se silně podepsala na podobě 

republiky.  

MH: Tam jde o to, že všichni najednou byli …  

MS: … s komunisty, a poté byli proti nim.  

MH: Že byli proti, bylo pochopitelné. Ono „proti“ se přelilo do Občanského fóra. To však není přesné, 

jelikož lidovci dostali 11 procent, komunisté též. Zkrátka určitá pluralita tam zůstala. Nebylo to to, co 

se stalo v Polsku, kde měli většinový systém. Ze 100 senátorů bylo 99 nekomunistických a jeden byl 

nezávislý.  

… Brno a pohled na změnu …  

MS: Rád bych se zeptal, co se dělo v Brně. Jak se tam se tam formovala nová politická scéna?  

MH: Měl jsem trojí handicap. Jak jsem zmínil, roli hrálo rodinné zázemí. V šestnácti letech diskuse 

nad politikou nebyla velká, sledoval jsem ji v rodině sám. Druhou věcí je, že jsem shodou okolností 

střední školu dělal mimo Brno, což mě zásadně ovlivnilo, a do dnešních dnů skřípu zuby, když si na to 

vzpomenu. Odejít z Brna na nesmyslnou střední školu, bylo chybné. Zkrátka jsem byl vytržen 

z brněnského prostředí. Jistý čas člověk strávil cestováním do Valtic a ani po revoluci jsem nebyl v 

Brně, kde bych se těmi lidmi přirozeně potkával. Další faktor byl věk.  

MS: Neznal jste Petra Fialu, Františka Mikše? 

… Politologie, a jiné vědy …  

MH: Právě že ne. Ty jsem začal potkávat, když jsem začal studovat politologii v roce 1992.  

MS: Mohl jste se setkat i s profesorem Vladimírem Čermákem? 

MH: Přesně, na jeho přednášky jsem chodil. Osobně mne příliš nezaujal. Myslel to jistě dobře. Byl to 

ten systematický, elitářský demokrat, který ví, jak demokracie má fungovat, což není potřeba 

vysvětlovat hlupákům.  

MS: Je velmi obtížné z idejí sejít do reality. Jinak uvažuje o politice a demokracii obyčejný člověk, jinak 

ten, který je sečtělý a je odpovídajícím způsobem vzdělán.  

MH: To je zřejmé. Všichni byli poznamenaní komunismem, například pan Vladimír Čermák byl 

zakladatel politologie v Brně. Byl jedním z prvních ústavních soudců v době, kdy se na jejich, často 

průměrnou práci dívalo nekriticky. 

MS: Proč taková adjektiva?  

MH: Opakuji, myslel to dobře. Byl podobný jako Cepl starší. Byli to lidé, kteří „nezavadili“ o práci. 

Pokud jsme u Čermáka, tak ten měl načtenou antiku, hlavně Platona, a tím vším poměřoval. Vše mu 

bylo málo. Orwell je nuda, jelikož Platon to už kdysi vymyslel. Své postoje do nás hustil na seminářích, 
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které nebyly příliš záživné. Jeho pojetí bylo důkladné, ale těžké. Byl to prvorepublikový profesor, jenž 

přednáší lidem, a diskuse je ztráta času.  

MS: Co byl hlavní impuls pro to, že jste začal studovat politologii?  

MH: Abych se přiznal, tak nevím, co bylo hlavním impulsem. Člověk má nějaké založení. Pohybuji se 

na pomezí, že i technické věci mně přijdou zajímavé. Zkrátka jsem neměl učitele, kteří by mě plně 

navedli na technická studia. Fyzika, chemie mi nedělala problémy. Vždy mě zajímaly věci veřejné. 

Vždy ve třídě, ať již byla smíšená, nebo na učňovské škole, tak jsme si ve skupině kupovali noviny, 

jelikož nás veřejný prostor zajímal. Vždy jsem svůj pohled považoval za sociologický. Nebyl to pohled 

ekonoma, právníka. Dostal jsem se na sociologii kombinovanou s politologií. Čtyři roky jsem je 

studoval paralelně. Jelikož jsem se dostal na práva, sociologii jsem opustil, a proto jsem dokončil 

pouze politologii.  

MS: Inu, věčný student. 

MH: Byl jsem tam dlouho. Nejsem plně pečlivý student, akademik, který studijní práce plní v termínu. 

Zkrátka nejsem takový. Osobně mě zajímá mnoho věcí, snažím se tento profil si udržet.   

MS: Dnes však převládá specializace?  

MH: Když si člověk chce přečíst vše i v Lidových novinách, tak to není možné.  

MS: V tomto světě si člověk musí vybírat.  

MH: Ne vždy se mi to daří.  

MS: To je dáno časem.  

MH: Ano, bylo to způsobeno tím, že jsem dělal politiku. Je to velkého schůzování, například jednou za 

měsíc jsem jezdil přes celou republiku a seděl na schůzi, kde byli lidé jako Pavel Bratinka, Daniel 

Kroupa, Jiří Skalický, Michael Žantovský. Nutno říci, že to byli lidé na úrovni. Poté tam přijeli 

„krajánci“, lidé z regionů, kteří chtěli mít také nějaký podíl, dokud ODA cosi měla, … 

MS: … dokud byla parlamentní stranou.  

MH: Zde je to trochu složitější, jelikož ona byla trochu déle parlamentní stranou po roce 1998. 

Následně dva roky přežívala a poté čtyřkoalice přinesla pár lidem možnost participace, ti toho také 

plně využili. Poté ODA definitivně v roce 2001 umřela.  

MS: Umírá až v roce 2007.  

MH: Ano, jelikož měla senátory, ale fakticky umřela po vyhození ze Čtyřkoalice.  

… Demokracie …  

MS: Rok 1989 je spojen se slovem revoluce, svoboda, ale také obnova demokratického pořádku. Jak 

se jako politolog díváte na tuto formu vlády? Československo mělo na co navazovat. I tam se tento 

společenský řád nenacházel v optimu. Václav Bělohradský demokracii a první republiku neviděl 

v dobrém světle. 
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MH: Pokud člověk drží perspektivu ať historickou, nebo hodnotovou, je zcela jasné, že první republika 

ve srovnání se všemi sousedy byla velmi dobrou demokracií. Jaká byla ve Francii a Británii 

demokracie? Bylo to polofeudální uspořádání, kde se volili bohatí. V Parlamentu neseděl žádný 

zástupce lidu, ale seděli tam různí šlechtici.  

MS: Ano, a proto můžeme říci, že podoba demokracie se proměňuje.  

MH: Myslím si, že slovo jako takové je dnes vytunelované, když se za demokrata vyhlásí Lukašenko či 

Kaddáfí. Pružnost termínu je velká, jelikož se tam dostane téměř vše. Zkrátka země, v níž jsou nějaké 

volby, ať jsou jakkoliv zmanipulované, jako je tomu v Rusku, Bělorusku, o nichž se řekne, že jsou 

demokratické.  

MS: Jinými slovy …  

MH: … institut voleb zaručuje demokracii.  

MS: To je však iluze. Lidé v revoluci skandovali slovo demokracie. Je však velkou otázkou, co to 

demokracie znamená. Slovo se velmi rychle a snadno vyslovuje, ale obtížně naplňuje.  

MH: Takto bych to neviděl. Místo „Sparta vyhraje,“ křičeli: „Chceme demokracii!“ Je to emoční 

záležitost. Dav se na něčem podílí, chce na tom mít účast. Chce, aby i jeho lidé vyhráli, a je proti 

ostatním. Co je demokracie v zemi? Každá země má strukturu. I v obci, i v Praze, i v Kladně se na téma 

vedou ne snad diskuse, ale vyvíjí se pohled na demokracii. Může to být čistě jednou za 4 roky, že si 

někoho zvolíme.  

MS: Poté to je formální demokracie, o níž pojednával v minulém století Joseph Schumpeter.  

MH: Je otázkou, zdali nějaká obsahová podoba existuje, že bychom se scházeli na fórech a diskutovali 

o ní. Toto však v České republice není. Možná na středozápadě Ameriky to funguje, nebo v kibucu 

v Izraeli.  

MS: Společnost nebyla tak složitá, jako je tomu nyní.  

MH: Myslím si, že člověk je stejné zvíře, jako byl v antice, pouze je k tomu jinak vyzbrojen. Vtipně to 

vystihl Jan Keller, když socialismus definoval jako feudalismus s telefonem. Podstata člověka je stejná. 

Vzdělaní jsme více, povinná školní docházka z nás udělala knihomoly. To za Marie Terezie nebylo. 

Soudím, že o obsahu demokracie je též spor. Je jistá představa, že jsme se všichni shodli na 

demokracii a v jejím rámci jsou soutěže liberálů, konzervativců, socialistů. To jsou přesně fotbalové 

kluby. Rozhodli jsme se, že budeme hrát fotbal, nyní je tam Sparta, Slávie. Z mého pohledu zde není 

shoda o demokracii. 

MS: Je důležité vykolíkovat si hřiště.  

MH: Tak tomu právě nebylo. Soudím, že je zde asi polovina populace, která demokratický řád 

ignoruje, nebo volí protisystémové strany, jako jsou komunisté, sládkovci, tedy ty, které by systém 

úplně obrátily vzhůru nohama. Druhá polovina volí konformně, jelikož se nechce každé ráno probudit 

a mít svět vzhůru nohama. Zkrátka diskuse, co je demokracie, jaká je její kvalita, zdali je to pouze 

hlasování, nebo jestli jsou to procedury, nebo je to obsah, je neustálá.  

… Povinnost voleb …  
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MS: Aby společnost fungovala, musí mít elementární shodu. Zmínil jste pasivitu. Lidé se bohužel voleb 

neúčastní. Že se v roce 1990 k volebním urnám dostavilo více jak 90 procent voličů, se opakovat 

nebude.  

MH: Ano, to se naštěstí opakovat nebude. Nejsme Itálie, Řecko, Lucembursko, …  

MS: … z asijských států Singapur, …  

MH: … kde mají povinné volby, kde se dopracují devadesáti procent. Těch 10 procent, kteří volit 

nepřijdou, musí zaplatit pokutu. Sám jsem si také dlouho myslel, že by všichni lidé měli jít volit. Měli 

bychom je do toho namočit, aby systém byl stabilnější. Lidé, kteří jdou k volbám, …  

MS: … si musí vybrat, jsou motivovaní.  

MH: Lidé, kteří jdou k volbám, se nezajímají o politiku, a přesto musí volit, jsou konsensuální, a proto 

volí dostředivě.   

MS: To následně vede ke stabilizaci systému a brání mu to v překlápění zprava doleva.  

MH: Neznamená to však, že 5 procent je chaotů a 50 procent lidí, kteří neustále volí stejně a dobře. 

Jako liberál se snažím být trochu konzistentní i tam, kde mně to ne vždy vyhovuje, kde bych byl 

menším liberálem a musel bych se klonit k autoritativnímu pojetí. Respektuji, že lidé nemusí volit. 

