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Dialog o transformaci s Romanem Šmuclerem1,2: 

MS: Čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli?  

RŠ: Zažil jsem jej jako historická paměť, která zná „tajná zákoutí“ roku 1989. Co je též důležité: jedna 

část rodiny se s režimem nemilovala a druhá část se s ním snažila vyjít. Jsem z česko – německo – 

židovské rodiny, a díky tomu je to komplikované. Rok 1989 byl pro mě složitý ještě tím, že na jaře 

toho roku byl konkurz Československého rozhlasu - že hledají mladé lidi, kteří budou moci moderovat 

i bez rudé knížky, a to i bez vysoké školy. Jeden z konkurzů jsem vyhrál …  

MS: ... jedním z nich byl i Robert Tamchyna, který se věnuje stále rozhlasové praxi ...  

RŠ: ... a pak jsem zjistil, že bylo snahou SSM udělat protiváhu komunistické straně. Rok 1989 jsem 

zažil velmi intenzivně, neb jsme přenášeli první demonstraci po 17. listopadu. Od druhého dne jsme 

kupodivu začali vysílat svobodně. Samotní nadřízení nám říkali, ať vysíláme pravdu, třebaže televize 

lhala. Dělal jsem první přenos z Václavského náměstí, kdy jsme poprvé pustili Václava Havla na okruh 

Československého rozhlasu. V tu chvíli Svobodná Evropa řekla, že Československý rozhlas začal vysílat 

svobodně. Kolem „brečeli“ technici, že je to podobné jako v roce 1968. Pro mě to byly ohromné 

zážitky. Následně to vypadalo, že nás za to představitelé StB zavřou, ale nakonec to vzdali.  

MS: Zkrátka, proud pozitivní energie šel z rozhlasu. O televizi se hovořilo: „Televize lže, jako Rudé 

právo tiskne.“  

RŠ: V rádiu jsme vysílali pravdu, abychom zmobilizovali lidi. Zažil jsem jeden televizní přenos, který 

nevyšel. Dále jsme vysílali studentské pořady. Měl jsem pak první zákaz vysílání, když byly první 

slovenské demonstrace za Slovenský štát. S kolegou jsme jej chtěli vysílat federálně, a proto jsem 

hovořil slovensky a on česky. Nám samotným přišlo absurdní, že by se stát měl rozdělit, jelikož jsme 

rození Čechoslováci.  

MS: To se asi píše rok 1992 ...  

RŠ: Tuším, že se jedná o rok 1990, kdy byly první demonstrace a přišly rychle po revoluci - byť 

rozdělení státu bylo až v roce 1992. Již v roce 1990 se objevily první demonstrace, kdy někteří řekli: 

„Pryč s Havlem! Pryč s Masarykem!“ Sami jsme si mysleli, že se jedná o legraci. Spoustu lidí 

v Bratislavě nenapadlo, že by tato slova mohla mít nějaký význam.  

MS: Hovořil jste o práci moderátora a nadějích?  

RŠ: Sám jsem měl velké naděje. Musím říci, že jsem s touto zemí mentálně skončil. V roce 1989 jsem 

cvičil němčinu. Čekal jsem, kdy budu moct utéct. Bylo mi jasné, že zde v socialismu žít nechci. Pouze 

byla otázka, jakým způsobem uteču. Vyplněná naděje byla, že mohu zůstat ve své zemi, což bylo pro 

mě nečekané. Skoro všechna přání, která jsem měl, se mi splnila. V tomto ohledu rok 1989 a 

následný vývoj vidím pozitivně. Jako rodina zde podnikáme tisíc let. Víme, že pokud lidé cosi nekonají, 

nic se nestane. Nečekal jsem, že za mne jisté otázky něco vyřeší.  

                                                           
1
 Roman Šmucler *1969, český stomatolog, zakladatel kliniky Asklepion 1996, působil a působí jako moderátor 

ve veřejnoprávním i soukromém médiu.                    
2
 Dialog byl natočen ve středu 11. prosince 2013 večer v pracovně Romana Šmuclera, Londýnská 160 / 39, 

Praha 2, Vinohrady.  
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MS: Zkrátka, byla zde příležitost, aby ti, kteří měli energii, měli zájem vzít život do svých rukou. ...  

RŠ: Podstatné slovo je zde svoboda. Když ji máte, můžete ji využít nebo zneužít. Hodně lidí je 

zklamáno tím, že neumějí svobodu plně využít. Využili ji možná tím, že jeli někam do ciziny, ale ne ke 

své seberealizaci.  

MS: Sluší se zde připomenout, že všichni jsme nezačínali v roce 1989 na stejné startovací linii.  

RŠ: Já například ano. Patřím k lidem, kteří jsou úspěšní. Asklepion jsem založil asi s dvěma sty dolary. 

Vše jsem začal od nuly. Nic jsem neprivatizoval. Je logické, že někteří měli náskok, ale já se tím 

nestresuji. Můj život to nezlepší, ani nezhorší.  

MS: Dobrá, ale pokud člověk žije v nějaké společnosti, recepci chybného očekávání musí vzít v potaz.  

RŠ: Předpokládal jsem, že věci půjdou rychleji. Mnoho věcí mě rozčiluje. Neříkám, že ne. Některé věci 

pro mě ale překvapivé nebyly. Vyjádřil bych to tak, že spoustě věcí jsem nerozuměl. Po revoluci přijeli 

příbuzní z Německa a pronesl jsem větu v tomto duchu: „Politici jsou zde úžasní.“ Oni odpověděli: 

„Lidé jsou politiky, jelikož se z takových a takových důvodů neumějí jinak uplatnit. Budou vám lhát.“ 

Zkrátka, člověk byl naivní.  

... Nutnost pádu režimu v roce 1989 ... 

MS: Soudil jste, že minulý režim si zachová kontinuitu -  nebo zlom, změna, musí tak jako tak přijít?  

RŠ: Bylo mi jasné, že režim nemůže pokračovat dál. V sobě jsem měl ten pocit a říkal jsem si: „To jsem 

byl hloupý.“ Na druhé straně nyní vidím, že existuje něco jako Čína nebo Severní Korea či Kuba. 

Zkrátka, nutnost změny nebyla plně automatická. Když jsme v Palachových dnech dostali za uši, 

neměl jsem pocit, že se režim rychle zbortí. Najednou jsme si řekli: „Bylo jasné, že to muselo 

spadnout.“ Možná se nyní zbortí systém v Číně a Severní Koreji… ale tak tomu není. Jinými slovy - 

sesuv režimu nebyl automatický.  

MS: Byli jsme poslední kostkou domina ve střední Evropě.  

RŠ: Zřejmě došlo k dohodě. Jako se ujednalo, že budeme patřit k Rusům, za určitých okolností se 

řeklo, že se nás Rusové vzdají. Dnes přemýšlejí, jestli si nás nevezmou zpět. Měli jsme štěstí, že když 

se nás vzdali, mohli jsme si dělat, co jsme chtěli.  

... Komunismus ... 

MS: Navrhoval bych, abychom přešli před rok 1989. Jak jste jako mladý, ambiciózní člověk vnímal 

komunistický režim a s ním spjatou ideologii?  

RŠ: Jsem celkem studijní typ a snažil jsem se přijít na podstatu komunismu. Zjistil jsem, že učitelé 

komunismu ji neznali. Jeden čas jsem se snažil najít přesvědčeného a vzdělaného komunistu. 

Nepodařilo se mi to.  

MS: Domníváte se, že lidé, kteří jej hlásali, nebyli dostatečně kritičtí?  

RŠ: Pocházím z jednoho z nejvíce komunistických míst v naší vlasti, z Příbrami. Zde jsem hledal ony 

lidi. Když vznikla určitá důvěra, zjistil jsem, že krajští pracovníci strany ideologii nevěřili. Zažil jsem 
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dobu, která byla před rokem 1989. Zdá se mi, že v roce 1968 se na komunismus přestává věřit. Poté 

se většina lidí rozhodla, že si nebude dělat problémy. Ti, kdo tomu dost věřili, byli dělníky. 

Nerozuměli tomu filozoficky, ale cítili, že se jich to zastává. Rozumím, že dnes jsou naštvaní, jelikož se 

nemají stejně dobře jako generální ředitel, poněvadž v minulosti byli preferováni, byť se v 

současnosti mají hmotně lépe.  

MS: Pokud se člověk uměl k příležitosti postavit, vzestup mohl zažít a zažil.  

RŠ: Jsem přesvědčen, že ve srovnání s dneškem se to příliš neliší. Dnes je důležitý finanční kapitál.  

Tehdy byl důležitý sociální, vztahový kapitál. Záleželo na tom, koho jste znal a zdali jste byl do 

systému zařaditelný.  

MS: Zmínil jste rok 1968. Z vašeho pohledu socialismus nebyl reformovatelný, jak se o to pokoušeli 

lidé v šedesátých letech?  

RŠ: Socialismus, který zde byl, nebylo možné z ekonomických důvodů reformovat. Znal jsem lidi, kteří 

byli chytří a měli vedoucí funkce - sami však čekali, kdy to praskne. Systém tehdejšího ekonomického 

řízení neměl naději.  

MS: Zkrátka rok 1968 byl rokem planých iluzí. Z dlouhodobého hlediska se naše společnost dostala na 

šikmou plochu.  

RŠ: Pro lidi, kteří byli komunisty a minulý režim s jeho ideologií zažili - jednoduše řečeno - socialismus 

a komunismus skončil.            

... Východiska režimu ...  

 MS: Dobrá, soudíte, že ideologická východiska minulého režimu k založení spravedlivější, 

harmoničtější společnosti jsou správná, nebo spravedlnost je do jisté míry uchopena velmi nešťastně, 

poněvadž samotný způsob realizace vedl k pohřbení spravedlnosti jako takové?  

RŠ: Sám nevím, co je spravedlivá společnost. Na samotnou spravedlnost je spousta názorů. Myslím si, 

že se u komunistů se jednalo o rovnostářskou společnost, spíše než o spravedlivou. Nakonec 

se ukazuje, že rovnostářství samo o sobě lidi dostatečně nemotivuje. Zdali je rovnostářství 

spravedlivé, nevím. Asi ne.  

MS: Musím říci, že jiná je hodnota rovnosti a spravedlnosti. Spravedlnost můžeme jednoduše 

definovat jakožto odměnu za odvedenou práci a v sociálním pojetí se dodává v poměru odměně a 

práci jiných.  

RŠ: Ano, jedná se o kompenzaci za výkon, ale mnoho lidí si toto plete, a proto z toho vznikají politické 

chyby. Zkrátka, platy některých lidí jsou odměnou a u některých jde pouze o cenu na trhu. Je tomu 

tak vždy, neboť se zdroje jinak nealokují. Není-li „spravedlnost“ číselně vyjádřena, jednoduše 

neexistuje, a může dojít k chaosu.  

... Pozitiva ...  

MS: Z vašich slov je cítit jasná kritika systému. Mohl byste též zmínit pozitiva režimu, byť jste byl tehdy 

mlád? Jsou někteří, jež uvádějí socialistické zdravotnictví. 



 
 

6 
 

RŠ: Tyto věci měly své výhody a nevýhody. Problém socialismu je, že vycházel z válečných představ. 

Jednalo se o rozdělování při nedostatečné ekonomice. Socialismus dobře řešil otázky nízko 

příjmových rodin. Socialismus je rozhodně dobrý pro nezaměstnatelné lidi, pro lidi s malou kvalifikací, 

protože se jim dorovnává do průměru. Takoví lidé mají snazší přístup k průměrnému školství, než je 

tomu dnes. Mají též snazší přístup ke zdravotní péči. Je známou věcí příklad Kuby, kde socialismus je 

totálním průšvihem, ale obyčejní lidé tam mají přístup k poměrně kvalitní medicíně, ke kvalitnímu 

školství. Tyto statky se slušně distribuují díky tomu, že obvykle kvalifikované a privilegované vrstvy, 

jako jsou lékaři, systému napomáhají svými malými příjmy.  

MS: Z dlouhodobého hlediska se jedná o cestu ke ztrátě.  

RŠ: Ano ... Můžeme se tázat, zdali řízená demokracie čínského typu má své opodstatnění. O těchto 

záležitostech si budeme moci povídat za padesát let, až uvidíme, jak to dopadne s Čínou. Ta do toho 

vnesla velké podněty.  

MS: Nesmíme zapomínat, že Čína je druhou největší ekonomikou světa.           

RŠ: Ano, ale v přepočtu na jednoho obyvatele je na tom pořád špatně. Jenže v roce 1993 se zdálo, že 

cokoliv centrálně plánovaného je naprostá katastrofa. Čína udělala obrovské výsledky.  

MS: Lze říci, že se jedná o mentalitu lidí. U nás je individualismus, u nich je ochota podřídit se.  

RŠ: Socialismus je dobrý tehdy, když se společnost vzmáhá z totálního nedostatku. Jakmile se celá 

Čína dostane ze situace, že lidé musí žít za dolar denně, je otázkou, jestli systém bude dále fungovat. 

Zdá se, že asi ne, neboť v pobřežních oblastech Číny, kde jsem celkem často, je spíše 

„hyperkapitalismus“ než socialismus.  

MS: Jedná se spíše o kapitalismus se státní kontrolou. Určité pozice dostávají privilegovaní lidé, kteří 

jsou ke straně, vládnoucí třídě loajální. 

RŠ: Systém je jiný, jelikož se nejedná o idealistický socialismus. Vím, že do čínské komunistické strany 

berou lidi, kteří mají potenciál.  

... Emigrace ...  

MS: Zmínil jste, že jste se připravoval na emigraci. Jak vnímáte význam tohoto fenoménu s ohledem 

na to, že tato země zažila několik emigračních - exilových vln a poznamenaly ji? Chtěl jste odsud jít 

z ekonomických důvodů?  

RŠ: Ne, chtěl jsem tam jít kvůli svobodě, abych mohl dělat své věci, protože socialismus nutil lidi 

k průměru. Sám jsem chtěl nadprůměrně pracovat. Sám jsem měl na škole výborné výsledky a byl 

jsem trestán učiteli. Ti byli vůči mně v hrozném stresu. Na jednu stranu cítili, že když mám výborné 

známky, měli by mě chválit, ale na druhé straně, když jsem vyčníval, tak mi říkali, abych nebyl takový 

„šprt“ a srovnal se s ostatními, neboť bychom měli být jako stejná šedá masa. Zkrátka, tuto 

mentalitu, která zde byla, jsem „nepřijal“. Socialismus byl neefektivní, ale mně spíše vadila totální 

nesvoboda.  

MS: Jinými slovy podřízenost ideologii.  
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RŠ: Člověk nemohl číst, mnoho knih bylo nedostupných. Dnes tato omezení téměř nejsou možná díky 

elektronice, ale dříve, před digitalizací textu, to bylo těžké. Režim měl velkou možnost omezit 

informace.  

... Disent ...  

MS: Sluší se říci, že zde byli lidé, kteří proti režimu vystupovali, sdružovali se. Ti utvářeli disent nebo 

šedou zónu. 

RŠ: Toto bylo dané lokálně. Byl jsem v Příbrami. Tam to nešlo. Policie to zvládla velmi snadno. 

Zkrátka, pár lidí, kteří se tam toho odvážili, režim velmi spolehlivě umlčel. V Praze? Tam to bylo těžší, 

jelikož ona komunita byla velká, a byla velmi vidět i díky spojení s některými ambasádami, kdežto 

v Příbrami si to s jedním člověkem vyřídili rychle.  

MS: Jak se tedy stavíte k odvážlivcům, kteří se rozhodli bojovat s režimem? 

RŠ: Dnes víme, že se jednalo o velmi nehomogenní skupinu. Tam byli lidé nejrůznějšího typu.  

MS: Byli tam kněží, marxisté ...  

RŠ: Je zvláštní, že tam byli komunisté, kteří byli většími komunisty ve srovnání s těmi, kteří v tu dobu 

vládli. Člověk si cení lidské odvahy, ale pamatuji si, že první „hrůza“ po revoluci mohla přijít z těchto 

míst. Patřil jsem k těm, kteří usilovali o to, aby se určití lidé nedostali k moci. V hnutí Obroda byli lidé 

staří kolem šedesáti let, kteří byli kovaní komunisté z padesátých let. A řekli: „Nyní začneme 

s budováním režimu s lidskou tváří. Pravděpodobně to dopadne tak, že Alexandr Dubček bude 

prezidentem. Nyní začneme budovat skutečný socialismus.“ Tato slova nás plně děsila. Z lidí z Obrody 

jsme měli strach. Spousta z nich byla zasloužilými lidmi. Byli vyhozeni z práce.  

MS: Byli lidmi, kteří jinak „četli“ ideologická východiska.  

RŠ: Mně osobně byl sympatický západní exil. Sympatický mi byl například Pavel Tigrid, londýnský 

zpravodaj Karel Kyncl. Hned jsem za ním jel do Londýna, kde byl v devadesátých letech zpravodajem 

Českého rozhlasu. Tito lidé mně imponovali. Pochopitelně Václav Havel. Někteří lidé mi začali 

imponovat až časem. Takový Ivan Martin Jirous byl těžko k „vydýchání“. Až po čase jsem v něm začal 

vidět básníka, nicméně když na něj komunistický režim ukázal, též jsem si řekl, že takového člověka 

nechci, neoslovuje mě.   

MS: Nebyl intelektuálem typu Václava Havla. Sluší se říci, že Západ pohlížel na Československo skrze 

tyto utiskované disidenty. Oni pomáhali přemostit dobu ...  

RŠ: Zásluha disidentů je obrovská. Sám jsem měl přístup ke knihám církevních kruhů. Chodili jsme za 

jezuity. I když nejsem pevný katolík, chodil jsem za kněžími. Oni byli opozicí, která mi byla blízká, 

vysoce intelektuální. Také jsem měl rád formu velkého vzdoru, kterou představovali „pankáči“.  

... Stav společnosti k roku 1989 ... 

MS: Dobrá, jak byste charakterizoval stav, společnost přerodu? Čím podle vás společnost trpěla? Jaká 

adjektiva byste užil?  
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RŠ: Základní problém byl, že lidé věděli, co nechtějí, ale málo toho, co chtějí. Problém současnosti je, 

že se vyčerpalo pár témat, která se podařila, a česká společnost zjistila, že nemá program. Zkrátka 

nemáme ujasněný český program, kam chceme směřovat. Základní vize byly jednoduché. Bylo to 

otevření hranic. Posledním velkým úkolem bylo vstoupení do Evropské unie. Ve chvíli, kdy jsme tam 

vstoupili, od čehož spousta lidí očekávala srovnání životní úrovně, se najednou objevily daleko 

komplikovanější otázky, absence vůdců. V Čechách chybí schopnost naslouchání lidem 

z akademických kruhů, kteří by vytvářeli program, o němž se polemizuje. Lidé s nepochopením věci 

čekají, že hlavní návrhy přijdou od politiků. Například ve Spojených státech hlavní myšlenky přinášejí 

nositelé Nobelovy ceny, akademici.  

MS: Tam je čilá spolupráce.  

RŠ: Politici rozhodují. Zde u nás je hlas intelektuálů poměrně okrajový.  

MS: Nejsou žádáni, nechtějí si „mazat“ prsty.  

RŠ: Politici jsou od života odděleni. Výsledkem toho je, že z dlouhodobého hlediska nevědí, kam jít. 

Umí praktickou politiku zaměřenou na příští rok, ale na otázku, kde chceme mít Českou republiku za 

deset let, jsem od nich neslyšel žádnou realistickou vizi. Přitom tyto otázky jsou zásadní:  jak 

s Ruskem, jak s Evropskou unií, jak s eurem ...  

... Více strategie? ...  

MS: Zkrátka, témata jsou ve vzduchu, ale chybí praktické zacílení. Soudíte, že v počátcích přeměny 

společenského řádu a kapitalismu, měla být jasnější strategie?  

RŠ: Zpětně se nad tím, jak to probíhalo, ohrnuje nos. Mohli jsme jít rumunskou cestou. Dokonce se 

mohli střílet lidi. Vše probíhalo docela dobře. Samozřejmě se dělala spousta chyb, ale domnívám se, 

že měla přijít generace politických vůdců, která by vyrostla po první generaci. Řekl bych, že základní 

filozofické otázky se opravdu řešily na úrovni Klaus – Havel. Ve chvíli, kdy oba odešli, tedy jeden 

umřel a druhý hodně zestárl, přišel člověk méně důležitý, jenž je nyní prezidentem. Miloš Zeman.  

MS: Je součástí trojice, která utvářela politiku země.  

RŠ: V tuto chvíli chybí nástupci. Takovým zástupným symbolem je pro mnohé Karel Schwarzenberg. 

Nevím, jak je ukotven, avšak také je starý.  

MS: Zosobňuje šlechtu.  

... Procesy v hospodářství, společnosti ...  

MS: Podle vás procesy obnovení demokracie a kapitalismu byly slušné?  

RŠ: Bylo dobré, že jsme měli chartisty. Oni byli částečně připraveni na převzetí moci. Samozřejmě 

všechny domácí úkoly udělané neměli. Velký problém byl, že došlo k velkému filozoficko – právnímu 

přešlapování.  

MS: I v rámci budování právního rámce.  
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RŠ: Je vidět, že lidé, kteří to dnes kritizují, jsou například ve významných funkcích ústavního soudu ... 

Tehdy v té době se podíleli na transformaci, sami selhali. Často jsem slyšel kritiku od Petra Pitharta, 

ale kdo vlastně byl v lepší pozici systém nastavit než on, Jičínský, Rychetský? Na druhé straně říkají, že 

Klaus transformační proces „urval“, ať již byla jeho vize dobrá, či špatná. Podstata byla v tom, že on 

svou vizi realizoval, byl schopen ji zhmotnit.  

MS: Sluší se říci, že Pithart vykonával svou premiérskou funkci v letech 1990 – 1992, ale Klaus dělal 

ministra financí a během období dvou let se jeho týmu podařilo provázat západní společnosti 

s českými. Vytipovaly se hlavní, páteřní podniky. Některé z nich zažívají i v době stagnace zlaté časy, 

jsou významnými i dnes. Klaus šel jinou cestou, a to k lidu.  

RŠ: Tam vidíme filozofické boje, které jsou na dlouhou úvahu, jež jsou bytostně spjaty s naším 

národem a které musely přijít. Stovky let historie národa je neustále o utkávání dvou principů. Je tam 

princip náležitosti k něčemu většímu, což se jmenovalo Svatá říše římská, Rakousko – Uhersko atd. 

Pak je zde nějaký systém národovectví. Klaus tuto tendenci přijal. Jako ekonom prostě pochopil, 

chce-li národovecký směr mít, musí vytvořit ekonomickou základnu ...  

MS: ... například v podobě „české cesty“.  

RŠ: Ekonomickou základnu vytvářel i za cenu „krvácení“. Dnes se mu v různých věcech začíná dávat za 

pravdu, jelikož některá opatření jsou úspěšná, ale jejich rozsah je větší, než si dokázal představit. 

Někdo si myslel, že česká cesta se začne vyplácet za pět let. Dnes se jedná o bizarní věci. Jedním 

z největších skandálů je například plzeňská Škodovka, ale v tuto chvíli se pod českým vedením začíná 

dramaticky zvedat. Jedná se o dvacet let vývoje.  

MS: V tom můžeme vidět ztrátu.  

RŠ: Cesta Škody Mladá Boleslav je jiná. Patřil jsem k lidem, kteří lobbovali. Měl jsem velký boj s lidmi 

od prezidenta Havla o Škodu Auto. Byly tam tři skupiny. Byl jsem v tom dokonce personálně 

angažovaný. Jedna skupina lidí byla kolem Václava Klause. Oni se ptali, zdali někdo z nás není 

schopen převzít AZNP Mladá Boleslav. Bylo to tak složité, že tato eventualita rychle skončila. Pak zde 

byla cesta Havla, který si přál, aby se jednalo o Francouze, aby se z toho stal Renault. Sám jsem 

„bojoval“ za Německo. Zároveň znám protiargumenty, s nimiž jsme museli bojovat. To znamená 

zločiny Němců, obava, že nám Němci vše seberou. Jednalo se o těžký proces. Určitě se nedá říci, že 

jsme mohli jít jednou, či druhou cestou. Vždy se jednalo o mix. Asi by bývalo bylo lepší, kdyby prostor 

pro zahraniční zkušené firmy byl větší. Lidé, kteří za tuto cestu bojovali, prohráli. Můžeme to vidět 

jako velkou škodu. Některé podniky to nepřežily. Například Poldovka, kdyby získala nového vlastníka, 

dopadla by jinak.  

MS: Sluší se říci, že podniků, které byly privatizovány, byly stovky. Nyní jmenujeme jednotlivé. Naše 

hospodářství bylo nejvíce etatistické. Po bitvě je každý generál.  

RŠ: Souhlasím s vámi.  

MS: Zde mělo být řečeno: „Nechť podnik projde očistou, ale zase se vrátí do původních rukou.“ Zmínil 

jste společnost Škoda – Plzeň. Nyní tato společnost expanduje s pomocí francouzské společnosti 
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Alstom do Německa3. Tážeme se, za jakou cenu to vše bylo? Mnozí z nás tam vidí promarněné 

dvacetiletí.  

RŠ: Ano, ale v tu chvíli nikdo neznal směrování. Škoda Mladá Boleslav je úspěchem Volkswagenu, což 

dnes nikdo nezpochybňuje. Jak jsem bojoval za Volkswagen, vím, že to bylo peklo. Je zázrakem, že se 

vše povedlo. Vím, že byl plán na záchranu Tatry, že přijde Mercedes. Po AZNP se vstup zahraničního 

partnera vyhodnocoval negativně. Řeklo se: „Ano, Škoda Auto prošla, ale Mercedesem to definitivně 

končí, neboť je zde jasné NE.“ Takový byl celospolečenský názor. V tu chvíli to chtělo mít vizionáře, 

kteří by národu byli schopni říci: „Ne, je dobré tady mít Němce.“ Záviděl jsem, kolik podniků šlo do 

kvalitních rukou v Maďarsku a jak to pak vedlo k nacionalismu, kdy Maďaři si v době krize řekli: „To je 

z toho, že vše zde patří cizincům.“ Zkrátka, společenské proměny jsou složité.  

MS: Rozumím, ale ne nadarmo se říká, že s ekonoma Klause se stal Klaus politik.  

RŠ: Myslím si, Klaus byl přeceňovaný jako ekonom a podceňovaný jako politik. Jsem přesvědčen, že 

Klaus je rozený politik s ekonomickým zázemím. Řekl bych, že jeho nejslavnější momenty jsou ryze 

politické, méně jsou ekonomicko – teoretické. Tuto skutečnost všichni víme. Když se podíváme do 

Web of science, vidíme, že není označován za velkého ekonomického teoretika, ale politického 

praktika, ...  

MS: ... který ekonomii využil k tomu, aby dosáhl určitých postů a možnosti participace na moci.  

... Demokracie ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte demokracii jako uspřádání společnosti. Soudíte, že se jedná o 

ideální způsob vládnutí? Ostatně, jsme v prostoru střední Evropy. Za první republiky jsme byli jediní. 

Pamatuji si, jak tuto skutečnost zdůrazňoval při svých přednáškách český institucionální ekonom Karel 

Kouba.  

RŠ: Jsem velký příznivec demokracie. Nevím, jak nás „dostat“ do fungujících demokracií, protože jako 

Češi jsme pod vlivem slušného autoritářství. Zde můžeme pociťovat chuť k autoritě.  

MS: První republika měla autoritu v Masarykovi a elitách.  

RŠ: Lidé mají reminiscence. Vzpomínají rádi na dobu socialismu. Znám spoustu starších lidí, kteří si 

staré časy idealizují. V hovoru o demokracii padají u nás silná slova - jako referenda. Je otázkou, zdali 

jsme dostatečně vybaveni na demokracii švýcarského typu. Mně samotnému tento druh demokracie 

přijde jako lepší. Těšil bych se na situaci, kdy se v obci bude řešit, jaký máme rozpočet daně. Obec je 

jako domácnost, a nebude se říkat, mělo by se postavit, ale řeknou si: „Máme tolik a tolik peněz, 

postavíme si to, nebo ne. Když ano, zvýšíme si daně - budeme mít ale lepší chodníky, nebudeme 

chodit v bahně.“ Tato míra starosti o stát zde není. Znám velmi málo lidí, kteří mají pocit, že stát je 

náš. Tento pocit je velmi abstraktní.  

MS: Jinými slovy dělení na „oni a my“ je neustálé.  

                                                           
3
 Více na stránkách http://www.skoda.cz/cs/press-room/archiv-novinek/konsorcium-spolecnosti-skoda-

transportation-a-alstom/  

http://www.skoda.cz/cs/press-room/archiv-novinek/konsorcium-spolecnosti-skoda-transportation-a-alstom/
http://www.skoda.cz/cs/press-room/archiv-novinek/konsorcium-spolecnosti-skoda-transportation-a-alstom/
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RŠ: Drtivá většina Čechů se domnívá, že český stát není jejich. Dokážou se ztotožnit s pozitivy. Někdo 

řekl, že Češi se velmi radují, když hokejisté vyhrají například Nagano. Jakmile zde jsou povinnosti 

spojené s národem, měl by nastoupit stát. Ztotožnění se s národem během první republiky i za 

Rakouska - Uherska bylo větší.  

MS: První republika byla naší republikou, kterou jsme si vydobyli v první světové válce. Tážeme se, čí je 

tato republika? Než odešel na věčnost Ivan Medek, muzikolog, publicista, říkal: „Za první republiku 

mělo jít cenu bojovat. Kdo dnes půjde bojovat za tento stát?“ Tato otázka je důležitá, jelikož odráží 

ochotu angažovat se.  

RŠ: Tím se dostáváme k tomu, že si někdy kladu otázky, zdali by v národech, jako jsme my, neměla 

být omezena demokracie ve smyslu zvýhodnění těch, kteří na stát platí - jak to bylo dříve.  

MS: Myslíte majetkový census?  