Z mého pohledu by povinná volba mohla zvednout kvalitu výsledků. V senátních volbách volí třetina 

lidí, i méně, a výsledky jsou strašné, když třeba v senátních doplňovacích volbách přijde 11 procent 

lidí na Chomutovsku. Tito lidé volí stejně hloupě, jelikož volí komunisty a jiné místní dareby. V obvodu 

Chomutov není víc než pět procent lidí, kteří mají rádi demokracii, obtěžují se jít k volbám, jelikož je 

to velká námaha se jich účastnit.       

MS: Jednoduše ty volby ignorujeme.  

MH: Bylo to v roce 2007 během doplňovacích voleb. Díky neúčasti lidí jsme byli svědky strašidelného 

výsledku.  

MS: Dobrá, ale co s tím dělat? Poté bychom museli nadekretovat, aby lidé projevili svou volbu. 

MH: Asi to nemá žádné rychlé řešení.  

…  Demokracie a volební systémy …  

MS: Jednou z charakteristik demokracie jsou volby. Jak se díváte na volební systém v Čechách? Tážu 

se proto, že koncem devadesátých let byla snaha o změnu volebního systému, a to za účelem 

vytváření většinových vlád. To se stalo trnem v oku některých politiků. Nakonec tomu bylo zabráněno 

Ústavním soudem ČR.     

MH: Je to velmi složité. Protože jsem politolog a právník, dost jsem se tomu věnoval a sledoval to. 

Čím člověk ví víc o nějaké věci, tak tím více má otázek. Vím, že to není samospásné. Jsme-li 

homogenní stát, a proto bychom „unesli“ většinový systém. V roce 2011 máme vládu, která má 

podporu 118 poslanců. Má svého prezidenta, a politici jsou úplně neschopní.  

MS: Nu, ale to je otázka domluvy.  
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MH: Ne, premiér Nečas je neschopným. Poměrným systémem, který nás rozděluje na 14 krajů, jsme 

vytvořili 118 poslanců. Z mého pohledu máme velmi silnou vládu, ale ta je neschopná. To znamená, 

že to volební systém neřeší. Jsem zastáncem francouzského volebního systému. Propaguji jej 10 let. 

Souhlasili se mnou i lidé z levice. V České republice je jediná šance užít francouzský dvoukolový 

systém. To znamená, že do druhého kola postupuje více stran, že druhé kolo vám vytváří většiny. 

V České republice nebude dost stran souhlasit s tím, že mají být pouze dvě strany, což je britský 

systém, ale francouzský systém, kde se to přelévá a kde máte nakonec dvě stranické většiny, by byl 

vhodný. Stejně to příliš nefunguje a v demokracii při změnách je velký problém s legitimitou.  

… Ústava a kontexty …  

MH: Dále jsem přesvědčen, že česká ústava je napsaná špatně a jistě by ji odpovědní právníci napsali 

lépe. Když navrhuji změny, tak ji vlastně celou rozbíjím. Měli bychom přijmout, že ústava je cosi 

„svatého“, že jsou to Mojžíšovy desky a společnost vychází z principu, že jisté věci jsou neměnné. 

Pokud budeme něco permanentně měnit, tak rozbíjíme ve společnosti konsensus o tom, co je 

neměnné. Dobrá, ústava je chybná, změňme ji takto, ale když ji nemůžeme takto změnit, tak ji raději 

neměňme vůbec, i když je nevyhovující.  

MS: Hovoříte-li o ústavě, byla psána, když se vědělo, že se společný stát bude rozpadat.  

MH: Daniel Kroupa udělal hloupost, že byl lídrem ODA do federálního shromáždění a nebyl v České 

národní radě po rozpadu ČSFR. Jeho názor se mi líbil, jelikož prosazoval, aby první česká ústava byla 

schválena referendem. Díky referendu by byla velká diskuse. 

MS: Ano, u nás se hodně diskutuje. Jen si vezměte, kolik slov padlo nad změnou poměrného systému 

po roce 1998.  

MH: Ano, kdyby skutečně bylo referendum, k němuž by přišlo 60 procent občanů, z nichž by drtivá 

většina řekla, že chce českou ústavu, mohli bychom mít kvalitní normu. Když se psala česká ústava, 

vědělo se, že prezidentem naší republiky bude Havel.  

MS: Soudíte, že počáteční ústava byla psaná na míru jistým lidem?  

MH: Byla. Zohledňovala jisté lidi. Vědělo se, kde bude sedět pan Otakar Motejl. Kvůli němu máme 

čtyřstupňovou soudní soustavu místo třístupňové. O Havlovi se vědělo, že bude prezidentem. Ten je 

sice ústavně neodpovědný, ale má spousty pravomocí. Jak Havel, tak Klaus to „zneužívali“ a dělali 

republice mezinárodní ostudu. Jednoduše něco udělají, ale nikdo neví co. Pravidla popisu by měla být 

přísnější. Bylo jasné, že nemůže být vše stanoveno zákonem a musí být prostor pro „výchovu“ lidí, 

což je též pravda. Ústava mohla být o třetinu delší a přesnější. Takovým příkladem je otázka ČNB.  

MS: Ostatně o tuto instituci se vedly zásadní spory.  

MH: Ústava není tak dlouhá. Je to 96 paragrafů. Snad by tedy každý ten text byl schopen celý přečíst.   

Když textem procházím, tak zjišťuji, že jsou v textu chyby. 

MS: Jste právník.  

MH: Ti, kteří ji psali, také byli právníky. Ústavní soudci ve světě jsou voleni na doživotí, nebo na 15 let. 

10 let je málo. V ústavě je otázka ČNB, Nejvyššího kontrolního úřadu. Z mého pohledu zde byla 
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uplatněna politika se všemi vyjít. Cyril Svoboda říká, že byla snaha, aby ústavu schválili i Moravané. 

Dávaly se z ní rozumné věci pouze proto, aby to všichni schválili. Byla to však hloupost.  

MS: Byla zde snaha po vyšším konsensu.  

MH: Takový zákon se má přijímat referendem, poté máme legitimitu, nebo má být snaha, aby to bylo 

odborně v pořádku. Když postupuji jako pejsek a kočička, kteří vařili dort, aby i Moravané byli pro, tak 

poté ústava v konkrétních místech skřípe.   

… Shoda lidí …  

MS: V ideálním stavu by se na ústavě měli shodnout všichni lidé?  

MH: To nelze. Myslím si, že kdyby se na ní všichni shodli, tak ji nepotřebujeme. Ústava je zde právě 

proto, jelikož se na východiscích neshodujeme, a proto si dáme pravidla. Ta máme před závorkou a 

poté se „hádáme“. Představa, že se všichni shodneme na společných pravidlech, že fotbal bude 90 

minut, je správná.  

MS: Je otázkou, zdali bychom ústavu byli schopni schválit.  

MH: Toto se mělo udělat při vzniku. Mně se v tomto směru líbí portugalský model. To znamená, že se 

ústava může měnit jednou za 10 let. Existuje skupina lidí například v Senátu, kde je Komise pro 

ústavu. O tomto problému se vede řeč a návrhy jsou v šuplíku přichystané, aby se srovnaly síly 

v rámci celku. Je logické, že senátoři mají zájem mít více pravomocí vůči sněmovně. Jsou návrhy, aby 

se posílily pravomoci NKÚ, což současný předseda NKÚ destruuje. Ústavní soud se též chová 

problematicky. Tyto návrhy jsou připraveny v šuplíku. Kdyby se témata jednou za 10 let otevřela, jistě 

by se změny udělaly dobře. V ústavě jsou „jednorázové věci“, které tam nemají co dělat. Teoreticky 

by se daly škrtnout.  

… Referendum …  

MS: Můžete být konkrétnější?  

MH: Ústava obsahuje větu, že prezident vyhlásí referendum o přístupu k Evropské unii. Máme jej 

v ústavě, ale již to nikdy neudělá, jelikož jsme součástí Evropské unie. Zkrátka by se dala vyčistit od 

historie. Naopak by se do ústavy mohly dát pasáže, že prezident vyhlašuje o referenda, aby se 

posílaly prvky přímé demokracie.  

MS: Zmínil jste referendum. To bylo za dvacetiletí pouze jednou v rámci přístupu České republiky do 

Evropské unie. Češi nejsou nadšenými přívrženci referend. Možná by mohla být lokání referenda?  

MH: Podílel jsem se na největším referendu v Brně. Soudím, že referendum o zásadních věcech, což 

byl vstup do Evropské unie, bylo správné. Kdyby byl bez referenda, do dnešních dnů bude velká 

hádka, proč se to stalo, když někteří nechtěli. Z toho důvodu je legitimita tohoto rozhodnutí velmi 

silná. Problém je, když na referendum přijde pod 30 procent oprávněných voličů.  

MS: Ano, ale toto jste zmínil i u voleb do Senátu.  

MH: Nesouhlasím, jelikož je to něco jiného. Kdo chce volit, volí. Volba do Evropské unie není 

odvolatelná. Vstoupili jsme a již se nedá odejít ven.  
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MS: Jsou lidé, kteří se snaží ukázat, že lze vystoupit.  

MH: Jednají však jako komici. Reálně se nedá z Evropské unie vystoupit. Že se proces povedl Grónsku 

nějakým trikem odtržením od Dánska, je jinou věcí. Reálně se vystoupit nedá, ovšem u senátních 

voleb je možné provádět úpravu. Mně nevadí, že přijde k senátním volbám malý počet lidí. Mně vadí, 

že i pět procent volí špatně. Když člověk volí komunisty i v malém počtu, tak je to chybné. Můžeme se 

bavit, zdali lidé z ODS byl větší lumpové než někdo jiný.  

MS: Tam je snad nízká legitimita?  

MH: Proč by volby měly být nelegitimní? Když přijde jeden člověk, rozhodne.  

MS: Může se říci, že ostatní lidé souhlasí s tím, co rozhodne jeden člověk.  

MH: To však je rozhodnutí lidí. Akceptuji, že většina lidí není angažovaná v demokracii, že ji nevnímá 

jako cosi, co sami vytvářejí. Velká většina lidí demokracii „toleruje“. Jsou laskaví a hodní. Naštěstí, 

nemají žádnou alternativu, jelikož komunismus není alternativou. Velká většina lidí toleruje 

demokracii. Menšině, která ji chce a ví, proč ji chce, dovolí, aby ve volbách projevila svůj postoj. Platí 

zde konstrukt, že demokracie umí vyměnit ty nejhorší politiky, …  

MS: … nebo že je může odstranit bez krveprolití.  

MH: Ano, přesně tak, je to nejmenší jmenovatel demokracie. Představa, že demokracie vybírá 

špičkové elity, že vybereme nejlepší, je iluzorní. 

MS: Výběr elit je přání mnohých.  

MH: V takové antice však nefungoval.  

… Zákony ... 

MS: Dobrá, posuňme se dále. Zastavme se nad zákony. Ústava se příliš často nemění, ale jak se díváte 

na rychlost schvalování jistých zákonů, kdy se vytvoří zákon, ale v tom zákonu máme jistý přílepek, 

který odkazuje k jinému zákonu? Nakonec Ústavní soud ČR, když podá nějaká strana podnět, zjistí, že 

je to protizákonné. Jak toto jako právník a státní úředník vnímáte?  