RŠ: Ten ne. Nemyslím si, že je plně správný. Měla by se projevit sounáležitost s národem. Například 

podnikatelé, kteří dlouhodobě neplatí daně, by byli z toho vyřazeni. Nemyslím si, že by se jednalo o 

lék, ale aby lidé chápali, že stát je s nimi spojen. My v České republice máme drtivou většinu příjemců 

od státu, jelikož plátců daní je relativně málo.  

MS: Jsme rovnostářští a voláme po redistribuci.  

RŠ: Je ohromný tlak nejen na redistribuci, ale i na snahu „vyždímat“ stát. Spousta lidí nemá pocit, že 

se jedná o redistribuci od bohatých k chudým, ale domnívá se, že majetek státu je abstraktní, že jej 

můžeme nekonečně „dojit“, nebo jej ničit. Je to politologická otázka. Chápu, když někdo říká, že volby 

by měly být povinné, ale na druhou stranu se říká, že jediná záchrana moderních demokracií je to, že 

chodí volit poměrně málo lidí. Názor řady lidí, kteří nechodí volit, by byl nebezpečný.  

... Participace ...  

MS: Zmínil jste jeden ze znaků demokracie - participaci občanů. Někteří z nás nemají o to zájem. Pak 

se nesmíme divit, že se na vrchol pyramidy dostávají takoví, jací se dostávají. Ti, kteří vidí „službu lidu“ 

jako způsob vlastního obohacení.  

RŠ: Je idealistická domněnka, že v politice budou lepší lidé. V tomto jsem realistou. Nemyslím si, že to 

tak bude. Zakládal jsem politickou stranu a vím, jaké byly její počátky. Pak jsem upadl do hluboké 

deprese v tom ohledu, že by se mohli získat lepší lidé. Hledání „lepších lidí“ skončí katastrofou. 

Bohužel zájem o veřejný život projevují často ztroskotanci.  

MS: Patologické osobnosti, o nichž pojednává například František Koukolík.  

RŠ: Hodně lidí je ztroskotaných. Vidí v politice dobrou šanci, která jim může i vyjít. Nemusejí hned 

rozkrádat. Když jsem zakládal politickou stranu TOP 09, bylo v ní mnoho lidí, kteří v životě shořeli. 

Běžnou cestou neměli šanci se obnovit, neboť ve venkovských oblastech mnoho šancí není. Politika 

byla možnost. Neříkám však, že chtěli krást. Oni chtěli novou šanci, ale kdo již jednou shořel, 

pravděpodobně selže opět. Představa, že by nás měli reprezentovat ti nejlepší, je idealistická. 

Například nevím, jestli Masaryk byl nejchytřejším člověkem první republiky. Byl elitním mezi politiky. 

V té době byly velké osobnosti jako Tomáš Baťa, Jaroslav Preiss, které stály mimo politiku.  
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MS: Ne úplně. Vámi zmíněný Baťa byl starostou Zlína. 

RŠ: To není velká politika. Zlín byl jeho projekt. Do velké politiky chtěl vstoupit. Ale prohrál 

z nepochopení principů a Beneš jejich impérium u nás nechal zničit. Lidé si musí uvědomit, že politika 

je spíš boj často sobeckých zájmů různých lidí. Lidé mají velmi odlišné zájmy. Musí si ohlídat, aby se 

jednalo o reprezentaci jejich sobeckých priorit. Lidé by měli chtít, aby politici byli lépe zaplaceni. 

Myslím si, že se politika na nízké a střední úrovni nevyplácí.  

MS: Lidé, kterým jde o kvalitu prostoru, by se museli obětovat.  

RŠ: Buď by museli vládnout pouze bohatí lidé, což nastoluje otázku, zdali to není omezení 

demokracie, nebo lidé musí „přikrádat“. Anebo je musíme řádně zaplatit. Uvedu příklad se 

zakládáním politické strany. Když bychom chtěli, aby lidé na politické práci participovali, než získají 

funkce, cesta bude pro většinu příliš drahá. Když člověku řeknete, aby tři měsíce jezdil po kraji, 

vylepoval plakáty, bude muset zaplatit desetitisíce za benzín. To však hned diskvalifikuje velkou část 

populace. Buď politiku bude financovat někdo bohatý, nebo to mohou dělat rovnou bohatí lidé. Že by 

po práci objížděl například učitel, který sotva vyjde s platem, je iluzorní. Nové strany jsou možné 

jenom za velké peníze. Šance pro obyčejné lidi je spíše v etablovaných partajích.  

... Elity ... 

MS: Sluší se říci, že důležitou roli v demokracii hrají elity.  

RŠ: Dostáváme se k otázce, že nás poškodily velké vlny emigrace. Poté je jedna skutečnost, na kterou 

se často zapomíná: velká část elit byla vyvražděna za druhé světové války. Spousty kovaných sokolů 

skončilo na popravišti. Názor, že v roce 1945 zde zůstali lidé, kteří se uměli ohnout, je pravdivý. Národ 

se ohnul. V pravidelných intervalech - 1948, 1968 se vytvářely elity, které se uměly ohnout. Ohnutí se 

stalo v Čechách mytickým způsobem, jak se dostat nahoru.  

... Ostatní potřeby demokracie ...  

MS: Dobrá, co podle vás demokracie kromě toho, co jsme slyšeli, potřebuje?           

RŠ: Mám rád Masaryka a souhlasím s jeho slovy, že republika potřebuje padesát let. Co nejvíce 

potřebujeme, je relativní klid, aby se lidé nevrhli do války nebo do nějakých strašných věcí. Od roku 

1989 mám pocit, že situace je rok od roku lepší. Bylo takové vzedmutí. Ať si myslíme, co si myslíme, 

ale období Havel, Klaus, Zeman bylo hodně silné. Pak přišlo období, kdy politiku diskvalifikovali lidé. 

Vždy říkám, že se Češi zlepší natolik, že mi má vnoučata nebudou věřit, že Stanislav Gross byl 

premiérem. Dotknuli jsme se největšího dna, doufám. Dnes prasknuly věci na jiné premiéry. Míra 

skandálů byla obrovská. Přesto jsem přesvědčen, že například občanské uvědomění se zlepšuje. A 

chce to další evoluci. 

MS: Musíme si uvědomit, že jsme teprve v poločasu transformační periody. Rozhodně to není čekání, 

jedná se však o aktivní jednání.    

... Potřeba nových lídrů ...  

RŠ: U nás se hovoří o dvacetiletých epochách. Není to přesné, ale něco na tom je. Je otázkou, zdali se 

jedná pouze o generační věc, nebo v tom může pokračovat další generace, či to skončí nějakou 
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katarzí, ať přijde z vnějšku či zevnitř. Bohužel zde nikdo po generaci Klausů, Havlů na ně nenavázal. 

Nyní je to na mé generaci lidí, kterým je čtyřicet anebo padesát. Když se z této generace nezačnou 

etablovat noví lidé, systém bude strádat.  

MS: Myslím si, že Václav Havel sám ukázal na lidi typu Šimon Pánek. Je otázkou, zdali tito lidé přijmou 

výzvu do svého srdce a budou ochotni podílet se na politice, nebo raději budou dělat svou dosavadní 

práci a i tím přispívat k dobré reputaci naší země ve světě. Šimon Pánek nebude politikem, ale 

ředitelem Člověka v tísni.  

RŠ:  Jsem přesvědčen, že v politice je potřeba speciální druh lidí. Málokterý politik je vzor do nedělní 

školy. Jen si vezměte politiky ze Západu jako je paní Angela Merkelová, Gerhard Schröder. Ten druhý 

je diskutabilní osobností. Shodou okolností současnou prosperitu Německa nastartoval právě on. 

Zradil své lidi. Byl levicovým politikem, ale dělal pravicovou politiku.  

MS: Reformami, které se označují jako HARZ ...                        

RŠ: Když by jej někdo chytal za jednotlivé členy, je to hrozné. Je otázkou, zdali lidé typu Šimona Pánka 

na to nejsou příliš vzorní. Je otázkou, jestli na politiku nemusí být větší ďábel. Jen si vezměte 

Napoleona, který měl stinných stránek více než dost, ale dal Evropě občanský zákoník. Havel správně 

poukázal na lidi mravné, schopné. Podstatné ale je, kdo si moc vezme. Například v roce 2013 si ji vzal 

pan Babiš. Moc ležela na zemi a on si ji sebral. Finančně si ji pojistil. Nyní bude zajímavé, co se stane.  

MS: Doufejme, že nepůjdeme cestou Itálie.  

RŠ: Je zajímavé, že Berlusconi neměl v Itálii zdaleka tolik, co má Babiš u nás. To je cosi 

nepředstavitelného. 

... Demokracie, dialog a kontexty ...  

MS: Abychom se vrátili k výchozí otázce potřeb demokracie. Není to například potřeba kultivovaného 

dialogu? Mohl jsem hovořit s představitelem společnosti Y Soft, jímž je Václav Muchna, a ten tvrdí, že 

se dialog v politice vlastně vůbec nevede. Lidé mimo ni se ho učí, ale v samotné politice je snaha 

převálcovat druhého.  

RŠ: Vidím rozdíl mezi skutečnou politikou a politikou mediální. Pro mě bylo velké překvapení, jak 

dobrý je dialog v politice mezi stranami. Myslel jsem si, že mě vstupem do politiky nebudou mít rádi 

oponenti. Ale opak je pravdou. Mnoho „velikých sporů“ je vlastně jen mediální divadlo. Politika je 

v jistém ohledu izolovaný prostor lidí. K dialogu samotnému je nutné několik předpokladů. Jednou 

věcí je, že se musí v české společnosti začít vytvářet strany na základě zájmových skupin. U nás se 

politické strany odtrhly od své základny. Staly se z nich úzké spolky. Když jsme si to s kolegy počítali, 

zdálo se nám, že jsou zde dvě strany, ve kterých rozhodovalo dvě stě lidí. Je to ČSSD a ODS. Ostatní 

strany mají kolem deseti patnácti lidí. Zkrátka politické strany se odtrhly od voličské základny… Méně 

se soustředily na službu lidem. Často sleduji Německo. Je tam mnoho neduhů, ale základní 

jmenovatel tam je, že „musíme naše Německo posunout kupředu“. U nás je primární ego politiků. To 

znamená, jak se udržím v příštích volbách.  

MS: Když zvolím dlouhodobější cíl, i když jej nebudu spoluvytvářet, nakonec sklidím úspěch.  
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RŠ: Lidé jsou natolik nedospělí, že si neuvědomí, že kdyby se snažili o úspěch v dlouhodobém 

horizontu, sklidí jej stejně. Když má společnost podobný charakter jako je v Německu a u moci je 

CDU/CSU, po Gerhardu Schrödrovi nikdo nešlape. U nás je snaha lidi zadupat. Když člověk odchází 

z politiky, je tendence na něj zapomenout. Účastník politiky má snahu si nakrást na horší časy, jelikož 

se nečeká, že by bývalý premiér ctihodně objížděl republiku. Čeká se, až někam zmizí. Lidé v politice 

jsou buď zašlapáni, anebo zázračně zbohatnou a řeknou si: „Mně je to již všechno jedno,“ jak to 

udělal pan Topolánek ...    

MS: ... nebo nešťastný pan Gross.  

RŠ: Říkají, mně je to jedno, mám své peníze. Není snaha, aby dál v politice působili. V Německu je 

zvykem, že se bývalí politici scházejí. Například Nečas a Špidla jsou z odlišných stran, ale jsou 

podobnými typy. Šlo jim o tento stát. Bylo by dobré, kdyby Nečas říkal: „Já si vážím premiéra Špidly, 

jelikož nás zastupoval v Evropské unii. I když máme různé názory, pojďme se poradit, jak máme 

konkrétní věci udělat.“ Kdyby tak konali v tématu penzijní reformy a jiných opatření, naše země by se 

posunula kupředu. Jen si vezměte, co nová vláda znegovala opatření. Nevíme, co bude, ale víme, že 

vše, co udělala předchozí vláda, bude zrušené.  

MS: Politika u nás vytváří stav permanentní nejistoty. V tom se však nedá řádně žít, ekonomicky dělat 

plán. Vy však voláte po společné vizi, po ochotě dohodnout se. Taková snaha zde byla. Kdyby u nás 

byla neochota k dialogu, neochota k vizím, nevznikla by Národní ekonomická rada vlády – NERV.  

RŠ: Snahu o spolupráci zničila takzvaná „opoziční smlouva“. U lidí vznikla velká nechuť ke spolupráci 

politiků, neboť mají pocit, že se proti nim spiknou. Bylo zde každodenní teatrální napadání Klause a 

Zemana, ale přitom vládli společnou rukou. Stala se zde velká chyba. Kdyby strany konaly, jak koná 

Angela Merkelová v Německu, společnost by nemusela být tak nervovaná. Nebylo by to přikrytí 

průšvihů.  

MS: Bohužel při „ochotě a neochotě“ spolupracovat vystupuje ego politiků.  

RŠ: Politika se začala dělat spíše jako mediální divadlo než reálná věc. Klaus se Zemanem byli 

kamarádi a cítili potřebu vyvolávat spor. Klaus se Zemanem si notovali, ale ten první přišel 

s mobilizací, což bylo silné slovo. Tím vznikly doslova psychotické nálady ve společnosti. Politika tak 

pro někoho musela být velkým bojem, vyvražděním, přičemž je to úplný nesmysl.  

MS: Nyní se dotýkáme nefunkčnosti dialogu. Kdo je jiného názoru, bude zašlapán. Tato skutečnost je 

ještě zesilována médii.  

... Kapitalismus ...  

MS: Postupme dále. Rád bych se zeptal, jak vnímáte otázku kapitalismu - v obecném slova smyslu. Již 

jsme se toho dotkli v rámci dialogů o československé, později české cestě obnovy tržního hospodářství. 

Soudil jste, že hospodářský systém dá člověku možnost, schopnost realizace. Neviděli snad náhodou 

lidé spíše plné výlohy ...  

RŠ: Již jsem řekl, že pocházím z rodiny, která podniká tisíc let. Nerozumím tomu, proč to děda dělal. 

Pořád mě učili, jak se má řídit společnost. Ve chvíli, kdy to začalo, byl jsem lékař a ani bych správně 

neměl podnikat. Po roce 1989 jsem hned měl živnostenský list a bylo mi to vlastní. Soudím, že 
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používám pro svou potřebu promile peněz, které vydělám. Drtivou většinu investuji. Zkrátka peníze 

firmy jsou penězi firmy, a ne moje.  

MS: Jinými slovy - svou práci vnímáte jako službu.  

RŠ: Zkrátka zde musí být někteří, jež jednotlivé procesy organizují. Jestli to dříve byla úloha šlechty, 

pak dnes je to úloha velkokapitálu. Ten se musí „chovat“. Zkrátka, má jisté výhody, privilegia, ale 

společnosti toto musí vracet. Musí se o společnost starat.  

MS: Jinými slovy - vlastník kapitálu je odpovědný za ...  

RŠ: ... vývoj společnosti. Když se vrátíme do kapitalismu dickensovského typu, vyvoláme bouře.  

MS: Dickensovský kapitalismus je v jistém ohledu v Číně.  

RŠ: Mně je blízký německý systém, ...  

MS: ... což je sozialen Martktwirtschaft, sociálně tržní hospodářství.  

RŠ: V tomto systému je snaha o hledání společné cesty. Participují na ni představitelé odborů a jiných 

složek společnosti. Myslím si, že jednotlivé složky společnosti mají dostat svou šanci v tom smyslu, 

čím také mohou přispět. Nemyslím si, že je možné, aby se z každého dělníka stal malý kapitalista, ale 

dělníci se musí dát dohromady třeba i pod hlavičkou odborů, které musí mít určitou odpovědnost. 

Tímto způsobem hledáme kompromisy. Ty jsou bolestivé. Zrovna v odborovém hnutí vidíme 

politickou nevyspělost v Čechách. Když byla realizována privatizace, říkali nám, jak to vše chodí ve 

Volkswagenu. Potom přijel v automobilu vysoký přestavitel společnosti, kterého doprovázel sluha. 

Jednalo se ale o předsedu odborů. Přišlo mi, jak je zkorumpovaný. Zkrátka profesionalita odborů! Na 

druhé straně zde byla odpovědnost odborů za výsledek koncernu. Byla zde snaha jednat a nenechat 

věci dojít do nějakého průšvihu, a to i ze strany vedení firmy. Je logické, že každý rok tyto operace 

bolí, protože zájmy jsou protikladné. Jsem přesvědčen, že když kapitalismus bude takto fungovat, 

systém jde správnou cestou. Je nutné, aby se jednotlivé složky cítily jeho součástí. Pokud to bude 

vyhovovat pouze pár lidem a stát tomu bude nahrávat, sepětí ostatních se státem nebude. Je nutné 

zatáhnout do hry co nejvíce lidí. Lidé se sice vysmívají Havlovi, ale s občanskou společností měl 

pravdu. Zahrádkáři mají své mínění. Klaus sice říkal, že nepotřebuje žádné „zahrádkáře“, aby 

fungovala společnost. Jsem přesvědčen, že zahrádkáři a hasiči jsou „oporami“ společnosti. Z toho 

vznikají politické strany.  

MS: Vzpomínám si, že Klaus také říkal, že církve mají podobu zahrádkářů.  

RŠ: Jednalo se o politický tah proti církevním restitucím. Při církevních restitucích se jednalo o snahu 

dostat další politickou sílu do státu.   

MS: Ano, dá se říci, že právě Václav Klaus vedl rozhovory s odbory, respektoval je.  

RŠ: Bylo to dobré. Spousta vin Václava Klause jsou vinami druhých. Václav Klaus řekl: „V této zemi je 

stranictví, máme různé zájmy a musíme bojovat.“ Vyhrál. Jeho vinou není, že autoři jiných myšlenek, 

které mohou být v určitou fázi vývoje lepší, prohráli.  

... Hodnoty ...  



 
 

16 
 

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jaké hodnoty podle vás společenský a hospodářský řád potřebuje? 

Zmínil jste dostatek svobody, možnost realizace člověka. Co byste dále přidal?  

RŠ: Soudím, že kapitalismus je postaven na svobodě, odpovědnosti člověka. Když si uvědomím pouze 

svobodu, a ne odpovědnost člověka, systém se může vyvíjet negativním směrem. Demokracie je 

tvořena námi všemi. Není to stát, jímž jsme řízeni. Zkrátka, lidé si ke svobodě musí přibrat 

odpovědnost. Když je někdo úspěšný, měl by se zamyslet, jestli náhodnou nemá něco vracet. 

V Německu je pěkné slovo „Gemeinde“, což je společenství, pospolitost. Trochu nám chybí nedělní 

setkávání v kostele. Není to tak, že si lidé zopakují Desatero, ale že se potkají, podají si ruce. U nás 

vnímám velké odcizení.     

... Člověk ...             

MS: Co říkáte na proměnu člověka? Klaus zdůrazňoval: „Měníme systém, ne člověka.“  

RŠ: Lidé se určitě mění, ale v určitém rozsahu. Klasovým slovům rozumím tak, že se musíme 

přizpůsobit pravidlům, která nyní máme, jelikož nám zatím jiné nikdo nedá. Je to umění každého 

politika. Klaus byl velkým politikem, že toto věděl. Můžeme hodně věcí diskutovat, ale představa, že 

se zlepší mnoho lidí během krátkého období, je nerealistická. Myslím si, že když se podíváme na 

Čechy dříve a v současnosti, rozdíl je obrovský. Řekl bych k lepšímu. Je to opět o padesáti letech. 

Máme za sebou teprve poločas.  

MS: Díky tomu, že se zde změnil systém a že nám někdo bude říkat, jak se máme chovat.  

RŠ: Je to díky tomu, že lidé na to mohou přijít sami. Nepřijdou na to přes noc. Bohužel, někteří lidé 

musejí vymřít. Musí vzniknout jiný poměr lidí ke svému okolí. Když učím mladé lidi na univerzitě, jsem 

velmi optimistický. Ve školství je mnoho chyb, ale lidé jsou nyní všeobecně mnohem lépe vybaveni. 

Budou si moci sami vládnout.  

MS: Lidé například pojedou do zahraničí, získají patřičné zkušenosti.  

RŠ: Jim je od počátku jasné, že se o sebe musí postarat. Předtím byla vize, že přijde nějaký stát a ten 

něco vyřeší. Nyní žijeme v období velké frustrace z velké šance. Změna byla velkou příležitostí, kterou 

využilo spoustu lidí. Někteří lidé jsou frustrováni z toho důvodu, že ji nevyužili. Neznamená to, že 

systém jako takový je chybný.  

MS: Lidé jsou znechuceni z omylů, které přirozeně vznikly.  

RŠ: Mnoho lidí se mělo zamyslet, ne rezignovat.  

... Společnost Asklepion a zdravotnictví ...  

MS: V roce 1996 zakládáte společnost Asklepion. Co bylo hlavním impulzem?  

RŠ: Chtěl jsem změnit českou medicínu a ve státním zdravotnictví to nešlo. Založil jsem laserovou 

medicínu. Mým záměrem to nebylo dělat privátně, ale ve státním zařízení pod univerzitou. 

Jednoduše to nešlo, protože po určité době tamní lidé měli pocit, že o něco přijdou. Tam panovala 

hluboce socialistická medicína, že to z logicky věci narazilo. Dnes již je jiná mentalita.  

MS: Zdravotnictví je tématem, kde se potkává kapitalismus - soukromé firmy se socialismem.  
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RŠ: Je to složitější. Nevíme, jaký je optimální systém na světě. Sám vyučuji zdravotní systémy, které 

jsou ve světě. Základní otázka směřující od studentů je: „Který je nejlepší?“ Odpovídám: „Záleží pro 

koho. Pro doktory, pro pacienty, pro ekonomiku země?“ Zkrátka, je zde mnoho možných systémů.  

MS: Sám jste říkal, že systém, který zde fungoval před rokem 1989, zajistil elementární péči.  

RŠ: Tento systém je dobrý pro chudý stát, jako je Kuba. Pokud budete usilovat o systém, v němž je 

medicína nejkvalitnější, pak se jedná o americký systém.  

MS: Ptejme se, za jakých nákladů?  

RŠ: Máte tam excelenci. My všichni na světě žijeme z toho, co objevili američtí vědci, protože bez 

toho by svět stál na místě. Pak máte systém, který se stará o lidi, je trochu na úkor lékařů. Takový 

systém je v Japonsku. Souvisí to s jejich mentalitou. Následný je kompromis ze zmíněných. Takový je 

ve Švédsku. Vždy si musíme říci, jakou máme prioritu. Bohužel, žádný systém není ideální. V celém 

světě hledáme kombinaci socialismu a kapitalismu. S hrůzou zjišťujeme, že hodně záleží na mentalitě 

národa, a proto recepty z jedné země nejdou do druhé. Řeknu to prakticky. Ve Švýcarsku se aplikoval 

systém, že zubní ošetření se nebude platit státem. Lidé si jej musí platit sami. Díky tomu mají Švýcaři 

nejzdravější zuby na světě, jelikož se o ně starají. Tento systém se zavedl v postsocialistickém 

Maďarsku. Část lidí na to reagovala tím, že si nechala vytrhnout zuby, aby nemuseli platit za jejich 

léčení ... Stejná rada fungovala úplně jinak v zemích, které jsou od sebe pár set kilometrů.  

MS: Jaký systém je pro nás dobrý?  

RŠ: U nás jsme promeškali návrat k německorakouským kořenům. Lidé říkali: „Chceme se mít jako 

v Rakousku.“ Naprosto odmítali nejjednodušší cestu, která zde byla. To znamená vrátit se k rakousko 

– uherským zákonům, jak jsou v současné době přijaté v Rakousku a Německu. Byl zde jednoznačný 

souhlas, že takto ne. Václav Klaus přišel s myšlenkou: uděláme zde anglosaský svět, na který jsme 

však nebyli mentálně nachystaní. I v medicíně jsme kombinací anglosaského a německého světa. 

Mnoho věcí bychom vyřešili, kdybychom přijali německý systém.  

MS: Jaké konkrétní dopady by tento přístup podle vás měl?  

RŠ: Znamená to, že pojišťovny budou skutečnými pojišťovnami. Musí zde být opravdová konkurence. 

Nemůžete mít kvazi-pojišťovny. Například nyní je nepříjemné, že se ruší poplatky. Ty jsou v Německu 

mnohem větší, aby došlo k regulaci zdravotní péče. Přijmout německý systém zdravotnictví by bylo 

nejlehčí na světě. Systém je podobný a mohl se okopírovat. Místo toho jsme začali vymýšlet české 

originální cesty, které jsou pochopitelně nejdražší. Když začnete dělat evoluci systému, zjistíte, že je 

nejdelší. Pokud bychom přijali německý či rakouský systém, který nám byl dán, udělali bychom dobře. 

V té době žili lidé, kteří zažili Československou zdravotní pojišťovnu, bylo by to také proto jednodušší. 

Tuto cestu jsme promarnili a nyní už není možná, jelikož spousta socialistických zákonů bylo více 

rakouských, než je tomu v současnosti. V minulosti jsme jej mohli aplikovat spíše než nyní.  

MS: Od roku 2014 začne platit nový systém, který se připravoval deset let.  

RŠ: Ne, od roku 2014 jdeme novou originální cestou. Budeme deset let hledat vše znovu.  

MS: Nepřímo říkáte, že problém českého zdravotnictví je v tom, že pykáme za snahu o originální  

cesty.  
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RŠ: Myslím si však, že české zdravotnictví je nesmírně efektivní. Lidé jsou plně zmateni médii, jelikož 

naše zdravotnictví je výkladní skříní republiky. Výsledky českého zdravotnictví vzhledem k nákladům 

jsou neuvěřitelné. Všeobecně se systém dá upravit, aby fungoval dobře. Nemůže fungovat jako 

v Německu, protože zdroje nemáme jako v Německu.  

MS: Lidé, kteří pracují ve zdravotnictví, jej také dotují.  

RŠ: Není to úplně pravda. Jsou to však také politické demagogie. Vyšli jsme ze socialismu, kde lékaři 

podporují systém svými platy. Systém fungoval. Postupně se blížíme situaci v Německu. Nemůžeme 

to zvládnout přes noc. Dnes míra dotace od lékařů je menší, než byla několik let zpět. Systém se 

postupně mění. Je těžké českého člověka připravit na skutečnost, že některé služby by nebyly placené 

státem. Následně by se muselo zdravotnictví zhoršit zde dne na den, ... 

MS: ... nebo bychom museli uvažovat o zpoplatnění některých služeb. 

RŠ: Měli bychom si uvědomit, že kvalita zdravotnictví je takřka německá. Kdybychom měli zájem dát 

lékařům stejné platy, musíme řadu nemocí přestat léčit, jelikož spoluúčast v Německu je tak vysoká a 

lidé v Čechách objektivně tolik peněz nemají. Máme sice jakoby německé zdravotnictví za české 

peníze. Jedná se o „boj“, který však během pár let skončí katarzí, neboť bude muset dojít 

k narovnání, buď vyšší spoluúčastí lidí, což je rozumné, nebo snížením úrovně zdravotní péče, což je 

to, co děláme nyní. Když umožníme, aby systém byl rovnostářský, budeme všichni ve stejném 

průšvihu.              

MS: Nesmíme opomenout skutečnost, že Češi jsou šampióny v kardiovaskulárních nemocech.  

RŠ: Přejídají se a málo cvičí.  

MS: Tento špatný styl života by měl být zohledněn v rámci systému.  

RŠ: Je to skutečně složitá věc, byť Češi mají špatný životní styl. Díky tomu, že mají mimořádně dobrou 

medicínu, dožívají se o pět deset let více. Je to zázrak s ohledem na to, jak se u nás žije. Průšvihem 

malého zázraku je, že se položí sociální systém, neboť nemáme na to, abychom živili tolik lidí, zvláště 

když není společenský konsensus prodlužovat věk odchodu do důchodu.  

MS: Říkejte toto horníkovi.  

RŠ: Nikdo neříká, že musí dělat horníka do sedmdesáti let. Může přejít na něco jiného a nemusí od 

svého pětapadesátého roku ležet doma na matraci. V pozdním věku nemusíte být horníkem. Je jistě 

mnoho práce, které můžete vykonávat. Myslet si, že někdo bude druhého živit od padesáti pěti let, je 

iluzorní.  

MS: Děkuji vám za podnětná slova.  

P.S.: 

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

RŠ: Kapitalismus jsem budoval a buduji vlastnoručně, zaměstnávám stovky lidí a ještě stíhám práci 

v postsocialistickém školství. Obnova demokracie u mě zašla až do snahy založit politickou stranu, což 
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jsem si vyzkoušel. Docela úspěšně se dostala do Parlamentu a udržela se tam. Jednalo se pro mě o 

velkou školu. Místy byla i bolestivá, ale tak to je. 

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

RŠ: Samozřejmě, že jsem se účastnil. Kupodivu jsem i investoval do správných podniků, ale následující 

vývoj mě o moje akcie vesměs připravil při „třetí vlně“. Neb to opravdu nebylo vymyšlené pro „DIKy“. 

Dnes bych si asi vzal těch deset tisíc korun za knížku od Viktora Koženého, ale jen za hotové „z ruky 

do ruky“.  

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

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

společenství a také k opětovnému setkání obou zemí v Evropské unii?           

RŠ: Já se narodil jako Čechoslovák, vidím, že to dopadlo nakonec docela dobře. Podle mě ale jenom 

díky Evropské unii, kam chtěly oba státy vstoupit a dnes jsme vlastně spíše společnými občany EU. 

Emočně mi ale rozdělení vadí a je škoda, že jsme se nedokázali domluvit. Ta neschopnost nás 

pronásleduje i při populárním odmítání EU, místo toho, abychom hledali kompromisy s ostatními. 

 

 

Dialog o transformaci s Oldřichem Dědkem4,5:  

MS: Než se dostaneme na téma transformace, nemohu opomenout se vás zeptat, jak jste vnímal rok 

1989, co jste od něj očekával a zda vás překvapil?  