MH: Souvisí to s tím, o čem jsme se bavili na počátku. Logicky změna režimu naprosto nabourala 

legitimitu celého systému. Jako právníkovi mně podoba změn práva vadí. Velká většina lidí v Senátu a 

Poslanecké sněmovně tomu řádně nerozumí, a proto škodí nevědomě. Jsou tam jiní jako Marek 

Benda, kteří škodí vědomě. Dlouho jsem se domníval a domnívám se, že v zákonodárných sborech 

chybí právníci. Pokud za Reagana bylo v kongresu 85 procent právníků, a u nás v roce 2011 jsou v 81 

členném sboru v Senátu pouze 4 právníci, je to katastrofa. V Poslanecké sněmovně je 14 právníků 

z 200 poslanců. A často jsou to špatní právníci. Není tam např. žádný docent práva. Naše zákony 

přijímají inženýři, učitelé, lékaři, kteří to myslí dobře, ale nerozumí podstatě práva. Právo není 

exekutivní. U nás se zákon novelizuje třikrát za rok. To je skutečná katastrofa. Ministři současné vlády 

obcházejí legislativní pravidla. Například ministr práce a sociálních věcí zákon „strčí“ jako poslanecký 

návrh, aby obešel vše, jelikož by jinak legislativní procedurou neprošel. Zkrátka neúcta k zákonu je 

obrovská. Je daná tím, že mezi našimi zástupci nejsou ti, kdo vědí, co právo znamená. Nikdy bych 
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nešel někoho operovat, jelikož to neumím. Operatéři bez sebemenšího uzardění schvalují zákony. Co 

schvalují, oni je mění!  

MS: Dobrá, ale jak zde může být funkční právní stát, když jsme poté obětí paskvilů?  

MH: Ty jsou vytvářeny neprávníky. V tom je problém. Ke tvorbě zákonů jsme nepustili ty, kteří tomu 

rozumí. Naopak si myslíme, že kdybychom k tomu pustili právníky, že budou vymýšlet hlouposti.  

MS: Domníváte se, že v devadesátých letech, když byla ustavena sněmovna, fungovalo federální 

shromáždění, protože tam byli právníci?  

MH: Nebyli. Celkově komora byla pokornější. Procedurálně to tak neuměli. Poté je tam ideový střet o 

tom, kdo má reálně vládnout. Tvrdíme, že jsme parlamentní demokracie. Vlastně se vychází z toho, 

že vládne vláda, a ne parlament. Zákony by se teoreticky měly vymyslet, sepsat, prodiskutovat na 

ministerstvech, poté by měly jít do sněmovny a poslanci by je měli pouze schválit. Toto se však 

neděje.  

MS: Když ministerstvo financí vytvoří například daňový zákon, tak to oběhne všemi resorty, které to 

připomínkují.  

MH: Ministerstvo to však ignoruje.  

MS: Následně to jde do vlády.  

MH: Ta to odsouhlasí, jelikož to má mnoho jiných aktivit. Poté to jde do sněmovny. Důležité je 

připomínkové řízení, ovšem je ignorováno ministerstvy. Jak jsem říkal, máme zde ministra Drábka, 

který se opírá o 118 hlasů. Zásadní návrh zákona nejde tímto kolem, ale dá jej jako poslanecký návrh, 

aby obešel toto kolo. Ministr napíše zákon. Místo, aby mu ho připomínkovalo 13 ministerstev plus 

dalších 30 úřadů a do půl roku z toho vyšel dobrý zákon, raději jde cestou poslaneckého návrhu. 

Senát řekne, že je to hloupé, prezident řekne totéž, ale opakovaně se to protlačí sněmovnou.  

MS: Vnímavý člověk se táže, jak je to možné?  

MH: Je v tom politická kultura. Jedná se o to, oč usiluje Klaus, a čemu já jako liberál odporuji - o 

totální dominanci parlamentu. Ten může vše kromě změny muže v ženu a ženy v muže. To je 

konzervativní přístup Václava Klause, kterému rozumím, jelikož je legitimní. Vychází z principu: „Koho 

jste si zvolili, ten vládne.“ Více věřím v dělbu moci.  

MS: I v občanskou společnost? 

MH: V tu ne, jelikož ji nemáme. Věřím, že by Parlament měl něco aktivně prosazovat, ale máme zde 

Ústavní soud ČR, Senát ČR, hejtmany, kteří některé hlouposti mohou zabrzdit, abychom nelétali od 

zdi ke zdi. Jsem konstitucionalista. Věřím v dělbu moci. Klaus naopak věří v suverenitu parlamentu. 

Koho jste si zvolili, to je vaše věc. Příště si zvolte opak. Ať vyhraje kdokoliv, tak vždy tam má být 

blokace, která říká, aby věci nebyly otočeny vzhůru nohama. Senát a ústavní soud mohou 

komplikovat vládnutí.  

… Senát …  

MS: Můžeme se tázat, proč Senát neopravuje to, co poslanci napáchali? 
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MH: Z mého pohledu Senát často opravuje nedostatky. Navíc ve srovnání se světem je úspěšný. Klaus 

udělal velkou negaci vůči ombudsmanovi, proti Senátu, proti krajům. Byla to pošetilost. Jak 

ombudsman, tak kraje si to u veřejnosti odpracovaly. Veřejnost je tak akceptovala. U Senátu tomu 

tak není, jelikož to neumí pochopit. Lidé nepochopili, že srdce má dvě komory. Navíc senátoři jsou 

„hloupě“ nastaveni. Je chyba, že senátoři jsou placeni. Tím, že je to placená funkce, tak se ze Senátu 

stalo nečekaně „odkladiště“ komunálních politiků. To však otcové zakladatelé vědět nemohli. Kdyby 

senátor nebyl placenou funkcí, tak by do ní šli lidé, jako byl Pithart a další. Nešel by tam například 

primátor Plzně, který nemá žádnou úroveň. 

MS: Vždyť právě Senát měl být orgánem, který shromažďuje elitu národa!  

MH: Právě, on elitu zkreslil. Lidé z elity jsou i ti, kteří jsou z komunální politiky, kterých se potřebujete 

zbavit. Když se podíváte do Senátu, tak jsou to lidé, kteří byli osm let starosty. Za tu dobu jim tam 

vyrostli lidé, kteří řekli: „Již nebudete primátorem Plzně, Pardubic, jelikož tam chci být já. Kam tě 

mám uklidit? “ Kdyby byl Senát neplacený, kam bych je uklidil? Tím, že je to placená funkce, tak ODS i 

ČSSD naplnily Senát komunálními politiky, kteří do Senátu absolutně nepatří.  

MS: Užíváte slovo placená. Neměla by být i poslanecká funkce také zdarma?  

MH: Ne, jelikož poslanecká funkce je prací. Ve sněmovně by měli být mladí lidé, kteří ještě nejsou za 

vodou. Senát by určitě měl být starší. Osobně jsem měl rád senátory, jako byl Mejstřík, Zlatuška. To 

jsou lidi s věkem málo nad čtyřiceti lety. V Senátu by však obecně měli být ti, kteří „neprohání“ 

milenky, nepotřebují ukázat, jak drahý mají automobil, nepotřebují si něco ukrást. Měli by tam být 

šedesátiletí doktoři, právníci, zkrátka elita, která dohlíží na důležité zákony. Senátoři pochopili, že je 

to stejná práce jako ve sněmovně. Vzhledem k tomu, že se proti sněmovně neprosadí, tak je to 

frustruje. Poté předstírají, že něco dělají. Není to dobře.  

MS: Sám jste říkal, že v porovnání se senáty evropských zemí, tak český Senát přece něco prosadí.  

MH: Ano, ale proč? To proto, jelikož jsme zde měli slabé vlády. Když Senát něco vrátil, tak 101 

poslanců je může přehlasovat.  

… Politická kultura …  

MS: Ano, ale to je otázka politické kultury. Na druhou stranu dvacet let je pro změnu společnosti 

z komunistické totality na demokratické uspořádání krátká doba. Češi si určili, že půjdou zpět do 

Evropy. Zkrátka se vracíme tam, odkud jsme vyšli.  

MH: Nemyslí si, že politická kultura je čímsi statickým, něčeho se dosáhne a je konec. Myslím si, že 

politickou kulturu máme dnes, měli jsme ji před deseti lety a budeme ji mít také za 10 let. Je otázkou, 

zdali to posuzujeme nějakými mediálními dojmy, nebo podle zákonů. Je otázkou, podle čeho ji 

měříme. Co je jejím měřítkem?  

MS: Akcentujete metodologická východiska? 

MH: Ano, na základě toho bych poté mohl říci, že politická kultura v tom a tom prostoru a čase, je 

jisté číslo.   

MS: Nic proti, ale to je pozitivistický pohled, ...  
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MH: … anebo je to pouhá dojmologie toho, že politická kultura je dobrá, špatná, slabá, či se zlepšuje. 

Pokud tam nedám něco měřitelného, i když to může být tak absurdní jako indexy Transparency 

International, nemůžeme vynášet stanoviska. Taková Transparency International může říci, že Česká 

republika může být v rozmezí 40. až 50. místa. Myslím si, že je to s politickou kulturou obdobné. Když 

mám možnost sledovat, co se děje v Itálii, kde mají od druhé světové války demokracii, tak nemám 

pocit, že by tam byla vzorová politická kultura. V Německu nejpopulárnější politik musel odstoupit, 

protože opisoval. Měl tituly, byl krásný, hodně znal, …  

MS: … ale opsal. 

MH: Předpokládalo se, že bude kancléřem. Opsal diplomovou práci. Předstíral, že se nic nestalo. Po 

dvou měsících mediálního tlaku odešel. To je Německo, taková ta poctivá země, kde vlaky jezdí 

přesně a státní správa je funkční. I ve Skandinávii se dějí hrozné věci. Občas tam zastřelí premiéra 

nebo 67 lidí. Představa, že je někde v Evropě vzorová politická kultura a my se k ní přibližujeme a 

jednou jí dosáhneme, je iluzorní.  

MS: Je to cosi podobného, jako když profesor Vladimír Čermák uvažoval o demokracii. Jedná se o stav, 

který je pro běžného smrtelníka nedosažitelný. Sice se ji jako cíl snažíme sledovat, ale nedosáhneme 

jej. Podobný stav je u oslíka, který má před sebou krmivo, ale nikdy jej nedosáhne, ale díky sledování 

cíle se pohybuje.  

MH: Soudím, že se politická kultura se strukturuje. V populaci narůstá počet lidí, kteří jsou si její 

nutnosti vědomi, a to díky studiu, cestám do zahraničí. Tito lidé vědí, co chtějí. Vyvíjíme se, jelikož se 

evropské kultuře přibližujeme. Problém je, že systém, v němž žijeme, je sklerotičtější, než byl.  Václav 

Klaus často hovořil o norském mysliteli Olsonovi. Ten zastával jednu tezi, proč Japonsko, Německo 

mají velkou dynamiku hospodářského vzestupu. Tvrdil, že občanská společnost byla po válce zničená. 

Je to právě občanská společnost, jež je brzdou vývoje společnosti. To proto, že struktury v občanské 

společnosti jsou konzervativní. V občanské společnosti odborářské struktury jsou schopné velmi 

efektivně bránit změně. Když uděláte obecnou změnu, tak do budoucna sice něco zlepší, ale v tuto 

chvíli někoho negativně postihne a ti se proti ní postaví. V Německu a Japonsku byly rozmetané 

struktury, vítězové nadekretovali, jak to bude, tak oni měli bonus z toho, že vláda skutečně vládla 

akademicky, politicky, ale nemusela konsensuálně vyjednávat se společností. Ustavená, zakotvená, 

demokratická společnost je schopna se změnám velmi efektivně bránit. Nyní například máme diskusi 

o penzijní reformě. Vláda cosi řekne, druhý den máte v novinách tabulku, koho to postihne. Jen si 

vzpomeňme na stravenky, nikdo je nezruší. Asi je to systémová anomálie, ale nikdo ji nezruší, jelikož 

malá lobby je schopna to zablokovat. Ministr financí řekne, že to nechce, ale nemá šanci to provést. 

Tyto skupiny se okamžitě začnou bránit. Zatímco těm, kterým by něco přinesla za deset let, tak 

nepřijdou s protireakcí. Můžeme v tom vidět paradox. Bohužel česká společnost touto sklerózou trpí. 

Zkrátka odbory, zaměstnanci, firmy jsou schopny bránit vládě v efektivních, modernizačních 

změnách.  

MS: Ano, schopnost v demokracii přijímat rozhodnutí je v toho ohledu velmi obtížná.  

MH: Ano, ve vzývané občanské společnosti je to skoro nemožné. Změny se mohou dělat pouze tehdy, 

když přijde krize, jelikož díky ní získáte legitimitu provádět velkou proměnu. V prostředí normálně 

fungující demokracie ji neuděláte, jelikož budete zablokován skupinami. Přijde církev nebo někdo jiný 

a řekne, že to nechtějí.  



 
 

67 
 

MS: Soudíte, že česká demokratická politika bude zažívat změny v hlubokých krizích? 

MH: Víte, když vás dnes nic nebolí, tak se sebou nic neuděláte.  

MS: Nadarmo člověk k lékaři nechodí.   

… Stav demokracie …  

MS: Co to všechno říká o stavu demokracie?  

MH: Demokracie jako taková je proces. Věřím v to, že lidé mají možnost si vybrat a musí nést 

následky za špatnou volbu. Není možné to autoritativně opravovat. Když si například s Romanem 

Jochem, Petrem Nečasem, Alexandrem Tomským sedneme a začneme „opravovat“ výsledky voleb, 

tak to též nikam nepovede. Lidé rozhodli, je strašidelné, jak rozhodli. Poté je vidět nahodilost 

jednoho, dvou procent, co ovlivní celkový výsledek. Pokud je člověk demokrat a liberál, tak 

neabsolutizuje politiku. I když žijeme v sociálně demokratickém modelu, tak politici ovlivní váš život 

z třetiny. Jestli jsem si zpackal osobní život, hloupě jsem se oženil, nebo jsem udělal cosi jiného, tak za 

to mohu já, a ne politici. Když se podíváte na evropská měřítka, tak Irsko je krásné, přerozdělení je 33 

procent, ve Švédsku je to 57 procent. Již tam zkrátka nejsou ohromné velké daně a odvody jako 

v období, kdy autorka Pipi Dlouhé punčochy zaplatila na daních více, než si vydělala. Z mého pohledu 

je demokracie vykastrovaná díky druhé světové válce. My jsme si zakázali plně zrušit demokracii, a 

proto máme ústavní soudy. Soudím, že díky tomu politická soutěž není plně fatální. Není to o tom, že 

když někdo vyhraje volby, tak bude konec demokracie.  

MS: Například ústavní soud je součástí demokratického pořádku v jiných zemí.  

MH: Po druhé světové válce všechny světové země se lekly. U Britů je to jinak, oni mají tradici, že 

vítěz může všechno, ale u ostatních evropských zemí to není tak, že vítěz bere vše. V Evropě ústavní či 

nejvyšší soudy jsou dost silné. V Itálii soudy bojují s Berlusconim trvale. V Německu se též ústavní 

soud vyjádřil negativně k evropské integraci. Náš ústavní soud je silně aktivistický.  

MS: Nejsou tam ctihodní profesoři jako Vojtěch Cepl či Vladimír Čermák.  

MH: Ano, není tam druhá, ale rovnou třetí liga.  

… Politika a její rozměr …  

MS: Obraťme list. Kdybychom se měli zabývat otázkou konstituce demokratické politiky, jak se díváte 

na utvoření Občanského fóra? Je to zvláštní fenomén. Toto uskupení poukazovalo na fakt, že není pro 

straníky, ale pro všechny. Soudíte, že to bylo hnutí, které mělo své opodstatnění, ale bylo logické, že 

došlo k jeho rozpadu?  

MH: Ano, obecně v politice je mnoho nahodilých věcí. Zrovna se to sejde. Náhoda však vychází 

z podmínek. Byli jsme jedni z posledních, kteří se ve střední Evropě rozhodli demontovat 

komunismus. Byla zde polská zkušenost kulatých stolů, bylo tu Maďarsko. Česká republika je malá a 

v minulosti byla ještě menší, jelikož byla uzavřená. Bylo jasné, že Václav Havel nemůže jednat 

s komunisty. Musí se zaštítit partou, strukturou. Skupina se „samoplodila“, hlavní představitelé 

z Občanského fóra se znali. Lidé znali další lidi. 

MS: Lidé se znali z Charty. Toto společenství přispělo k formování opozičního hnutí.  
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MH: Existovalo nejen to. Byl zde VONS, Obroda, mladí lidé se seskupovali, katolíci vyvíjeli své aktivity, 

a proto to bylo pestré. Dalo se očekávat, že dojde ke krátkodobé konjunktuře. To máte jako ve sportu 

a je to normální. Když se staneme mistry sportu, tak v každé zemi se nahrnou lidé na náměstí a 

všichni jsme spolu. V době společenského pnutí se lidé spojili. Bylo Občanské fórum, které logicky 

muselo vzniknout z nějakého centra, a to v Praze, v České republice.  

MS: To dalo podnět ke vzniku center po českých obcích.  

MH: Ano, jelikož to bylo inspirované Prahou a také sítí disidentů. Bylo možné například zaznamenat 

spor disidentů Jaroslav Šabata versus Petr Cibulka v Brně. V mnoha městech a obcích vždy byl nějaký 

známý osmašedesátník, polodisident, atd.   

MS: Musíme se tázat, kdo zde měl utvářet politiku? Nikdo nebyl „bez poskvrny“.  

MH: Bylo spousta lidí bez poskvrny, nicméně lidé, kteří chtějí dělat politiku, mají určitou míru 

„postižení“. Jednoduše to člověka zajímá, a proto se nechá vtáhnout do struktur, které existují. 

V jistém ohledu jsou robinsoni, kteří začnou něco dělat např. na Praze 2, ale časem se zamotají do 

určitých struktur. Někdo se zamotá do komunistických, někdo do antikomunistických struktur. To 

znamená, že lidé se logicky po roce 1989 začali projevovat politicky. Pokud bychom se měli zabývat 

otázkou Občanského fóra, tak to byla logická fáze vývoje politiky. Je to jako když dítě jde do školky. 

Můžeme to vidět jako iniciační fázi, že se dítě potká s jinými, socializuje se s nimi. Kdybych to měl 

uzavřít, tak Občanské fórum zde bylo nutnou fází při vývoji politiky. Máte to podobné, jako když 

spadne dům a začne se s úklidem trosek. Tuto práci dělají všichni lidé, kteří bydlí okolo. Jako liberál 

jsem zastáncem toho, že jsou to především jednotlivci, nesdílím organický, korporativistický pohled, 

že jednotlivec vlastně „neexistuje“, že jednotlivec je vždy součástí sociální sítě – rodiny, církve, 

společenství. V to příliš nevěřím, jelikož preferuji jednotlivce. Uznávám, že se společnost nějaké věci 

učí, společnost není jednolitou. Deset procent lidí se to nikdy učit nebude, jelikož to bude ignorovat. 

Hlavní proud ve společnosti se to naučí.  

… Vznik stran …  

MS: Dobrá, vedle Občanského fóra vznikají standardní strany jako Občanská demokratická aliance, 

Křesťanská demokratická strana. Byli zde i lidovci.  

MH: To proto, že pár lidí bylo „napřed“ před společností. Tito lidé věděli, že v zahraničí fungují 

politické strany a u nás budou též fungovat. To máte stejné, jako když člověk vymyslí zařízení, má ho 

patentovaný a po dvaceti letech, co zemřel, se začne používat. Zkrátka tito lidé byli vepředu. Také si 

myslím, že jsem někdy vepředu. Jsem toho názoru, že by v Čechách měla být FDP. Vidím ji 

v Německu, vidím ji v jiných zemích, a to mi přijde divné, že u nás jdeme českou cestou.  

MS: Vždyť vámi zmiňovaná FDP může být česká ODA. 

MH: Právě že ne. Byl jsem v ODA, ale nebyla to česká FDP. Tu roli zde však hrála.  

MS: Poté zde máte Unii svobody.  

MH: To byla katastrofa. I když tam bylo několik pozoruhodných lidí, tak fungování této strany byl 

pouze seriál průšvihů.  
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… Výhra a zkrácení mandátu …  

MS: Rok 1990 byl drtivou výhrou Občanského fóra. Následně došlo ke zkrácení mandátu na dva roky. 

Jak se na tento krok díváte? Bylo to čímsi chybným, nebo logickým? 

MH: Přesně si nepamatuji, kde vzniklo usnesení, že mandát byl pouze na 2 roky.  

MS: Vítězové si omezili mandát na dva roky z důvodu mladosti demokracie. Je otázkou, zdali toto 

rozhodnutí nebylo chybou? Například ministr průmyslu české vlády Jan Vrba řekl, že pokud by vláda 

sloužila déle, dotáhly by se rozjednané projekty ve věci privatizace.  

MH: To je též starý pláč Tomáše Ježka, Petra Pitharta. Oni říkají, že vláda měla mít mandát na čtyři 

roky a dokázali bychom se hlavnímu politickému démonovi Klausovi ubránit. Myslím si, že politika 

nefunguje lineárně. Je to jako počasí. Dnes je pěkně, a zítra může pršet. Při zpětném pohledu může 

člověk říci, že dva roky byly málo, ale 4 roky by to nevydrželo. Papinův hrnec byl tak našlapán, že by 

společenský tlak nevydržel.  

MS: Bylo zde Slovensko.  

MH: Přesně tak. Po rozvalu se může vypařit legitimita. Všechny otázky jsou otevřené. Každý se může 

na vše zeptat, zeptat se na cokoliv. Takto však nemůže fungovat slušná společnost. V normální slušné 

společnosti je mnoho věcí mimo legitimitu. Například se nemůže hovořit o separatismu, ale u nás vše 

bylo otevřené, vše bylo možné, úžasné.  

MS: Byly zde nacionalistické tendence.  

MH: Vzpomínám si na to. Byl jsem na Moravě. Mně se moravanství nikdy nelíbilo, a tyto tendence se 

tam objevovaly. Zkrátka, čtyři roky by mandát nevydržel. Možná, že odlišná byla představa lidí, kteří 

seděli v čele, jako byl Petr Pithart, ministr Ježek. Ti si říkali: „Kdybychom tam byli, tak bychom nějaké 

rozumné kroky udělali.“ Musíme si uvědomit, že lidé dole byli nespokojeni.  