OD: Soudím, že revoluční události patrně překvapily každého. Málokdo čekal, že se režim tak rychle 

zhroutí, třebaže známky jeho rozkližování byly patné už dříve. Osobně jsem se domníval, že konec 

musí brzy přijít, když Praha byla plná trabantů a wartburgů, kdy němečtí občané přelézali plot 

ambasády. Říkal jsem si, že tento režim absolutně nemá šanci nějakým způsobem přetrvat. Víceméně 

jsem očekával, že konec dříve či později přijde. Takový režim nemůže izolovaně existovat sám ve 

středu Evropy, když okolí se více méně bortí. V Polsku byla Solidarita. 

… Cesta k ekonomii …  

MS: Ostatně tam to trvalo roky. Neuvažoval jste v této souvislosti o emigraci? Spousta schopných lidí 

odešlo. Shodou okolností tato země byla postižena dvěma emigračními vlnami, a to v roce 1948 a v 

roce 1968.     

OD: Moje životní dráha je specifická v tom, že jsem se po absolvování Vysoké školy ekonomické 

dostal do Ekonomického ústavu ČSAV. Bylo to takové výjimečné pracoviště v tom, že se člověk mohl 

„zavrtat“ do studia literatury. Nechtělo se po něm příliš operativní práce. Každý rok měl člověk vydat 

výzkumnou publikaci. Byl to však život odtržený od reality. Upřímně říkám, že mi to svým způsobem 

                                                           
4
 Oldřich Dědek *1953, ekonom, vysokoškolský pedagog, bývalý viceguvernér ČNB, jeho hlavní oblastí zájmu je 

měnová politika, evropská integrace, vydal: Historie evropské měnové integrace (2008). 
5
 Dialog byl nahrán v pondělí 15. listopadu 2010 v Institutu ekonomických studií FSV UK v Opletalově 26, Praze 

1.   
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vyhovovalo. To proto, že jsem byl vždy takový knihomol, a bavilo mě pronikat do soudobých teorií. V 

Ekonomickém ústavu byla dobrá knihovna. Pokud bylo zapotřebí, tak se zahraniční literatura mohla 

objednat ze zahraničí, okamžitě se nelegálně okopírovala a zařadila do knižního fondu ústavu. To byl 

život, jenž mě osobně nefrustroval.  

MS: Je dobré se zeptat, jaké byly podmínky přijetí do takovéto instituce? Bylo to jen pro vybrané? 

Každému asi nebyly dveře plně otevřeny.  

OD: Sám jsem na sebe upozornil jednou prací o zemědělství. To proto, že jsem studoval zemědělské 

hospodářství a v antikvariátu jsem náhodou objevil překlad knihy od Allena s názvem Matematická 

ekonomie z roku 1968. Ta mě tak okouzlila natolik, že jsem napsal diplomovou práci o aplikaci 

marginální analýzy v zemědělství. Nic hlubokomyslného, na tehdejší styl diplomek ale dost převratná 

novinka. Svým způsobem to byl takový útěk od ekonomické reality do modelového světa. Byl to útěk 

k derivacím, parciálním rovnicím, které mě tehdy na ekonomii okouzlovaly.          

MS: Útěk k dokonalým světům?  

OD: Ano, cosi takového. Abych se přiznal, tak mě příliš nezajímalo, zdali to má praktické využití, nebo 

ne. Byl to typický uzavřený svět ekonomické teorie, který dovede žít sám pro sebe. Spokojí se s tím, 

že máte pár spřízněných duší, s nimiž si vyměňujete své názory. To byla první etapa mé životní dráhy. 

Poté jsem se dostal do České národní banky. Tam jsem zjistil, že existuje také úplně jiný svět. Takový, 

jenž od vás chce praktické výstupy, ale kde je dobré mít teoretický fundament, aby praktické výstupy 

měly určitou logiku, aby byly podloženy. Ten mě nakazil tím, že poté, co jsem tam strávil řadu let i na 

řídících postech, jsem zjistil, že nemohu pracovat bez pocitu nějaké využitelnosti výstupů. Pro mě je 

nyní nemožný návrat do akademického světa uzavřeného do sebe samého, bez vazby na nějaké 

praktické využití. Nadále se zajímám o ekonomickou teorii, ale musím tam vidět nějaké poselství pro 

praktické konání. To je nyní má současná filozofie. Zajímám se o monetární ekonomii a současně 

vidím onu praktickou výzvu měnové integrace, zavádění eura. To je pro mě osobně optimální 

nastavení. 

MS: Nejsou někdy nebezpeční lidé, kteří působí pouze na akademické půdě a mají tak malý kontakt 

s realitou? Mnozí poté mohou dávat „hraběcí rady“, které následně nejsou aplikovatelné.  

OD: Osobně si myslím, že to závisí na povaze člověka. U mě takové riziko nehrozilo, jelikož jsem 

původně hlavní sebeuspokojení spatřoval v pronikání do světa teoretické ekonomie. Nicméně znám 

takové jedince, kteří nedovedou dobře vycítit někdy propastný rozdíl mezi světem dokonalých 

modelů a jejich aplikovatelností. Potom mohou vznikat „hraběcí rady“, které občas vypadají jako 

novátorské myšlenky, ale nelámou si hlavu, zda to či ono je prosaditelné, nebo není, zda je to či ono 

je, nebo není realizovatelné. I takoví lidé jsou. Řekl bych, že to nemusí být obecná deformace všech 

knihomolů. Je nutné, aby si člověk uvědomil, kde je mez modelového světa a kde začínají praktické 

problémy. 

… Otázka ekonomů …  

MS: Pokud se člověk setká na vysoké škole s modely, zjistí, že jsou realitě mnohdy vzdálené. Zmínil jste 

vzdělání. Je dobré se zeptat, zdali Československo mělo dostatek fundovaných ekonomů? Říká se, že 

ekonomové, kteří působili v Ekonomickém ústavu ČSAV a Prognostickém ústavu ČSAV, znali nelítostný 
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stav hospodářství, psali scénáře kroků k nápravě. Soudíte, že bylo by dobré, pokud by takových lidí 

bylo více? Vnímal jste je jako nedostatkové „zboží“?  

OD: Myslím si, že oba ty ústavy byly výjimečnými pracovišti. Kdo měl zájem, mohl se tam seznamovat 

se západní literaturou. Mohl si vytvářet přehled o jednotlivých názorových proudech. Soudím, že 

praktická znalost tržní ekonomiky byla menší, což ale bylo pochopitelné. K nezaplacení byl však 

teoretický náskok, který si tam člověk pěstoval. Řada mých kolegů jej dovedla využít, když se naostro 

začala budovat tržní ekonomika. Stačilo se podívat na tehdejší pozice různých ministrů, náměstků 

ministrů. Byla to vesměs jména z těchto institucí, a to jak v rámci pravicového, tak levicového 

smýšlení.  

MS: V tomto ohledu Československo, respektive Česká republika měla náskok?  

OD: Rozhodně tito lidé nebyli zaskočeni intelektuálně, i když si myslím, že jsme určitě měli znalosti 

spíše „literární“. Výjimečně jsme mohli se dostat na západní univerzitu. Já osobně jsem za celou dobu 

pobýval pouze 14 dní ve Finsku. Na druhé straně mnoho západních ekonomů se zajímalo o tento 

region, a proto k nám přijížděli. Kontakty nebyly nulové, ale byly embryonální ve srovnání s tím, jaké 

možnosti se později otevřely. Nyní jsou běžné univerzitní výměny. Učíte na různých univerzitách ve 

světě, perfektně zvládáte jazyky.  

MS: To jsme asi neměli a byl to …  

OD: … obrovský deficit. Na druhé straně jsme byli přímými účastníky transformace, z čehož také 

pramenila nezanedbatelná intelektuální výhoda, schopnost postřehnout, co naše rodící se tržní 

ekonomika vyžaduje, kde jsou její úzká místa, kde je nutné být nekompromisní při bourání starého a 

při budování nového systému. Toto povědomí zde bylo velmi silné.  

… Komunismus …  

MS: Než přejdeme k otázce hospodářské reformy, rád bych se zeptal, jak vnímáte minulý režim a 

realizovatelnost ideologie komunismu? 

OD: Po návratu z Finska jsem si uvědomil, že tento systém zhyne na učení, které sám hlásal. Tedy na 

ty teze o primátu výrobních sil nad výrobními vztahy. Cesta do Finska vlakem z Leningradu přes ruské 

území nemohla dát lepší důkaz o propastném rozdílu v produktivitě a životní úrovní mezi Západem a 

Východem. Plánované hospodářství s jeho ideologií čekalo na své historické znemožnění, jenom 

nikdo netušil, kdy se tak stane.  

MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a za 

vítězství liberální demokracie? 

OD: Komunistická utopie byla z mého hlediska vyvrácena. Složitější otázka je, co zvítězilo. Začátek 

ekonomické transformace byl též začátkem nelehkého poznávacího procesu, že tržní ekonomika má 

více tváří, chcete-li přívlastků. Čím déle tržní ekonomiku budujeme, tím ostřeji si uvědomuji, jak 

romantické i schematické byly moje prvotní představy. 

… Přechod na jiný hospodářský systém …  
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MS: Rád bych se zeptal, zdali si západní ekonomové nedělali iluze o socialistickém světě? Na tuto 

skutečnost upozorňoval Dušan Tříska. Mnozí z nich nevěděli, co se vlastně děje, a z daných změn byli 

hodně překvapení. Vnímal jste to také tak?  

OD: V počátku jsem nebyl tak vtažen do praktické hospodářské politiky. Moje vazby na tuto oblast 

byly zprvu dost střídmé. V té době jsem raději využil možnosti odstranit si deficit v poznávání 

západního univerzitního světa. Rok jsem strávil na London School of Economics and Political Science. 

Tam jsem prožil dobu, kdy zde u nás probíhaly nejbouřlivější diskuse, jakým směrem jít. Podle vlastní 

zkušenosti mohu potvrdit, že někteří západní experti k nám přijížděli rádoby s hotovými recepty a 

dost jim chyběla reflexe. Některé jejich názory nebyly příliš v souladu s naším pojetím transformace. 

Mám hlavně na mysli kuponovou privatizaci, ta totiž měla na Západě své obdivovatele, ale i své tvrdé 

kritiky. Jde o to, jestli někteří domácí ekonomové kritiku, která v jistých směrech byla oprávněná, 

neinterpretují jako nedostatek znalostí a nadbytek rigidity v uvažování západních ekonomů. To je 

potřeba rozlišovat.  

… Léčba hospodářství a společnosti …  

MS: Obnova kapitalismu je spojena s Washingtonským konsensem, jenž vyšel z dílny mezinárodních 

institucí a také amerických autorit. Ten měl napomoci při formulování hospodářských politik pro 

jednotlivé země vydávající se protržním směrem. Z počátku se vztahoval na země Latinské Ameriky, 

ovšem byl dán také jako příklad zemím, které vyšly ze socialistického bloku. Prospíval?  

OD: Washingtonský konsensus jsem vždy chápal jako souhrnný název pro transformaci, která kladla 

důraz na makroekonomickou stabilitu, otevírání ekonomiky pro obchod a investice, posilování tržních 

institucí. Nikde jsem se nedočetl, že by tento přístup měl opomíjet strukturální reformy či budování 

právního státu. Nevím, co je na tomto balíku reforem systémově závadného. Je-li někdo kritický 

k některým rysům naší transformace, měl by být konkrétní a neměl by zabalovat kritiku do jakéhosi 

zahledění do Washingtonského konsensu. Dodnes se vedou spory o to, co přesně tento termín 

označuje. 

MS: Nabízí se také dotaz, jak vnímáte mezinárodní instituce? Shodou okolností Československo, 

později Česká republika vstoupila do Mezinárodního měnového fondu krátce po revoluci. V roce 2010 

tomu je 20 let, co jsme opětovně jeho součástí. Člověk může nabýt dojmu, že jsou to instituce, které 

dávají „hraběcí rady“.   

OD: Osobně jsem necítil, že názory Mezinárodního měnového fondu jsou odtržené od reality. Tato 

instituce má obrovské praktické zkušenosti ze všech koutů světa. Úloha Fondu nespočívala v tom, aby 

se nějak vcítil do potřeb socialistické plánované ekonomiky. Česká republika se rozhodla, že bude 

budovat tržní ekonomiku a Fond přišel s některými principy, které je nutné respektovat. Proto jsem 

osobně na tom Washingtonském konsensu neshledával nějaké zásadní systémové vady. Teze o 

nutnosti liberalizovat, privatizovat považuji za obecně platné. 

MS: A také deregulovat? 

OD: Ano, a v tomto smyslu si myslím, že náš přístup nerespektoval některá doporučení, jelikož 

součástí reforem měly být též strukturální reformy, potřeba budovat právní systém, kultivovat právní 

rámec. Toto byla naprosto potřebná doporučení. České republice se vymstilo, že jejich realizaci 

zanedbávala. V tomto ohledu jsem nikdy necítil, v čem konkrétně by měla být úloha Fondu škodlivá.  
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… Potřebnost mezinárodních institucí …  

MS: Ještě se vraťme na pole mezinárodních institucí. Mají dle vás význam? Cosi konají, ale ne vždy 

jsou jejich záměry realizovány. Byl to Mezinárodní měnový fond, jenž v roce 1997 upozornil na vnější 

nerovnováhy, a byla z toho asijská krize, která se přenesla i do České republiky.  

OD: V té době jsem byl již v České národní bance, kde jsem měnové turbulence prožil. Neshledávám 

problém na straně mezinárodních institucí, které na makroekonomické nerovnováhy v té době 

upozorňovaly. Ostatně se podívejme na dnešní Evropskou unii, jaký význam přisuzuje prevenci před 

nerovnováhami. Představa, že za tehdejší problémy mohla centrální banka, mi připadá málo opřená o 

ekonomická fakta.  

MS: Devadesátá léta jste strávil v ČNB. Setkával jste se zástupci těchto institucí?  

OD: To nebyla přímo má pracovní náplň.  

MS: Jak hodnotíte jejich vyjádření a aplikaci konkrétních doporučení?  

OD: Když jsem zastával pozici viceguvernéra, byl jsem alternátorem ve Světové bance. Vím, že 

dvakrát do roka k nám přicestovala mise Mezinárodního měnového fondu, která v rámci tzv. Article 

IV. prováděla hodnocení České republiky. Z osobní zkušenosti vím, že jsem se pod všemi jejich závěry 

mohl s klidným svědomím podepsat. V jejich vidění našich problémů jsem neshledával nedostatek 

erudice či povrchní přístup.  

MS: Tyto instituce upozorňují nejen na hospodářské deficity.  

OD: Snaží se identifikovat problémy hospodářské politiky a upozorňovat na ně. Pochopitelně to 

sdělují diplomatickým způsobem, ovšem problémy tam pojmenovány jsou. Hlavní linka – potřeba 

konsolidovat naše veřejné finance – ta tam byla neustále.  

MS: Člověk se právem může tázat, proč naši představitelé nenaslouchají hlasům erudovaných 

odborníků?  

OD: Politika je vždy směsí různých sil. Hlas externí instituce je pouze jednou součástí širšího spektra. 