MS: Kde se podle vás brala nespokojenost?  

MH: To proto, že tam docházelo k politickému kvasu. Lidé spěchají a chtějí vše nyní. Usilují, aby vše 

bylo už nyní. Vzpomínám si na pana Komárka, jenž usiloval o to, aby marka byla za tři koruny, což jsou 

ohromné bláboly. Lidé měli pocit, že dojde k zavření význačných komunistů, vyčistí se prostor a bude 

dobře. Společnost musela projít tím kvasem. Tomáš Ježek to má spočítané. Vydal k tomu knihy. 

Kdyby Pithartova vláda vládla o půl roku déle, tak by pravděpodobně Tatra Kopřivnice, 

pravděpodobně Liaz, Zetor a další nezkrachovaly. Před privatizací Klausem by ji ochránili zahraniční 

partneři.  

MS: Také ještě plzeňská Škoda či Poldi Kladno by přežily ...   

MH: U Poldi byl problém s Třincem, jelikož tam byla vnitrorepubliková konkurence. Dobrá, přijmeme 

tezi, že by byly volby později. Občanské hnutí by nedostalo 4,9 procenta, ale ještě méně. Oni by 

odnesli „okoukání“. Možná by v poslanecké sněmovně nebyla zastoupena ODA.  

MS: Nutno říci, že Tomáš Ježek byl součástí ODA.  

MH: ODA však přežila díky Slovákům.    
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… Cesty k rozpadu … 

MS: Diskutujme ještě otázku rozdělení naší federace. Setkal jsem se s postojem, že část význačných 

politiků kandidovala v roce 1992 ne do federálního shromáždění, ale do republikového shromáždění, 

tedy do národních rad, aby si „pojistili“ své jisté.   

MH: Z mého pohledu to tak nebylo. Strany to udělaly hloupě. Vzaly tři komory vážně. ODA udělala 

velkou chybu. Kdybych na to mohl mít vliv, tak bych se to snažil ovlivnit. Právě ODA se snažila své 

osobnosti rozložit do tří komor. Vladimír Dlouhý byl lídrem do federálního shromáždění, Kalvoda byl 

lídrem do národní rady, Daniel Kroupa byl také kandidátem do federálního shromáždění. Domnívám 

se, že některé strany lídry rozložily na třetiny. Takový Václav Klaus nebyl poslancem České národní 

rady. Klaus dokonce zakládal ODS na Slovensku, …  

MS: … ale ne úspěšně.  

MH: Těsně se tam nedostala. Sice byl neúspěšný, ale vytěsnil ty, kteří mu byli nejbližší, což je logika 

vnitrodruhové konkurence.  

MS: Můžeme se tázat, kde se stala chyba, že se po volbách začalo jednat o rozpadu státu?  

MH: Myslím si, že se chyba nestala nikde.  

MS: Považujte to za přirozený vývoj? 

MH: Ano, tak tomu bylo. Mě jako Brňáka a Moraváka to hodně bolelo a bolí mě to stále. Rozdělení se 

Slováky považuji za velké selhání, třebaže bylo logické. Na druhou stranu bylo čisté a nenásilné 

v porovnání s Jugoslávií, a to díky jasné hranici a jiným otázkám. Je to intelektuální paradox, ale 

procesu rozumím. V roce 1991 jsem se s velkým kamarádem vsadil, že se do roka rozpadneme. Viděl 

jsem, jak vše k tomu směřuje. Je to stejné, jako když vidíte, že kámen spadne shora dolů. Nutno říci, 

že na Silvestra roku 1991 to jisté ještě nebylo. Všichni Čarnogurští, Mečiarové měli rétoriku o vnitřní 

suverenitě, dvojdomcích. Zkrátka se jednalo o jazykové hry. Ono rozdělení považuji kulturně, 

sportovně za velké ochuzení. Z mého pohledu se jedná o velký problém pro Slováky. To proto, že 

přišli o český trh. Slovenské kapely se na Slovensku neuživí. Reálně je český trh třikrát větší než 

slovenský. Uvědomuji si, že Slováky neznám. Je to jako s mladším bratrem.  

MS: Slováci znají spíše nás, než my je.  

MH: Ano. To máte stejné, jako když Brňáci znají lépe Pražáky, než oni je. Zkrátka rozdělení se 

Slovenskem bylo to pochopitelné.  

MS: Ostatně tomu předcházela pomlčková válka. 

MH: Právě ta naznačila, že je zle. Místo toho, abychom se všichni zasmáli a nezabývali se tím, tak se 

rozdmýchaly vášně. Nešťastně s tím začal Václav Havel, jelikož si hrál na divadlo. Divadlo se mu 

vymklo z rukou. Herci začali hrát sami, a to místo pana režiséra.  

MS: On vývoj naznačil, a přitom nevěděl, že otevírá Pandořinu skříňku.  

MH: To ho však moc neomlouvá, třebaže nacionalistické tendence zde byly.  
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MS: Odvolání se Slovenský štát?  

MH: Tradice tam byla. Slovensko bylo jiné a z dlouhodobého hlediska to bylo neudržitelné. Je to vidět 

na Belgii a jiných zemích. Na druhou stranu mně to jako federalistovi vadilo.  

MS: Někdo může uvažovat tak, že si lidé pomohli. Mírově jsme se rozdělili a jako rovnocenné národy 

jsme se setkali v Evropské unii. Procesy v jihovýchodní Evropě jsou pro nás naopak mementem.  

MH: Jugoslávie byla strašidelná. Takto by to u nás nikdy neproběhlo, jelikož naše armáda by nebyla 

schopná ničeho. Spíše jsme mohli být bolavým místem. Mohli jsme se udržet pohromadě, ale 

Evropskou unii jsme mohli „otravovat“ tím, že bychom neměli vlády. Myslím si, že by to z tohoto 

pohledu bylo nákladné. Na druhou stranu zde bylo selhání pohledu, že politika je racionální.  

… Přístup politiků …  

MS: V tomto ohledu vykonal mnoho Václav Klaus s panem Mečiarem, protože se dokázali dohodnout. 

Byla udělána smlouva, byť Slováci chtěli, aby existovala jedna měna. Nakonec se řeklo, že Česká 

republika nebude slovenskou pojišťovnou. 

MH: Víte, to je jako v manželství. Když se něco hroutí, tak je přirozená snaha to nějakou dobu vydržet 

pohromadě. Toto manželství trvalo 75 let.   

MS: Přesto jsme se jako suverénní státy setkaly ve sjednocené Evropě.   

MH: Tam jsme se setkali s dalšími 26 státy. Celkem je nás v Evropě asi 35 států, když tam vidím i 

Bělorusy. 

MS: To je však Východ.  

MH: V Evropské unii jsme se setkali se Slováky stejně jako s Poláky. Zkrátka to není pouze jeden stát.  

Myslím si, že je cosi velmi špatně v lidech zakódováno. S jistým vtipem se říká, že si Slováci museli 

prožít 19. století. Jinými slovy si museli vytvořit stát. Museli si vytvořit instituce, uvidět že též 

dokonale nefungují. Pořád se vymlouvali na Čechy, že oni v Praze to tam kazí. Najednou si tam zvolili 

šíleného Mečiara, …  

MS: … jenž byl bohužel populistou, …  

MH: …a syna slovenského prezidenta unese do Rakouska. Ano, v tomto ohledu je to strašidelné. Nyní 

Slovensko vnitřně dospělo, ovšem ve spojeném státě s námi by plně dospět nemohlo.  

MS: Ano, týká se to i hospodářské úrovně. Zatím jsme na tom lépe.       

MH: Souhlasím, třebaže hospodářská úroveň je nerovnoměrně rozložena. Ústecký kraj s Košickým 

krajem by se mohl srovnávat. Česká republika je malinký stát. 

MS: Ne malinký, stačí se podívat třeba do severských zemí.  

MH: Jsou početně malé národy. Beru perspektivu, kterou dnes dává Čína. 

… Kontinuita? …  
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MH: Zkrátka jsme si prošli s rozpadem. Soudím, že jsme větší bratr, od kterého se oddělilo Slovensko.  

Nechali jsme si státní znak, vlajku, hymnu. 

MS: Když se hraje česká a slovenská hymna, tak je to stará československá hymna.  

MH: Soudím, že to jako ztrátu nevnímáme, třebaže někdo od nás odešel.  

MS: Můžeme říci, že jsme legitimními pokračovateli ČSR?  

MH: Vnímáme se jako nástupnická země.  

MS: Máme obdobné svátky, hlásíme se k zakladatelům Československa Masarykovi, Benešovi, což 

Slováci nedělají.  

MH: Staví se k tomu trochu jinak. Zmíní se o Štefánikovi, ale příliš z toho nemají. Myslím si, že 

rozdělení státu můžeme vidět jako selhání, jelikož jsem federalistou. Věřím v to, že lidé jsou s to se 

domluvit. Rozdělení bylo důkazem toho, že lidé nejsou s to se domluvit, když dojde na emoce. 

Nanejvýš se domluvili na tom, že se rozejdou. Státy, které mezi sebou sousedí, se nemají kam 

rozcházet.  

… Demokratický rozchod? …  

MS: Mnozí lidé namítnou, že to nebyl demokratický rozchod. Kdyby bylo uspořádané referendum, tak 

by to mohlo dopadnout jinak, než jednali pánové Mečiar a Klaus. Někdy demokratické vyjednávání je 

neefektivnější než příkazy shora.  

MH: Je to přesně tak jak říkáte. Je otázkou, kam by to vedlo. Je otázkou, zdali demokratické jednání 

povede k chaosu, nebo ne. Ve vile Thugenhat si sedli Klaus a Mečiar a za pár hodin to vyjednali. Jako 

člověk, jenž podporoval ODA, jsem podporoval její tvrdé požadavky na jednoznačnost. Byl to 

předseda Kalvoda, o němž se říkalo, že situaci vyhrocuje. Slovákům jsme řekli: „Chceme být s vámi a 

toto je společný stát. Pokud chcete něco jiného, nemůžeme dále.“ Bral jsem to jako úlevu, třebaže 

Slováky mám rád. Neustále jsou v naší kultuře. Byl to hezký příklad toho, že demokracie má limity. 

Kdyby se zvolila čistě demokratická procedura, mohlo by dojít ke zhoršení vzájemných vztahů. Dávalo 

by to prostor demagogům.    

MS: Právě na Slovensku se demagog dostal k moci.  

MH: Kdo ví, kdybychom ve společném státě zůstali déle, kam by to vedlo. Možná by slovenské 

národní strany nezískaly deset procent, ale trojnásobek.  

MS: Dobrá, rád bych položil závěrečné otázky. Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn 

společnosti?  

MH: Přetrvává neúcta k pravidlům, a to i u slušnější části společnosti a politiků. Na místo konkrétní 

„drobné práce“ v duchu velikána Karla Havlíčka stále spoléháme na mesiáše, kteří za nás opraví 

pokaženou demokracii, a nastane ráj na zemi. Tragická je neschopnost dohody a spolupráce lidí 

sdílejících podobné názory a strach z jejich profilace.   

MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?   
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MH: Neměli bychom mít přehnané ambice na mezinárodním fóru. Neumíme dobře spravovat vlastní 

zemi, a proto bychom se neměli drát ke kormidlu EU nebo jinde. Klíčové je si postupně začít dělat 

pořádek doma, stabilizovat instituce, a byť malými krůčky jít k ideálu vlády práva.  

MS: Děkuji vám podnětná slova …    

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

MH: Aktivní politickou činností ve stranách a volbách v ODA, Čtyřkoalici, Liberální reformní straně, v 

Institutu K. H. Borovského, v mládežnické organizaci Mladí konzervativci (převážně lidé z ODS několik 

z ODA), publicistickou aktivitou v médiích. V reakci na můj návrh na zkrácení vojenské služby skončilo 

pro 139 letech povolávání branců na vojnu. Vydal jsem několik politických sborníků, atd. 

 

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

 

MH: Ano, obou kol aktivně. 

 

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

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také opětovného setkání v Evropské unii?       

 

MH: Rozdělení jsem chápal a chápu jako chybu, jako nezbytnou, výukovou chybu. Nedospělé 

společnosti nebyly schopny ovládnout emoce a potřebu samostatného prožití vlastních chyb. 

Rozdělení jistě oslabilo nacionalismy.        

 

 

Dialog o transformaci s Vladislavem Malátem10,11:  

MS: Byl jste učitelem. V jaké životní fázi vás zastihl onen společenský přerod?  

VM: Pedagogickým pracovníkem MFF UK jsem byl od roku 1958 do roku 1984, kdy jsem se stal 

vědecko-technickým pracovníkem v Nukleárním centru UK. Do postavení pedagoga jsem se vrátil až 

roku 1991, kdy mi bylo dovoleno po letech obhájit habilitační práci. Doba kolem Listopadu pro mne 

byla v osobním životě smutná, protože jsem ji prožil v obavách o život své manželky. 

MS: Jak vy jste vnímal onen rok - roky, kdy se lámal režim a kdy se počala připravovat reforma? 

                                                           
10

 Vladislav Malát *1934, český fyzik, politik, překladatel, před rokem 1989 působil jako vysokoškolský pedagog, 
po roce 1989 se účastnil regionální politiky, v letech 1994 – 1998 působil jako starosta Poděbrad, v letech 1996 
– 2002 působil jako senátor ve volebním obvodu 42 – Kolín, tento post neobhájil a po odchodu na penzi se 
věnuje překladatelské činnosti.     
11

 Dialog byl napsán v červenci 2013 a doručen 17. července 2013. Drobné změny byly vyřešeny 
korespondenčně. 
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VM: Tu dobu jsem vnímal pozitivně a s nadějí, protože naši bolševici ztráceli oporu svého Velkého 

bratra. V lednu 1989 jsem se ve druhém patře od vrcholu organizační pyramidy zúčastnil 

utajeného sbírání podpisů pod dopis vědeckých pracovníků premiérovi Adamcovi, v němž jsme 

vyjádřili nesouhlas s počínáním policie vůči demonstrantům. 22. listopadu 1989 jsem byl prvním 

dospělým Poděbraďákem, který promluvil na protestním shromáždění zorganizovaném 

středoškolskými studenty „u hodin“ v lázeňském parku. 

MS: Co jste si od změny sliboval? Pokud člověk měl zájem působit na akademické půdě, jistě to byla 

možnost být součástí oné širší vědecké obce - Evropa aj.? 

VM: Sliboval jsem si zejména soulad mezi Všeobecnou deklarací základních lidských práv z roku 1948 

a realitou v naší zemi. Mimochodem, text té deklarace byl před lidmi v podstatě tajen. Já sám jsem 

ho nabyl až roku 1969, kdy byl vydán Společností pro lidská práva. Mám ho dodnes. Z uplatnění 

Deklarace vyplývají ostatní pozitiva. 

MS: Neměl jste zájem se opětovně vrátit mezi studenty, tam, odkud jste vyšel? 

VM: Do pedagogického stavu jsem se vrátil po Listopadu, ale jen nakrátko. Jako proděkan fakulty 

jsem viděl do její finanční situace, která moc nepřála mladým kolegům, proto jsem se rozhodl, že po 

dosažení důchodového věku uvolním své místo někomu mladšímu a budu se věnovat svým zálibám 

jako jakýsi soukromý učenec.  

MS: Naplnila se vaše očekávání, která jste měl?  

VM: V podstatě ano, ale také proto, že jsem si budoucnost příliš neidealizoval. Moje očekávání byla 

založena na skutečnosti, že v předlistopadovém období bylo v dnešní ČR 1,2 milionu komunistů, kteří 

zde zůstali. 

… Komunismus …  

MS: Nejprve bych se věnoval vztahu k minulému režimu i osobní historii. Pocházíte z malé obce 

v Polabí. Můžete o sobě trochu prozradit? Jak na vás působili rodiče, škola a jiné okolnosti?  

VM: Troufám si říci, že ona působení byla veskrze pozitivní, ale trochu přiškrcená rozhledem lidí, od 

kterých jsem bral rozum. Dětství jsem měl možná trochu vážnější než většina kamarádů, protože 

moje maminka byla velmi vážně nemocná – Vánoce roku 1942 a duben a začátek května 1945 byly 

bez maminky, která byla v nemocnici s rakovinou. Táta někde dělal revoluci a já jsem měl dost času 

na všelijaké, někdy i nebezpečné klukoviny. Dodnes na to mám památku v podobě střepiny, jež se mi 

zaryla do kolena při jednom pyrotechnickém pokusu a kterou asi po padesáti letech objevila na 

rentgenovém snímku jedna paní doktorka. Vždy jsem měl vážnější vztah ke škole a k učitelům, z nichž 

některé dodnes vnímám jako své vzory. Samozřejmě si pamatuji i učitele, které jsem jako vzory 

nepřijal. 

MS: Čím pro vás byl komunismus? Nakonec se to zastavilo ve fázi socialismu, to znamená, že chyběl 

zánik státu a také vytvoření beztřídní společnosti. 
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VM: Můj pohled na komunismus se měnil s věkem tak, jak se rozšiřoval můj rozhled. Důležitou roli 

přitom sehrál zblízka viděný osud jednoho dvanáctihektarového sedláka z Dymokur, který měl tu 

smůlu, že byl ve vsi největší. Bylo potřeba ho zavřít, aby se lidem více chtělo do jednotného 

zemědělského družstva. Další užitečnou lekci jsem dostal, když jsem jako premiant maturit na 

poděbradském gymnáziu nesměl jít studovat medicínu, protože můj otec, cukrovarský dělník, 

vystoupil roku 1946 z KSČ, kam vstoupil rok předtím. Iniciativu přitom vyvinuli místní bolševici, nikoli 

škola. Pak již to pro mne byla jen přetvářka a klamání jedněch a podplácení druhých lidí. 

MS: Soudíte, že idea byla v realizaci „spravedlivější společnosti“? Otázkou je, zdali je možné vytvořit 

„spravedlivou společnost“? Lze uvažovat tak, že v realitě je vždy zápas mezi idealismem a 

pragmatismem?  

VM: V jejich pojetí spravedlnosti tu ideu vidím, ale co je spravedlivé, by určovali oni. Také to je 

totalita. 

MS: Zřejmě jste nevěřil, nevěříte, že jde někdy násilnou cestou budovat lepší světy. Nebyla to dle vás 

deviace, která se opětovně někdy v budoucnu musí navrátit k normálu? Jak se díváte na lidi, kteří 

věřili, byli ve straně, a na ty, kteří tam vstoupili čistě pro vlastní prospěch? Měli příliš „pružné“ páteře.   

VM: Ti první měli ve štítu naivitu, ti druzí měli prodejné duše, což je vlastnost trvalá. Člověk je ale tvor 

složitý, nelze ho posuzovat podle jediného parametru a ani závěr takového posouzení nemusí být 

stejný pro všechny situace. 

MS: Poté, co jste zjistil, že komunismus není režimem, který je důstojný pro svobodného člověka, ale 

pouze pro ty, kdo jsou ochotni se smířit s tím, že jsou ovládáni, neměl jste zájem emigrovat? Byl jste 

kantor, tedy představitel inteligence, a Češi se s touto profesí v zahraničí neztratili.  

VM: O emigraci jsem uvažoval po příchodu „bratrských vojsk“, kdy jsem s rodinou žil v Iráku. 

Mimochodem, také tento pobyt (1966 – 1970) pro mne byl podobnou lekcí jako jiné prožitky 

popsané výše. Po nástupu Husákova vedení jsem upadl do beznaděje, která k emigraci sváděla. Na 

jedné straně vah byla skutečnost, že bych nemusel utíkat, ale pozval bych k sobě jednoho pána 

z britského velvyslanectví, který by mi pomohl nalézt uplatnění v některé zemi (bývalého) britského 

impéria. Tam bych se s rodinou, nikoli s prázdnou kapsou, a s dobrou znalostí angličtiny (o VŠ 

kvalifikaci ani nemluvě) odebral. Na straně druhé jsem přemýšlel o tom, jaké má trvalá (v jinou 

možnost jsem tehdy nevěřil) emigrace pro slušného člověka důsledky. Jsem přesvědčen, že emigrant 

má přijmout identitu občana hostitelské země a protože jsem si uvědomil své češství, přestal jsem 

naléhat na manželku a po ukončení pracovního kontraktu jsme se roku 1970 vrátili domů. Své místo 

na fakultě jsem našel obsazené, protože v můj návrat nikdo nevěřil. Prázdniny ale ukázaly útěk jiného 

kolegy, a tak jsem nastoupil na jeho místo. Návratu jsem o něco později trochu litoval, když mi 

nechtěli vzít do nenaplněného gymnázia dceru, rovněž z „politických důvodů“. 

MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie?  

VM: Podle mého mínění nikoli. Zda mám pravdu, ukáže budoucnost. Obávám se, že prvním testem 

náš národ právě prochází. Myslím však, že slovo „utopie“ ve vaší otázce není namístě.  

… Po roce 1989? … 
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MS: Jak jste uvažoval o proměnách? Systém demokracie, kapitalismu zdejší lid znal po roce 1918, 

nicméně to Československo vzniklo po rozpadu Rakouska - Uherska, tedy systémy fungovaly v jiných 

kontextech. Nyní jsme se snažili „navázat“ a „překročit“ 41 let trvající období nesvobody. Co si sám 

představujete pod termínem demokracie a kapitalismu? Slova jsou to jistě milá. Jedno dává moc 

lidem, druhé umožňuje rozvinutí lidských schopností díky ekonomické svobodě. Na druhou stranu 

v antice, v Řecku však demokracie nebyla žádána, neboť vláda lidu také může znamenat vládu luzy. 

VM: Pro mne demokracie znamená svobodu vyjadřování a získávání informací, volební právo (aktivní 

i pasivní) pro všechny duševně zdravé lidi. Znamená také uznání výsledků voleb do zastupitelských 

orgánů, i když s nimi nesouhlasím. Znamená i odpovědnost při výběru, koho volím, jen takový člověk 

si demokracii zaslouží. Kapitalismus jsem bral a beru jako systém vyplývající z demokracie.   