Politici musejí naslouchat voličské základně, domácím podnikům. Také je třeba vyvažovat vztahy 

v koalici. Praktická politika je výslednicí všech těchto sil. V každém případě je dobré, když nezávislý 

externí hlas zazní. Je správné, když se upozorňuje na problémy. Pokud se však v úvahu neberou, 

jestliže se zanedbávají, tak je to chyba politiky, avšak takoví jsou politici všude na světě. Nikdy se 

politik nebude řídit čistě ekonomickým kalkulem. Vždy jsou tam jiné aspekty, které ovlivňují 

konkrétní rozhodování.  

 MS: Kdybychom toto téma měli zavřít, tak soudíte, že zemím, do kterých tyto instituce přicházely, 

reálně pomohly? Jak například hodnotíte fakt, že Státní banka československá dostala v počátku 

transformace devizovou výpomoc? 

OD: I technickou pomoc. Tito experti např. radili, jakým způsobem vytvořit systém centrálního 

bankovnictví ve standardní tržní ekonomice. Nedomnívám se, že to byly „hraběcí rady“. Sám nevím, 

za co bych je mohl kritizovat. 

… Právo a hospodářství …  
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MS: Dalším zastavením by mohlo být spojení „ekonomové versus právníci“. To byl velký spor o postup 

změn.  

OD: Byla to skutečná chyba.  

MS: Když jsem toto zmínil v hovoru s Tomášem Ježkem, tak mi řekl: „Ekonomové byli připraveni, 

věděli, jakou cestou se vydat, ovšem právníci byli bohužel v zaujetí starých způsobů. Nestudovali, byli 

v zaujetí pozitivistického práva. Ekonomové měli zájem upínat pohled na Západ.“ Rozumím, 

jednoduše se to říká po dvaceti letech, ovšem taková je recepce člověka, jenž se podílel na 

hospodářské transformaci. Soudíte, že jeho slova jsou správná?  

OD: S Tomášem Ježkem se nemohu měřit v prožívání tehdejších praktických problémů. Na druhé 

straně vím, že Tomáš Ježek je erudovaná osoba, jejíž postřehy odpovídají realitě. Na druhé straně je 

pravda, že jedním ze základních principů tehdejší transformace byla rychlost. Zkrátka rychlost, 

rychlost, rychlost. Právníci by to bezpochyby zpozdili.  

MS: Je obtížné vytvořit dokonalé normy za krátkou dobu a osvojit si je. Na druhou stranu se člověk 

může ze statistik dozvědět, jak se dělala legislativa. Dnešní stav je neutěšenější, než tomu bylo 

v minulosti. Zákonodárný sbor v počátku schvaloval zákony a novely zákonů v menší míře, než je tomu 

dnes.  

OD: Dnes jsme součástí Evropské unie a máme závazek transponovat do naší legislativy evropské 

směrnice a další normy evropského práva. V tomto ohledu je dnešní situace s dobou transformace 

nesrovnatelná. Nevím, zdali by dnes se znalostí zpětného pohledu mnozí tvůrci souhlasili s tím, že 

privatizace nebyly soudně přezkoumatelné. Tam člověk mohl vidět počátky korupce, což byl skutečný 

problém. Soudím, že zvolený přístup prospěl rychlosti. Na druhou stranu se musíme tázat, jestli se 

nevymstila ve zvýšených nákladech transformace. 

… Otázka participace na změnách …  

MS: Neměl jste zájem přímo ovlivňovat procesy, být na tepu dějin?  

OD: Abych se přiznal, tak jsem nikdy neměl přemrštěné ambice být „policy-makerem“ pohybujícím se 

ve světě politických siločar. Spíše jsem inklinoval k akademickému světu, ovšem ne příliš odtrženému 

od reality. Pochopitelně jsem to vše sledoval, snažil si dělat vlastní názor. V kuchyni transformace 

jsem se však nepohyboval. Tím ovšem do určité míry ztrácíte schopnost posoudit kvantitu problému. 

My můžeme říci, zdali je to špatně, či dobře, nicméně je nutné také umět odhadnout, jak moc to je 

dobře, či jak moc špatně. Tuto schopnost získáte jedině tím, že věc prakticky děláte a jste do jejího 

řešení ponořen.  

MS: To je pochopitelné. Nebylo by náhodou dobré, pokud by lidé, kteří vykonávají hospodářskou 

politiku, byli profesionálními ekonomy? To je právě váš příklad.  

OD: V současné době si nedovedu představit jiné řešení. Člověk zastávající odpovědné funkce by měl 

mít patřičné vzdělání. A to nejen „školu života“, ale i teoretické. Nyní žijeme ve zcela jiném světě. 

Vidím to na našich studentech. Ti dobří, kteří u nás ukončí své vzdělání, …  

MS: … projedou svět, … 
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OD: … navštíví řadu zahraničních univerzit. Mají kontakt, učí se v angličtině, píší diplomové práce 

v angličtině, navíc i v docela dobré. To jsou kvalitně připraveni ekonomové pro špičkové pozice.  

MS: Pokud by člověk porovnával ekonoma, který působil v roce 1990, a nyní, tak je to velký rozdíl?  

OD: To máte stejné jako tržní ekonomika dnes a tržní ekonomika v počátku devadesátých let. Na tom 

není nic špatného. Sám musím přiznat, že se mi někdy nikoli snadno drží krok se studenty, kteří 

dovedou využít nabízené možnosti. Pokud bych byl studentem v současné době, pravděpodobně 

bych nijak nezaostával. Rozdíly mezi starší a mladou generací určitě nevidím v nižším intelektu či 

schopnostech, ale v těch možnostech. V době mého mládí a zrání nic takového nebylo, což člověka 

poznamenalo.  

… Bankovní, finanční sektor mezi minulostí a budoucností …  

MS: Vraťme se k československé, respektive české transformaci a budování kapitalistického pořádku. 

V minulém režimu zde byla Státní banka československá. Rád bych se zeptal, jak se lišila politika řízení 

měny v socialismu a v tržním systému? Dnešnímu člověku je zřejmě neznámé, jaká opatření musela 

provádět tato instituce v minulosti.   

OD: Soudím, že učebnicová zkratka, která se používá, je správná v tom ohledu, že v plánované 

ekonomice vůdčí roli zaujímal hmotný plán. Státní plánovací komise řekla, že se vyrobí tolik a tolik 

ledniček, vyveze se tolik a tolik automobilů, do Sovětského svazu půjde tolik a tolik, naopak od nich 

dovezeme suroviny v určitém množství. Vytvořila se hmotná strana pětiletky a banka měla za úkol 

tyto hmotné toky profinancovat. Když se rozhodlo, že bude realizován ten a ten projekt, tak se na to 

poskytly peníze. Tam absolutně chybělo kritérium zisku jako výraz reálné efektivnosti. Ceny byly 

naprosto deformovány. Ty určoval … 

MS: … cenový úřad.  

OD: Používány byly administrativní postupy, jak vykalkulovat cenu, která neodrážela vztah nabídky a 

poptávky. Určující roli měl hmotný přístup a peníze byly druhotné. Tržní ekonomika je postavena na 

opačném principu, v ní je zdůrazněna efektivita, ziskovost. Kde zisk není, tak tam je výroba 

odsouzena k zániku. Pochopitelně, to vyžaduje volnou tvorbu cen, to proto, aby ceny mohly správně 

a objektivně vyjadřovat nákladové relace a poptávku. To je diametrální odlišný koncept. Ke slovu se 

dostává jen ta hmota, kterou lze efektivně uplatnit na trzích. Tak ve zkratce vypadá základ tržní 

ekonomiky.  

MS: Co musela Státní banka československá vykonat pro to, aby se přizpůsobila nové době? Aby plán, 

jenž byl založen na hmotných jednotkách, byl převeden na peníze?  

OD: Zásadním krokem, který se počal připravovat již ke konci plánované ekonomiky, těsně před 

revolučními událostmi, byl pokus vnést určité tržní principy do plánovacího systému. Jednou 

z připravovaných změn bylo oddělení klasického centrálního bankovnictví od komerčního 

bankovnictví. To byl naprosto klíčový krok. Ze Státní banky československé se vydělila Komerční 

banka, … 

MS: … pak i Investiční banka. 
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OD: Ano. To byl ten první krok. Obchodní banky šly svou klasickou cestou, někdy bolestivou. Byly 

nuceny se naučit dělat bankovní byznys.  

MS: Není možné opomenout, že krátce po odstartování transformace se počet bank zmnohonásobil a 

jejich pobočky byly vidět i na malých městech či městysích. Jak se na toto díváte? Banky financovaly 

českou cestu transformace? 

OD: Podle tehdejšího převládajícího názoru se na malé banky pohlíželo jako na štiky, které budou 

prohánět obtloustlé kapry coby ty velké, nedávno odstátněné banky. Zdálo se, jako by měla platit 

přímá úměra mezi počtem bank a kvalitou konkurence v bankovním sektoru. Život ukázal, že to byla 

určitá iluze.  

… Centrální banka …  

MS: A co centrální banka?  

OD: V oblasti bankovního dohledu zprvu jela na uvedeném trendu. Když však problémy s bankami 

ukázaly pravou tvář, začala fáze čistění. A také se musela učit dělat měnovou politiku.  

MS: Co si pod tím má člověk představit v kontextu transformující se země? Měli lidé, kteří byli ve 

Státní bance československé, o tom ponětí? Některé postupy se mohou setkat s rozpornými reakcemi.    

OD: Doba byla unikátní v tom ohledu, že neexistovaly tradiční nástroje měnové politiky. Používaly se 

nástroje, které v současné době již neznáme. Jmenovat mohu např. úvěrové limity nebo 

všudypřítomnou devizovou regulaci. Nebyl zde vybudován klasický mezibankovní trh, chyběl 

clearingový systém, to vše se muselo vytvořit. Byl však víceméně znám cílový stav. Byla zde jasná 

představa, že by se měl sledovat německý model Bundesbanky. Ten byl založen na vysoké míře 

nezávislosti, což byla také velká novinka, a ne všemi politiky snadno akceptovatelná. Akceptovat 

nezávislost centrální banky také vyžadovalo určitý čas.  

MS: Lze říci, že asi reformní politici v tomto ohledu s tím neměli problém?  

OD: Když se podíváte na rok 2000, kdy byl novelizován Zákon o České národní bance, tak poté tam 

byla snaha onu nezávislost omezit. Mohl bych jmenovat řadu praktických příkladů.  

MS: Ano, ovšem je to v době, kdy transformace již běžela. Důležité je, že do samotných základů na 

počátku transformace byla dána nezávislost.  

OD: Ano, obecně není problém nezávislost centrální banky akceptovat. Když ale dojde na lámání 

chleba, jako tomu bylo v roce 1997, kdy centrální banka vědomě v zájmu cenové stability začala 

zpřísňovat měnovou politiku, nebylo to ze strany některých politiků přijato  kladně. Ti najednou 

zjistili, že je zde nezávislá instituce, která jim komplikuje hospodářskou politiku. V takových případech 

se centrální banky občas dostávají pod tlak, protože tehdy si politici myslí, že nezávislost je 

překážkou. Domnívají se, že jelikož byli legitimně zvoleni a nesou odpovědnost před voliči, pak by jim 

technokrati v centrální bance neměli kazit hospodářskou politiku.  

MS: Lze se domnívat, že jednotlivé státní orgány by měly komunikovat, nebo je to chybná domněnka?  
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OD: Komunikace se zadrhne, když zde vznikne napětí mezi centrální bankou a vládou, pak se 

komunikuje velmi těžko. Jeden se snaží přehodit odpovědnost na toho druhého a komunikaci se 

nedaří.  

… Meze nezávislosti …  

MS: Zmínil jste Bundesbanku. Pro ni je nezávislost „posvátnou krávou“.  

OD: Německá historie je zajímavá. V Německu se také vedly velké diskuse o nezávislosti a 

Bundesbanka si ji musela v některých letech tvrdě obhajovat. Nezávislost centrální banky Německu 

naoktrojovali Američané. Na druhou stranu se říká, že Němci mají panický strach z inflace a politici 

akceptovali fakt, že zárukou cenové stability je nezávislá monetární autorita. O pojetí nezávislosti se 

ale vedly tvrdé boje, Bundesbanka byla nejednou kritizována. Jednoduše musela prokázat, že zde má 

svou ústavní roli a své postavení si vybojovala. Cosi podobného probíhalo i u nás.  

MS: Cílem snad bylo, aby během deregulace, liberalizace cen nevznikla inflační spirála mající 

katastrofální dopady třeba na úspory obyvatel, které v této zemi byly dost vysoké. Lze soudit, že 

význam nezávislosti byl důležitým východiskem pro tvorbu politiky instituce.  

OD: Problém je v tom, že když centrální banka bojuje s inflací, má k tomu jediný instrument, a to jsou 

úrokové sazby. Potenciální konflikt vzniká tehdy, když centrální banka zvyšuje úrokové sazby, aby 

tlumila inflační tlaky. Pokud zvyšujete sazby, tak jsou slyšet odevšud argumenty, že to poškozuje 

hospodářský růst a ohrožuje zaměstnanost. Zvýšíte-li sazby, zejména před volbami, tak to se 

především politikům nelíbí. V rovině obecných cílů obyčejně názorové rozdíly mezi politiky a bankéři 

nevznikají. Pokud dojde na konkrétní politiku, kdy centrální banka zapojuje sazby do boje s inflací, tak 

se někdy dostává pod palbu politiků. To ale není případ pouze České republiky. 

… Nezávislost v ČR …  

MS: Je velký rozdíl vnímat nezávislost centrální banky v počátcích hospodářské transformace a dnes?  

OD: Zde bych zdůraznil, že jsou dva pojmy, a to autonomie a nezávislost. Nezávislost v našich 

podmínkách znamená, že se centrální banka nemusí tázat premiéra či ministra financí, zdali má zvýšit 

úrokové sazby, či ne. To je jedna skutečnost. Z tohoto pohledu je nezávislou. O autonomním subjektu 

hovoříme, jestliže se může rozhodovat čistě na základě podmínek domácí ekonomiky - neboli když 

vidí, že inflace vzrůstá, tak zvýší úrokové sazby bez ohledu na to, jaké jsou sazby v zahraničí. Jestli se 

ukazuje, že se takto chovat příliš nemůže, že musí vždy přihlížet k tomu, co dělají jiné centrální banky, 

tak není autonomní. Česká národní banka je tak dnes plně nezávislá, ale není zdaleka autonomní.  

… Dolaďování procesů …  

MS: Jsou země, v nichž centrální banka má omezené možnosti. Soudím, že to byl profesor Milan 

Zelený, jenž v diskusích vztahujících se k transformaci tvrdí, že centrální banka svou měnovou 

politikou pouze „dolaďuje“ to, co samo v hospodářství probíhá. Není hlavním hráčem. Ona neuvádí 

kola hospodářství do pohybu. Souhlasíte s tímto přístupem, nebo je to teze postavená na omylu? Dnes 

můžeme být svědky skutečnosti, že americká centrální banka poskytuje peníze do hospodářství, ale 

velkého tempa rozvoje nedociluje. Někteří by řekli, že to nezabírá, jak by si představovali. 