MS: Co nám bylo dáno? Svoboda, či demokracie? Setkal jsem se postojem, že pouze svoboda.  

VM: Dáno nám nebylo nic. Svobodu a demokracii si lidé vydobyli svým jasným postojem, ale mnozí 

z nich se nyní lekají právě té svobody. Vidí, že nikdo jim sice tolik neporoučí, ale také se o ně tolik 

nestará, takže se musí starat sami. Demokracii si mnoho lidí mylně vykládá jako materiální 

rovnostářství. 

MS: Nemohu se opomenout otázku, jak jste se rozuměl postoji lidí, kteří chtěli obnovit ideály z roku 

1968? Vám v té době bylo 34 let. Realisté řeknou, že svět byl již jinde.  

VM: Ideály roku 1968 vyšly zevnitř komunistické strany, která 20 let lidem lhala, což nebylo možné 

nevidět. Jejich hlasatelům jsem nepřisuzoval velkou kredibilitu, spíše snahu zůstat nahoře i za nových 

podmínek. Zde se ale mohu mýlit, protože já jsem se na tyto události díval z velké dálky. Na některé 

dnešní hlasatele demokracie se dívám stejně, jako jsem se tehdy díval na pracovníky našeho 

velvyslanectví v Bagdádu, když někteří váhali, zda se již názorově překlopit, nebo raději ještě počkat. 

Dnes se stejně dívám na bývalé komunisty, z nichž jsou po Listopadu náramní, ale opatrní demokraté. 

MS: Pokročme dále. Rád bych se zeptal na otázku vztahu systému a člověka v kontextu obnovy 

demokracie a kapitalismu. V. Klaus říkal, že měníme systém, ne lidi. Jak vy se díváte na tuto tezi? 

Právě v minulém režimu se komunisté snažili změnit člověka a dopadlo to tak, že lidé byli odcizeni své 

přirozenosti. Sám jako fyzik uvažujete o chování částic, víte, že se může jejich „chování“ korigovat a 

tím ovlivnit celková charakteristika systému, ale snažit se změnit chování lidí, fungování lidského 

světa může někomu zavánět inženýrstvím, jež má neblahé důsledky. To proto, že lidé nejsou částice. 

Z tohoto důvodu bychom měli dbát na dobrá pravidla, jimž se lidé budou moci přizpůsobit.    

VM: Jako fyzik jsem se zabýval světem neživým, který se nechá přesněji popsat, ale jen proto, že je 

jednodušší. Proto jsem opatrnější ve věcech týkajících se záležitostí lidských. S tímto vědomím jsem 

(opravdu bez jakéhokoli úsilí a v podstatě nerad) šel na poděbradskou radnici. ANO pro mne 

znamenalo ANO, NE znamenalo NE. Demokracii jsem bral jako systém, který lidem vytvoří solidní 

mantinely chování, lidi jsem bral jako jakési částice, které se místo fyzikálními zákony budou řídit 

demokraticky vzniklými zákony s tím, že tyto zákony nemohou postihnout všechny sféry lidského 

života, že zde vždycky bude prostor mezi zákonným a protizákonným, v němž se lidé budou řídit svým 

pojetím slušnosti. V první polovině 60. let jsem si platil jednoho Angličana, aby mi zdokonalil 

angličtinu a něco pověděl o tom, jak to v onom druhém světě za železnou oponou chodí. Mezi jiným 

mi řekl, že se diví, jak jednoduché u nás lidé mají zámky u domovních a bytových dveří. „Až budete 
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mít tu demokracii, budete si pořizovat složitější zámky, protože se rozmnoží bytové krádeže," řekl mi 

mezi jiným. „Svoboda je totiž také větší svobodou pro všelijaké tunery.“  

 

MS: S odstupem času se člověk může setkat s postojem, že jednu Berlínskou zeď jsme zbořili, ale 

druhou jsme vytvořili, a ta je z kapitálu. Jak uvažujete o této skutečnosti? Problém je v tom, že síla 

kapitálu může narušovat demokratický proces. Jinými slovy demokracie se mění v oligarchii? 

VM: S tím ovlivňováním to je pravda, ale přinejmenším před nástupem oligarchie lidé mají možnost 

správně si počínat ve volebních místnostech. Chce to ale pozorovat okolní svět odpovědněji než skrze 

sklenici piva, zejména pokud mi ji někdo zaplatil. Myslet na to, že dvě velké totality, Hitler a 

Gottwald, se k moci dostaly v podstatě demokratickou cestou. Nenechat se nachytat na předvolební 

nákladné triky a klást si otázku, kde na to všechno ti znamenití lidé vzali peníze.  

MS: Ještě bych se dotkl otázky kapitalismu. Soudíte, že je to jediný možný hospodářský koncept? Je 

mnoho kapitalismů …  

VM: Nevím, nejsem ekonom. Ani můj otec - dělník, si pořádek v hospodářství neuměl představit jinak 

než v rámci soukromého vlastnictví, ovšem za podmínky vyváženého vztahu mezi zaměstnavateli a 

zaměstnanci. Podle jeho odhadu bylo mezi prvorepublikovými nezaměstnanými asi 5 % takových, 

kteří o zaměstnání nestáli. 

MS: Byl jste pro šokovou cestu v transformačním scénáři, nebo jste vůči Václavu Klausovi měl 

výhrady?  

VM: Na to jsem neměl podložený názor. Budiž mi omluvou, že politikou jsem se zabývat nechtěl, 

teorii různých převratů jsem nikdy nestudoval. 

… Politika …  

MS: Otázky demokracie, kapitalismu, tedy systémů a hodnotových východisek se obrážejí v politice. 

Jak si ji definujete? 

VM: Na přesnou definici si netroufám.  

MS: V minulosti onu politiku vykonávali lidé se stranickou legitimací. Myslíte si zpětně, že k něčemu 

směřovala? 

VM: Směřovala k transformaci lidí ve stádo, k němuž by se dospělo v jejich pojetí komunizmu. Razili 

heslo „každému podle jeho potřeb“, ale co by kdo potřeboval, by ve skutečnosti určila neomylná 

Strana. Přípravou na to byly všelijaké socialistické závazky k různým příležitostem a podobné 

nesmysly. Každý věděl, že to je šaškárna, ale přesto ji dělal v domnění, že bolševiky přelstil, když své 

„socialistické“ závazky plnil jen naoko. Ve skutečnosti však tím, že vědomě dělal zbytečné věci, 

dokazoval svoji poslušnost, a o to jim šlo. V roce 1957 mi to v jiné podobě vysvětlil jeden vojenský 

politruk s vyšší hodností, účastník 2. světové války.  

MS: Přivítal jste možnost ovlivňovat onen běh věcí veřejných, že? V roce 1989 jste se zapojil do 

utváření demokratické politiky v lázních Poděbrady.  



 
 

78 
 

VM: Zapojil jsem se v Poděbradech, ale nikoli v lázních, a to hlavně tím, že jsem v Listopadu dvakrát 

promluvil k lidem v době, kdy ještě nebylo zřejmé, že to bolševici vzdají. Podobně jsem si počínal i na 

fakultě. Dopředu jsem se však moc netlačil, protože jsem měl doma na smrt nemocnou manželku a 

bál jsem se, že by umřela v osamění, kdyby mě zavřeli.  

MS: Jaké byly výchozí podmínky? Vzniká Občanské fórum, které se posléze štěpí …  

VM: Je přirozené, že lidé se dokážou spíše sjednotit v boji proti něčemu obecně špatnému (OF), než 

se následně sjednotit na tom, co je možné. Tak po převratech vznikají politické strany, protože každý 

chce něco jiného. Je smutné, že 20. výročí Listopadu nedokázali poděbradští aktéři oněch událostí 

oslavit společně. Co je před dvaceti lety spojovalo, bylo najednou slabší, než to, co je potom rozdělilo. 

Možná, že lidé prostě potřebují dostat bolševickou lekci ještě jednou, třebaže v jiné podobě. 

MS: Jak jste viděl participaci lidí, jejich aktivitu a neaktivitu? Když člověk mluví s pamětníky 

v Poděbradech, tak zdůrazňují, že lidé v počátcích utváření demokratické politiky měli daleko větší 

zájem a jejich hlas tím pádem byl slyšet.   

VM: Jedna věc je něčemu novému a dobrému hlasitě zatleskat, druhá věc je pomoci tomu na svět 

nějakou svojí aktivitou. 

… Politika a dialog …  

MS: Jakou funkci má podle vás dialog v rámci politiky a vede se u nás dnes dialog? Není to spíše 

monolog, či chcete-li dialog hluchých? Jak se to projevuje v současné politice, je známé, jelikož stav je 

nedobrý. Ale jaká kvalita dialogu byla například v počátcích budování místní politiky v Poděbradech či 

za vašeho starostování mezi lety 1994 – 1998? 

VM: Dialog jako takový je nebo má být podstatou činnosti všech parlamentů světa počínaje 

zastupitelskými orgány obcí. Do dialogu však nepatří pouliční výtržnosti s rozbíjením výloh a aut, ani 

jiné nátlakové akce. O kvalitě dialogu na poděbradské radnici za mého starostování svědčí pochvala 

jednoho komunistického zastupitele na závěrečné schůzi zastupitelstva. Řekl tehdy, že atmosféra při 

jednáních byla demokratická. To odpovídalo mému názoru, že každý člen zastupitelského orgánu, 

zvolený tudíž velkým počtem lidí, má právo zde jejich jménem říci cokoli (i když ne jakkoli), a to i 

tehdy, když s tím předsedající nesouhlasí. Samozřejmě v mezích daných schváleným jednacím řádem. 

MS: Neměli bychom také opomenout politické strany? Tážu se proto, že ty byly zdiskreditovány 

z minulého režimu. Vy sám jste kandidoval za Občanskou demokratickou stranu.  

VM: Za komunistů byla politická strana jen jedna. Ty ostatní měly slovo „strana“ jenom v názvu, ale 

ne ve vlastním politickém programu.   

… Senát ČR …  

MS: V roce 1996 se stáváte senátorem. Senát sám funguje od roku 1996, jaký k němu máte vztah? 

Pro mnohé byl nechtěným dítětem.  

VM: O funkci senátora jsem na rozdíl od funkce poděbradského starosty usiloval z vlastní iniciativy, 

protože jsem nechtěl, aby se všude zase natlačili komunisté a bačkorové, kteří se jim klaněli více, než 

bylo nutné k zachování holé existence. Senát jsem si představoval jako parlamentní komoru, jež by se 
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zabývala pouze ústavními zákony, volebním zákonem, důležitými mezinárodními smlouvami, volbou 

hlavy státu a ústavních soudců a podobnými obecnějšími záležitostmi, nikoli technikáliemi typu 

dopravních předpisů. Funkci senátora jsem si představoval jako víceméně neplacenou, vykonávanou 

lidmi, kteří se dokážou uživit tím, co dokázali předtím, a ochotnými obětovat svůj volný čas ve 

prospěch co nejvyšší úrovně našeho státu. Existenci takové horní komory pokládám za oprávněnou. 