 
 

28 
 

OD: Soudím, že je zde nutné rozlišovat dvě věci. Zaprvé jsme svědky zásadní diskuse, do jaké míry 

může být měnová politika autonomní. To má velké implikace pro zavedení eura v České republice. 

Když dopějete k závěru, že míra autonomie je relativně malá, tak opuštěním koruny ve prospěch eura 

zase toho příliš neztrácíte. Soudím, že v České republice, která je malá a kapitálově silně provázaná 

s okolním světem, je autonomie slabá. Představa, že je možné dělat měnovou politiku, která nebere 

ohled na úrokové sazby Evropské centrální banky a jinde ve světě, je chybná.  

MS: To snad lze označit i za cestu do pekel.  

OD: Tak bych asi rozuměl tomu, co říkal profesor Zelený.  

… Míra autonomie …  

OD: Ano, prostor pro autonomní měnovou politiku je relativně malý.  

MS: Tak tomu asi na počátku nebylo? 

OD: Ne, míra autonomie klesá úměrně tomu, jak se zvyšuje pohyb kapitálu. Na počátku transformace 

byla volnost kapitálového pohybu v zárodcích. Nebyli jsme součástí globálních kapitálových trhů. Byla 

zde devizová regulace, na téměř všechno jste musel mít povolení od ČNB. Bylo zde plno zákazů. 

Člověk si nemohl otevřít účet v zahraniční bance. Pokud je hospodářství „za plotem“, měnová politika 

si může dovolit jistou míru autonomie, a tak tomu bylo. V polovině devadesátých let byl proveden 

důležitý tah na plnou směnitelnost. Od té doby byl nastartován proces, který onu míru autonomie 

velmi omezuje. To je podstatná skutečnost.  

MS: A má pak vůbec centrální banka význam při tak velké ztrátě autonomie? 

OD: Má oblíbená fráze je taková, že měnová politika toho moc nedokáže, ale současně toho může 

dost zkazit. To znamená, že když je politika nedůvěryhodná, když překvapuje trhy, pokud nemá 

srozumitelný příběh pro svá rozhodnutí o úrokových sazbách, pak může trhy snadno destabilizovat. 

To proto, že měnová politika hodně pracuje s očekáváním, s tržním sentimentem. K němu se musí 

přistupovat velmi opatrně. Do jisté míry je to umění, aby centrální banka byla vnímána jako 

důvěryhodná. Platí to jak pro malou otevřenou ekonomiku, tak pro velkou.  

… Komunikace vlády a centrální banky …  

MS: Vraťme se zpět do klíčových let. Rád bych se zeptal, jak jste vnímal onu komunikaci mezi centrální 

bankou a vládou, či lépe vládami, neboť Československo bylo federací. Byla zde dělnost a vzájemné 

naslouchání? Sám jste poukázal na to, že v druhé polovině devadesátých let, kdy se počaly objevovat 

nedostatky transformačních kroků, vázla?                       

OD: Pokud bych to měl personifikovat a převést do osobní polohy, myslím si, že mezi tehdejším 

guvernérem Josefem Tošovským a premiérem Václavem Klausem panovala poměrně velká názorová 

shoda, např. o tom, jak stanovit kurz, jak liberalizovat zahraniční obchod a ceny. Tato názorová shoda 

velmi pomohla tomu, že transformace šla dopředu. Problémy vyvstaly později. 

MS: To se psal rok 1994, 1995. 

OD: Tam začaly vznikat první problémy. Nejprve myslím kolem plné směnitelnosti. Vláda byla pro 

pomalejší přístup, centrální banka tlačila na rychlejší přístup.  
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MS: Můžete objasnit, kvůli čemu to bylo? Kde vláda hledala argumenty proti a centrální banka 

hledala argumenty pro?  

OD: Česká národní banka byla pro liberalizaci toků kapitálu. Jedním z důvodu bylo i poznání o klesající 

efektivnosti kapitálových kontrol, které protiřečily logice tržní ekonomiky. Vláda se domnívala, že je 

příliš brzo. Domnívala se, že by bylo lepší počkat, protože transformační procesy nebyly plně usazeny. 

Ze strany vlády byla obezřetnost větší. Centrální banka neviděla závažné důvody, kvůli čemu by měla  

čekat. Na druhé straně vláda dovedla s hrdostí zdůrazňovat, že jsme se jako první transformační 

ekonomika mohli stát členy OECD.  

MS: Ano, prestižní klub vyspělých zemí, kam Česká republika vstupovala jako první z transformujících 

se zemí.  

OD: Tím se zvýšila atraktivita české ekonomiky pro příliv zahraničního kapitálu. Neumím říci, do jaké 

míry toto byl zásadní konflikt. Myslím, že vláda nakonec argumentační pozici banky akceptovala.  

MS: Pamatuji si jako student obchodní akademie, kdy nám bylo kantory připomínáno, že právě na 

konci roku 1995 byl vstup do OECD jedním ze znaků úspěchu transformačního procesu u nás. Do jisté 

míry to byla pravda, ale postupem času se ukázaly i nedostatky transformace, které na první pohled 

nebyly vidět.  

… Otázka koruny …  

MS: Člověk se může tázat, zdali centrální banka neměla strach z důsledků směnitelnosti při pevném 

kurzu české koruny. Tato měna byla upevněna na měnový koš složený z dolaru a německé marky. 

Někdo může právem tvrdit, že její přílišné upevnění vedlo ke kurzové krizi v roce 1997. 

OD: O příčinách měnových turbulencí v r. 1997 se stále vede spor. Jedna část ekonomů v nich vidí 

kombinaci klasické krize režimu pevného kurzu, který byl udržován příliš dlouho, a necitlivého 

zpřísnění měnové politiky. Já se řadím k jinému názorovému proudu, který hlavní vinu vidí 

v zadrhávání tehdejšího transformačního procesu, v pomalé restrukturalizaci podnikové sféry, která 

se projevovala v rychlém narůstání deficitu běžného účtu platební bilance. Česká ekonomika byla 

zařazena mezi rizikové země a čekala na rozbušku, která uvede věci do pohybu. Tou se stal spekulační 

útok na thajskou měnu a za několik hodin spekulace přeskočila k nám.         

MS: Ještě u deviz zůstaňme a vraťme se o pár let zpět před přijetí do OECD. Jak jste vnímal postoje 

některých lidí, kteří se báli prudké devalvace koruny? Valtr Komárek razil heslo marky za tři koruny.  

OD: To je klasický spor. Zastánci devalvace tvrdí, že české hospodářství se mohlo snáze  reorientovat 

z východních trhů na trhy západní. Odpůrci devalvačního polštáře namítají, že podnikový sektor by na 

tomto polštáři usnul a nebyl tlačen k restrukturalizaci. Pravda bude asi někde uprostřed.    

MS: Pokud se vzal kurz koruny z parity kupní síly, tak zdejší měna byla měnou velmi podhodnocenou.  

OD: Otázku je nutno si postavit tak, zda by při mnohem silnějším kurzu odpovídajícím paritě kupní 

síly nezkolaboval náš export. Pokud ano, pak je problematické takový kurz vydávat za tržní, s nímž 

ekonomika může žít.   

MS: Jak to vlastně bylo s účinky devalvace na českou ekonomiku?  
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OD: Učebnice makroekonomie říkají, že čím je kurz slabší, tím lépe pro exportéry. Na druhé straně 

vysoká devalvace zdvihla domácí inflaci. Když je pak vysoká inflace, centrální banka je nucena 

zvednout úrokové sazby. Devalvaci je proto nutné dát do „krunýře“ relativně přísné měnové politiky, 

aby se rychle nevyčerpala prudkou inflací. Běžným pojmem byl tenkrát „devalvační polštář“. Problém 

byl v tom, že některé podniky „devalvační polštář“ nevyužily k restrukturalizaci, ale že si na něm 

ustlaly a zdřímly. Devalvace je netlačila k nutné restrukturalizaci. Devalvace bezesporu usnadnila 

vývozy, bohužel často také ty s nejmenší přidanou hodnotou. Když je devalvace příliš velká, 

nevyhnete se „drancování“ domácích zdrojů. Nenutí to k orientaci …   

MS: … na přidanou hodnotu.  

OD: To jsou pochopitelně zápory. Vždy je nutné nalézt rozumný kompromis.  

 

 

Dialog o transformaci s Jiřím Dolejšem6,7:  

… Diagnóza a kontexty …  

MS: Jak byste vy jako člověk tíhnoucí k levici pojmenoval diagnózu společnosti, která byla vystavena 

ideovému bankrotu tehdejších vládních struktur? 

JD: Pokud bych měl hovořit o diagnóze společnosti roku 1989, mohl bych říci, že šlo o společnost 

stagnace, minimálních motivací. To proto, že lidé nevěřili oficiálnímu režimu a nebyla jimi nabízena 

alternativní řešení. Jednalo se o odlišnou situaci od padesátých let, kdy byly v tvrdém souboji dva 

koncepty, je to také rozdíl od roku 1968, kdy byla snaha o reformu socialistického konceptu. 

Normalizace vedla k stagnaci a ztrátě společenské dynamiky. To je asi nejzákladnější vjem, jenž 

člověk, který prožil daná léta, mohl mít.  

MS: Lidé rezignovali, trpce snášeli to, co jim režim nabízel. Soudíte, že s ním třeba nechtěli „mít“ nic 

společného, třebaže lidé byli členy komunistické strany? To vedlo k tomu, že lidé vedli pomyslné dva 

životy.  

JD: To je rozšířená sociologická teze, že lidé, když se nemohou realizovat ve svých oficiálních 

kariérách, tak si hledají seberealizaci únikovou, paralelní. To je nepochybně pravda. Soudím, že to 

nebylo pouze o rezignaci, ale že to bylo o pohodlí. Spousta lidí se „vezla“. Osmdesátá a sedmdesátá 

léta byly jistým obdobím sociálního „pohodlí“, kdy celá řada věcí byla poměrně dobře zajištěna. Byla 

práce, bylo živobytí, nehrozilo, že člověk přijde o střechu nad hlavou. Kdo měl ambici … tu nemusel 

mít nutně každý … pomohl si bokem v rámci stínové ekonomiky, v rámci individuální tvořivosti. Tito 

lidé byli poměrně spokojeni. To, že se v určitou chvíli lidé vzepjali k nějaké politické aktivitě, vyšli do 

náměstí, tak to byl pouze spouštěcí mechanismus, který nemusel být až tak spontánní, ale 

kalkulovalo se s tím, že lidé, když neměli ten směr, jej hledali, a v tu chvíli je člověk velmi náchylný 

                                                           
6
 Jiří Dolejš *1961, ekonom, poslanec za Komunistickou stranu Čech a Moravy, bývalý pracovník Prognostického 

ústavu ČSAV, mezi jeho tituly: Levice mezi minulostí a budoucností (2010).  
7
 Dialog byl nahrán v pátek 24. září 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Malá Strana 

Praha 1, v domě Smiřických na Malostranském náměstí.    
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k možnému nahrazení jednoho zjednodušujícího řešení jiným zjednodušeným řešením. V tu chvíli 

bylo jednoduché vejít na nádraží. Vědělo se, že nic nehrozí. V tu chvíli bylo jednoduché kritizovat, 

protože praktické recepty té doby nebyly na stole. Z velké části se experimentovalo a ti, kteří 

uvažovali o alternativách, je neměli z velké části propracované. Bylo to patrné v devadesátých letech, 

kde běžela debata o tom, zdali se má jít gradualistickou cestou, či zdali se má jít rasantnějším řezem 

jak v oblasti ekonomické, tak politické.  

MS: Co člověka může překvapovat, je, že sama komunistická strana neměla recept, jak se společností 

dále. Čím to je? Kde se udělala chyba? Komunisté, když nastupovali k moci, tak byli rasantní. Násilí, 

nátlak se vyčerpal a komunisté počali přešlapovat.            

JD: Radikální levice přešlapuje do dnešních dnů. To proto, že pokud přijmu názor, že koncept, jenž u 

nás byl zaváděný po druhé světové válce, se neosvědčil, potřebuje to značný myšlenkový skok přijít 

s jiným systémem, který by rovněž byl alternativou kapitalismu, ale byl jiným. Nebyl by tak 

etatistický, nebyl by tak politicky zmonopolizovaný, nebyl by v krizových momentech odkázán na 

převahu své represivní ochrany. To vyžadovalo silný myšlenkový skok.  

… Demokratizace, spravedlnost kontexty …  

MS: To by znamenalo demokratizaci systému.  

JD: I tak se to dá pojmenovat, třebaže nevím, zdali toto slovo nevyprazdňuje některé problémy, které 

to mělo. Můžeme říci, že ekonomická pluralita je prvkem demokratickým. Zároveň je zde problém 

definování, jaký politický systém by měl být nosný, pokud se nejedná ani o monopol soukromého 

vlastnictví, ale ani monopol státního vlastnictví. Demokratické znamená se otevřít, podstoupit 

pluralitní test konkurenceschopnosti. Jestli byl socialismus normativní vizí, vyprázdnila se, když jsme 

řekli, že ano. Etatizovaný, byrokratický systém nefungoval. Zároveň nechceme soukromé vlastnictví. 

Kterou třetí cestu či čtvrtou cestu bychom navrhli, pokud jde o logiku ekonomického systému? 

Soudím, že to není pouze o demokracii. Je nutné též zformulovat koncept politicko – ekonomický, 

tedy koncept, který by byl nosný a zajišťoval po ekonomické stránce to, co lidé od socialismu 

očekávali. Nejednalo se pouze o sociální spravedlnost, ale k tomu adekvátní ekonomickou výkonnost.  

MS: Nemyslíte si, že komunistický režim pojem sociální spravedlnost pošpinil? Byla zde velká 

nivelizace. Lidé vzdělaní dopláceli na pracující třídu – dělníky, horníky. Ne nadarmo se říkalo: „Já jsem 

horník, kdo je víc …“ Nemá nakonec náhodou slovo sociální spravedlnost lasiččí povahu?  

JD: Nemám důvod to nazývat tímto způsobem. Sociální spravedlnost je o šanci pro lidi, o emancipaci 

jistých sociálních skupin, o odbourávání privilegií. Jde jen o to, jakými konkrétními cestami a nástroji 

se k tomu máme přiblížit. Je faktem, že v reálném socialismu bylo jedno z důležitých hesel systému 

odměňování podle práce, a realita byla taková, že jestliže jsme vzali odměňování práce dle vývoje na 

trhu práce a vzali jsme oceňování práce administrativní, nerovnosti, které vytvářel trh práce, odpadly, 

ale vznikly nové nerovnosti, které se odvozovaly od byrokratického rozhodování. Opět se vracíme 

k tomu, že když neberu ani jedno, ani druhé, tak musím zformulovat, jakou cestou té spravedlnosti, 

v tomto případě v odměňování dosáhnu. I když to neplatí pouze v rovině odměňování. Jde též o to, 

jak chci pracovat, jak chci žít. Lidství má v podstatě více dimenzí.  
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MS: S tím by do jisté míry člověk mohl souhlasit. Ti, kteří se vzdělávali, ale byli na systému biti. Ne 

málo české inteligence uniklo ve vlnách do zahraničí. To proto, že zdejší režim nahlíželi jako potupu 

sebe sama a neviděli zde prostor pro realizaci.   