Za nynějšího stavu je Senát reflexní institucí, jež se snaží o oponenturu produktů Poslanecké 

sněmovny, což samozřejmě má svůj význam, ale ten by se měl s pokračující transformací legislativní 

soustavy zmenšovat, až by zbylo to podstatné, o čem jsem se zmínil výše. Pak by se Senát měl 

transformovat do podoby, v jaké jsem si ho představoval a představuji dodnes. 

MS: Myslíte si, že toto těleso se dobře podílí na kultivaci české politiky? Je institucí, která by podle vás 

měla reprezentovat konkrétní lidi z regionů, či lidi, kteří jsou obecně známí? 

VM: Myslím, že zpočátku jeho existence to bylo kultivované těleso. Občas se však vídám s některými 

starými zaměstnanci Senátu, kteří říkají, že vztahy mezi senátory se oproti našim dobám podstatně 

zhoršily, že se podobají tomu, co je v poslanecké sněmovně. Gentlemanství starých časů, které tito 

zaměstnanci dříve viděli a oceňovali, prý vyšlo z módy. Jmenovité složení Senátu určují sami voliči a je 

na nich, zda zvítězí regionální příslušnost, nebo „známost“, či politická orientace kandidáta. Já sám se 

při přímé volbě snažím volit lidi, které znám osobně nebo z výsledků jejich práce. V obou případech 

myslím na to, že každý, kdo chce být někam zvolen, má předem ukázat, že o tom něco z vlastní 

zkušenosti ví. Kandidovat do nějaké politické funkce „z nuly“, bez toho, že bych se před lidmi projevil 

jinak než řečněním na volebních shromážděních, pokládám za drzost. Je mi líto, že na to tolik lidí 

naletělo při první přímé volbě prezidenta. Mám na mysli některé kandidáty odpadlé v prvním kole. 

MS: Jak se díváte na složení Senátu ČR? Je podle vás správné, když Senát je složen odlišně než 

Poslanecká sněmovna? To je příklad let 2010 – 2014. Dominují levicové strany. 

VM: Je to takové, jaké to lidé v den voleb zvolí, slovo „správné“ není na místě. Mnozí voliči se přitom 

ohlížejí jen na to, co právě hlásají sdělovací prostředky, a nemyslí na důsledky, jež bude mít vláda 

levice, kterou zde máme, pro vzdálenější budoucnost. 

MS: Když se člověk dívá na profil činností, působil jste též ve Výboru pro evropskou integraci. Bylo to 

v době, kdy probíhaly přípravy našeho vstupu do Evropské unie. Jakou roli v integraci měl Senát ČR a 

jak se díváte na normy, které se díky integraci do Evropské unie musely schvalovat? 

VM: Role Senátu byla stejná jako Poslanecké sněmovny. Rokovali jsme s europoslanci, občas 

vyvraceli jejich názory na nás, vyjadřovali se k souladu nově přijímaných zákonů s právem EU a 

podobně. Já sám jsem navíc dlouho před vstupem nabídl ve všech regionálních periodikách svého 

obvodu, že přijdu téměř kdykoli a kamkoli lidem vyložit, co to členství obnáší. Byl jsem členem tří 

zahraničních delegací (EU, NATO, ZEU) a ledacos jsem při svých cestách na vlastní oči viděl jinak, než 

to líčily naše sdělovací prostředky. Chtěl jsem to lidem říci, než půjdou k referendu. Několik takových 

besed jsem také uskutečnil, hlavně ve školách, a poslouchali je i učitelé. Zarazilo mě, že o takovou 

besedu neprojevila zájem ani jedna škola z Poděbrad – inu, doma nikdo prorokem. V Libici, Kolíně 

nebo Brandýse byli učitelé jiného názoru. 

MS: S odstupem času si nemyslíte, že v počátcích transformace byli v politice lidé s idejemi, a nyní tam 

jdou čistě proto, aby prosadili čistě soukromé zájmy?   
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VM: Jsem přesvědčen, že lidé s idejemi jsou v politice i nyní, a že na druhé straně se tenkrát do 

politiky hrnuli i lidé, kteří si uvědomili, že při takovém zvratu spojeném se změnami vlastnických 

vztahů k obrovskému majetku se dá něco urvat pro sebe. 

… Školství a vzdělání …  

MS: Co člověk a vzdělání? Jistě jste svou profesi neopustil a sledujete to, co se děje ve školství? Vy jste 

působil ve vzdělání – přírodní vědy, které nebylo tolik intoxikováno marx-leninskou ideologií, díky níž 

byli třebas i preferováni lidi z rodin, z níž jste byl i vy. Co nyní? Jakou roli by měla hrát škola? Co by 

měl, dle vás, znát člověk dnešní doby, která je rychlá, proměnlivá, aby dokázal být dostatečně 

„konkurenceschopný“? Omlouvám se, za ono slovo, nicméně dnešní člověk je oddán práci a 

předpokladem oné konkurenceschopnosti v práci jsou znalosti a pružnost.  

VM: V oblasti vzdělání si myslím, že je třeba opustit obecnou domněnku, že každý má na to, aby 

vystudoval solidní střední, nebo dokonce vysokou školu. Tak to není, vede to jednak ke snížení 

úrovně výběrového školství, jednak ke snížení důstojnosti manuální práce. Příliš mnoho studentů 

studuje ne to, co je potřeba, ale to, co je nejsnadnější, a nemyslí na to, že takových lidí je již nyní příliš 

mnoho – s tím souvisí také ona konkurenceschopnost. 

… Minulost a vyrovnání se s ní …  

MS: Ještě bych se vrátil k té naší minulosti. Co znamená, vyrovnávat se s ní? Jak se díváte na 

skutečnost, že zde stále existuje strana, která 41 let neúspěšně řídila zemi? 

VM: Slovo „neúspěšně“ bych nahradil slovem „kolaborantsky“, čímž rozumím v zájmu cizí moci. 

Někdy mě napadá provokativní myšlenka, že kdo v tomto národě za něco stojí, prošel komunistickou 

stranou. Je mi to líto. Vámi zmíněný neúspěch vyplýval právě z toho kolaborantství za odměnu v 

podobě výhodnějšího postavení v zaměstnání. Možná jste si všiml, že někdy používám slovo 

„bolševik“, jindy „komunista“. Bolševikem míním každého, kdo byl před Listopadem členem KSČ, 

takže viděl, co to bylo za spolek, a nemůže se na nic vymlouvat. Nezáleží mi na tom, zda potom 

setrval v nástupnické KSČM, nebo zda zázračně „prohlédl“ a třeba se i stal náramným „demokratem“. 

V jistém smyslu mi jsou příjemnější ti, kteří v komunistické straně vytrvali, než ti, kdo stranický kabát, 

který je po Listopadu přestal hřát, zahodili nebo vyměnili za jiný. 

MS: Čím si vysvětluje onu náklonnost? Je to tím, že lidé mají zájem žít v systému, který je centrálně 

řízen, nebo lidé nemají paměť, která je nedílnou součástí lidské osobnosti?  

VM: Je to od každého trochu, navíc je třeba přidat lidskou pohodlnost v uvažování.  

MS: Žil jste většinu svého života ve 20. století. Jaké je vaše poselství z tohoto století? 

VM: Jsem rád, že jsem byl svědkem rychlého rozmachu vědy a techniky, že jsem zažil rozmach 

elektroniky od krystalky až po satelitní televizi a podobné věci, zkrátka, že stále bylo nad čím žasnout. 

20. století ale přineslo také děsivou zkušenost se dvěma diktaturami, navenek sice odlišnými, ale se 

společnou podstatou. Tyto dva příklady mám za trvalé, ale obecně jsem vícekrát zažil, že co jsem 

někdy pokládal za důležité nebo krásné, jsem po letech viděl jinak. Někdy bych bez hmatatelných 

důkazů ani nevěřil, že to opravdu bylo takové, jaké to mám v paměti, co se stalo. Takovým 

mementem je pro mne malý totem, který jsem jako skaut vyřezal v roce 1949 a který mi při následné 
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likvidaci naší organizace zmizel z očí. V paměti jsem ho pak desítky let měl jako něco ohromného, 

jako zázrak mé vlastní provenience, o který lidstvo tak nešťastně přišlo. Asi před dvěma lety mi byl 

tento oplakávaný poklad vrácen a já jsem žasl, jak je ošklivý.     

MS: Jakou budoucnost vidíte pro tuto zemi v rámci Evropské unie a globalizovaného světa?  

VM: Dobrou, nebo špatnou podle toho, jak moc se budeme dále zadlužovat, a podle toho, jestli 

dostaneme rozum a budeme mít více dětí. V opačném případě se mladší z nás mohou dožít časů, kdy 

nám přistěhovalci vnutí společenské a kulturní normy, jakých bych se dočkal nerad. Jednou jsme se 

ženou jeli v okrajové čtvrti Paříže v městském autobuse a najednou jsme si uvědomili, že jsme v něm 

jedinými Evropany. Toho bych se v Praze dožil nerad. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

 

VM: Já si žádnou přímou zásluhu na tak veliké věci nepřipouštím. Náramní demokraté nám asi od 

prosince 1989 rostli jako houby po dešti, a tak jsem v tomto smyslu o sobě nikdy nepřemýšlel. 

Ve vztahu k obnově kapitalismu bych řekl, že jsem se jej na štěstí nijak neúčastnil. Kapitalismus 

pokládám za přirozenou etapu vývoje svobodné lidské společnosti, v níž si mají ti mocnější, tedy 

kapitalisté, počínat vůči těm ostatním tak, aby systém byl díky sociálnímu smíru stabilní. To je jediný 

názor, na který si jako laik v ekonomii troufám. 

 

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

 

VM: Zúčastnil, dokonce jsem i nějaké akcie dodatečně přikoupil, ale starosti na poděbradské radnici 

mi nedovolily se situací na akciovém trhu zabývat.  Když jsem se k tomu konečně dostal, bylo moje 

výsledné saldo mírně záporné. Šlo ale jen o desítky tisíc korun a zavinil jsem si to sám. 

 

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

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také opětovného setkání v Evropské unii?       

 

VM: Rozdělení státu jsem přivítal. Krátce potom jsem byl ministerstvem školství vysílán na 

mezinárodní semináře o VŠ, kde jsem se setkával se slovenskými kolegy a spolu s nimi nejednou 

odpovídal udiveným účastníkům z jiných zemí na otázku, jak je možné, že země bývalé Jugoslávie se 

mezi sebou perou, zatímco my se se slovenskými kolegy nadále máme rádi. Podobný pocit jsem měl 

za svého pobytu v USA, kde jsem neúmyslně a nepozorovaně vyslechl odpověď bývalé ministryně 

Mečiarovy vlády na otázku, proč k rozdělení došlo a zda to bylo správné. Její odpověď zněla asi takto: 

„Jedni o druhých jsme si mysleli, že na ně doplácíme. Tak jsme se rozdělili a je pokoj.“ Hlavní pro mne 

bylo a je, že jsme se rozešli důstojným způsobem a že se na mezinárodních ani vnitřních fórech 

nehádáme – to je můj vlastní dodatek k onomu výroku. Zda rozdělení pomohlo eliminovat slovenský 

nacionalismus, si netroufám posoudit. 

 

 