JD: Seberealizace není v rovině kvalitního odměňování. Je to možnost dělat svou práci a cítit, že ta 

práce má smysl. Pokud by šlo o odměňování, tak dnes, dvacet let po roce 1989, také můžeme vidět, 

že ten, kdo něco umí, raději jde pryč do zahraničí, protože tam nalezne vyšší odměnu. Je přece rozdíl 

být placen v dolarech než v korunách, ale jsou tam i lepší podmínky pro práci. Řekl bych, že u nás celá 

oblast školství, vzdělávání, výzkumu, inovací je stále ještě slabá. Je vidět, že to není v krunýři 

byrokratismu, ale zkrátka společenské podmínky musí dát šanci svým elitám. Není to pouze o tom, že 

vzdělaným odborníkům zvýšíme platy.  

MS: Nu, elity také musí být patřičně slyšeny.  

JD: Musí žít přirozeným životem, musí dýchat. Musí být doplňovány. Pokud někdo z elit selže, musí 

být nahrazen. Řekl bych, že sociální reprodukce elit u nás trpí, a to jak v minulosti, tak v budoucnosti. 

To bude záležitost dalších dvou decénií.  Je jasné, že elity byly poničeny válkou, první vlnou emigrace, 

druhou vlnou emigrace. Týkalo se to zejména elit v oblasti humanitní. Ony v podstatě trpěly tím, že 

nemohly normálně pracovat. Kulturní milieu bylo v podstatě takové, že když nedělaly to, co chtěli 

nadřízení, tak měly smůlu. Takto zdecimované elity již v současnosti mohou dýchat, ale přirozená 

reprodukce je i nadále narušena.  

MS: To je zřejmé. Na druhé straně je zde to, že lidé, kteří byli v zahraničí, se do České republiky vracejí 

díky změně režimu.  

JD: Někteří ano, ale také ne. Zdá se, že v naší kulturní tradici je poněkud slabý princip vracet se domů 

či vracet vlasti něco. Pokud vidíte Číňana, ten může celý život žít v Americe, ale nakonec se vrací 

domů. Pokud se český člověk uchytí v cizině, tak tam mnohdy zůstane.  

MS: Můžeme užít příkladu Jana Švejnara, jenž emigroval jako mladý, ale poté se vrátil a založil zde 

vzdělávací instituci.  

JD: Jsou dobré příklady, netvrdím, že je to černobílé. Přece jen je více těch, kteří se chovají podle 

vzoru, který jsem uvedl. Profesor Švejnar je jedním z těch, kdo je výjimkou.  

… Strategie reforem …  

MS: Vraťme se do bouřivé doby a k institucím a k lidem, kteří se následně podíleli na formování 

mnohdy radikálních tezí, které měly napomoci reformovat systém především v oblasti hospodářství. 

Jak se na onen intelektuální prostor díváte?  

JD: Počátkem osmdesátých let bylo jasné, že se blíží nová vlna reforem jak politických, tak zejména 

ekonomických, protože o politických se hovořilo obtížněji. Reformy byly velmi citlivě vnímány 

v prostředí, kde pouze strana měla pravdu. Ekonomické reformy byly ty, o nichž se mohlo daleko 

otevřeněji hovořit než o jiných reformách.     

MS: Ťukl jste na otázku pravdy. Strana měla monopol na pravdu.  
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JD: Ta měla monopol moci, a pokud uplatňuji moc tak, že nepřipustím, že by někdo jiný měl pravdu, 

tak je to i monopol na pravdu.  

MS: Bohužel, ale vraťme se k výchozímu tématu. 

JD: Prostředí, které bylo vybudováno zejména v Ekonomickém ústavu, Prognostickém ústavu a 

v Ústavu prognózování, bylo prostředím poměrně svobodným. Je pochopitelně otázkou, do jaké míry 

tato komorní svoboda mohla přinést ovoce. Byli tam sezváni lidé, kteří měli různé názory, různou 

životní dráhu. Dokonce to byli lidé, kteří měli i negativní zkušenosti s režimem. Na druhou stranu tam 

byli lidé, kteří byli přímo reprezentanty toho režimu, kteří byli oporou tehdejší garnitury. Sám jsem to 

nikdy do hloubky neřešil, ale určitě tam byli lidé, kteří měli úzkou vazbu na represivní aparát a 

zpravodajské služby. Tak tomu zkrátka bylo. Že jsme se pohybovali ve svobodném prostředí, že tam 

byli lidé přemýšliví, mělo pozitivní dopad na výstupy, které v něm vznikaly a komunistům v rámci 

vládnutí chyběly.  

MS: Můžeme to nazvat elitním prostředím?  

JD: Určitě. Problém je, že elita - proto říkám komorní prostředí - měla velmi slabou vazbu na 

společnost. Lidé žili do jisté míry v uzavřeném prostředí. Měli sice informace i ze zahraničí, avšak jinak 

fungují informace ze zahraničí, když přirozeně jezdíte ven, komunikujete, než když vám mimořádně 

dovolí sehnat si knihu, za kterou vás nezavřou, jelikož kniha je na indexu ze Západu. To je velký rozdíl.  

MS: Lidé tak čelili i takovémuto nebezpečí? 

JD: Ti v ústavu přímo ne. Těm bylo tolerováno, že se zajímali o určitá témata, o knihy, které se mohly 

sehnat, protože tam není živý kontakt a živá systematická komunikace. To je ale ve vědě též 

zapotřebí. Věda má přece své sociální prostředí. Pro nás to mohlo být zjevením, když jsme se dostali 

ke knize dříve než všichni ostatní, ovšem stále to nebylo ono. Kromě vazby na české prostředí tam 

byla i omezená vazba na diskuse v zahraničí. Ta však byla omezená v porovnání s tím, co je dnes. To je 

faktem.  

MS: Jakou roli dle vás hrál Valtr Komárek?  

JD: Ten byl především ředitelem a byl odpovědný nařízeným orgánům. Konkrétně Prognostický ústav 

byl zřízen vládním usnesením, protože to byl zájem tvůrců reforem. Pohybovali se tam převážně lidé 

ze společenských věd. Pochopitelně to podléhalo i nomenklaturnímu režimu. To znamená, že člověk 

do příslušné funkce řadový pracovník byl na úrovni krajského výboru strany. Vedoucí pracovníci byli 

v nomenklatuře ústředního výboru a Komárek sám měl přístup do nejvyšších míst. Tuto odpovědnost 

komunikovat s těmito špičkami on jako ředitel musel mít. Jako ředitel byl obklopen nejenom 

náměstky, tedy z hlediska profese, ale měl v ústavu i společenské organizace, to znamená, že tam byl 

závodní výbor KSČ, výbor ROH, vazba na Akademii věd. To tam bylo.  

MS: Zde se nabízí otázka, jak to, že se do těchto institucí dostali lidé režimu nepohodlní, třeba Václav 

Klaus? Ten v době normalizace pracoval ve Státní bance Československé.  

JD: Ptáte se mě na pohnutky těch, kteří ten Prognostický ústav formovali za určitým účelem. Když 

tam dám „hochy“ od zahraniční rozvědky, tak ti mají informace ze zahraničí. Když tam dám „hochy“ 

z bankovnictví, tak ti mají hlídat klíčové finanční toky, státní aktiva. Jestli tam dám „hochy“ z výroby, 
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z klíčových hospodářských jednotek, ti zase vědí, co chtějí, co potřebují jednotlivé firmy klíčové pro 

republiku, ať již se jedná o zbrojařské firmy, hutní firmy. Někdo takto ten kolektiv dotvářel. Václav 

Klaus tam pochopitelně nepřišel hned ze začátku. Rozhodnutí vlády bylo určeno rokem 1983. Fyzicky 

to začalo fungovat od roku 1984. Václav Klaus tam přišel v roce 1986 či 1987. On byl v sekci Státní 

banky československé. Tam byla sekce pro ekonomické teoretiky, tam si „udržovali“ a „zvyšovali“ 

kvantifikaci.  Banka měla své možnosti, měla specifický režim, tak i přísun odborné literatury, ten byl 

dokonce v určitých ohledech lepší než v Akademii věd.  

MS: Lze říci, že Prognostický ústav byl utvořen za účelem formulace východisek změn hospodářské 

politiky pro stávající režim? 

JD: Ano, vezměte si chronologii, která se probíhala ve východním bloku. Věci se odvíjely od těch 

událostí v Sovětském svazu, jelikož bez nich nešlo nic. V Sovětském svazu umírá Brežněv, vystřídali se 

tam jeho nástupci, než došlo na Gorbačova. V Rusku začíná perestrojka. U nás se diskutuje o potřebě 

reforem, jelikož ta poslední rádoby reforma Leopolda Vejra z roku 1980 příliš reformní nebyla. Bylo 

zřejmé, že se do toho musí šlápnout více. V tomto prostředí se narodila se myšlenka, že daný kvas by 

měl cosi přinést.        

MS: Ano, ale následně ty události nabraly jiný spád.  

JD: Ukázalo se, že se jednalo o rámec především mocenský, politický, možná geopolitický. Zkrátka 

ekonomická reforma by nastoupila tehdy, pokud by se nic nestalo. To proto, že byl připraven 

reformní sjezd strany. Ten měl být původně v roce 1991, vzhledem k tomu, že doba byla neklidná, tak 

se to zkrátilo o rok dříve, tedy v roce 1990. Osmnáctý sjezd měl vyhlásit linii velkých reforem. Jednou 

z velkých reforem měla být reforma ekonomická, kde se nově interpretovaly problémy, které byly 

známy z šedesátých let. Byla to otázka soukromého podnikání, otázka kontroly a fungování státních 

podniků, otázka větší pružnosti ekonomiky a předefinování role státu a plánování. To byla témata, 

která nebyla nová, ale musela být nově formulovaná.  

… Inspirace z minulosti a její aplikace …  

MS: Naskýtá se otázka, jak utvářet opatření pro soukromé vlastnictví, podnikání v rámci socialistické 

společnosti? O jisté propojení se pokoušel Oto Šik v rámci „třetí cesty“. Jeho plány byly zmařeny a on 

sám po neúspěšném Pražském jaru odchází do Švýcarska. Takovým rozloučením s touto zemí je kniha 

Plán a trh za socialismu. 

JD: Navrhoval bych roztřídění. Jak to na tomto světě bývá, je to složitější. Faktem je, že po válce 

běžely znárodňovací aktivity. Ty končily různě. Jinak dopadly v Itálii a ve Francii, jinak to vypadalo ve 

střední a východní Evropě. Přišel rok 1948 a znárodňovací proces, jeho míra pokračovala dále. I tak 

měla odlišnou podobu v různých zemích RVHP. Jinak to vypadalo v Polsku, Maďarsku, Jugoslávii a u 

nás. Lze říci, že u nás míra postátnění šla relativně nejdále, kdežto v zemích jako je Maďarsko, Polsko, 

Jugoslávie a částečně NDR, tak tam bylo běžné, že se tam nacházeli ševci, …  

MS: … tedy malovýroba, … 

JD: … živnostnický živel tam byl zachován. Pochopitelně fungoval v rámci plánovitého hospodářství, 

nebyla tam objektivní tvorba cen, nicméně segment tam byl. V Polsku pochopitelně odvětví 

soukromého zemědělství, kde byli rolníci. Ti byli zčásti zachováni. To existovalo. To, co řešil Šik, 
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nebyla pouze záležitost živnostníků, firemního sektoru jako takového. Tehdy se nediskutovalo, že by 

se sáhlo na bankovnictví, tehdy se neuvažovalo, že by se sáhlo na strategické společnosti 

v energetice, doprava. To také ne. Otevřít téma menších firem, a ne hned je otevřít soukromými 

společnostmi, a dát ji volnější formu, se pochopitelně diskutovalo. V osmdesátých letech jsme se 

v Čechách začali vracet tam, kde některé země dávno byly. V roce 1987 byl schválen zákon o 

soukromém podnikání. Tuším, že první soukromí podnikatelé se objevili před rokem 1989, někdy 

v roce 1988. Bylo to ve službách.  

MS: Nesmí se opomenout, že svoboda byla v oblasti umění.  

JD: Svobodné povolání byla specifická záležitost. Karla Gotta nikdo nenutil, aby byl národním 

podnikem, to je specifické. V běžných ekonomických oborech to byl do jisté míry průlom. Co se řešilo 

do budoucna, byl Zákon o státním podniku. Diskuse o tomto zákonu byla v roce 1989 poměrně 

v plenkách, byť to mělo být klíčové, co na onom sjezdu mělo zaznít. Čas byl nakonec rychlejší.  

… Hospodářství a jeho perspektivě …  

MS:. Je zřejmě dobré připomenout, že Československo bylo zemí, která měla nejetatističtější řízení, ale 

v rámci bloku RVHP jsme patřili k nejvyspělejším.  

JD: To je pravda.  

MS: Jak si to můžeme vysvětlit, že drobné podniky fungovaly v rámci hospodářství jiných 

socialistických ekonomik, ale přesto nepodávaly slušný výkon blížící se Československu?    

JD: To je jednoduché. Zaprvé ekonomická úroveň je historická. To proto, že v dobách Rakouska – 

Uherska bylo na tom Předlitavsko lépe než Zalitavsko. České země na tom byly lépe než Rakousko.  

MS: Byli jsme průmyslovým centrem mocnářství … 

JD: … a začalo to u nás dříve. Jiná věc, kterou neradi slyšíme, je, že industrializace byla velice silná v  

oblastech osídlených německy mluvícím obyvatelstvem. Lze tvrdit, že v rámci rodící se české 

buržoazie, nové politické proudy mladočeši – staročeši v rámci starého mocnářství měly své 

postavení. Zkrátka české země … a nyní neřeším vztah česko – německého kapitálu … byly dost 

vyspělé. Masarykova republika z toho neukrojila, ale podařilo se jí to rozvinout. Dědictví bylo dobré. 

To byla jedna skutečnost. Druhou věcí je, že ani etatistický systém sám o sobě nemusí znamenat 

propad ve výkonnosti. To proto, že jsou období, kdy můžete rozhodovat rázně, rychle a je to velmi 

účinné. Takovým příkladem je industrializace Slovenska. Pokud bychom měli čekat, že se tamní sedlák 

naučí pracovat moderně, bude to trvat dlouho. Na druhou stranu, pokud se vezme fabrika, přemístí 

se na Slovensko a tam se poměrně ráznými metodami do nich naženou lidé, jde to poté velmi rychle. 

To se týkalo industrializace zaostalých oblastí. Dostáváme se k otázce extenzivního rozvoje. 

Extenzivní rozvoj není zase tak háklivý na dirigistické metody. Problém začne, když potřebujete mít 

určitou lidskou vzdělanostní infrastrukturu, když potřebujete motivaci - zkrátka, pokud z té fáze 

extenzivní přejdete do fáze intenzivní, v níž musíte využívat vědeckotechnický rozvoj, jinými slovy 

inovace, práci s vysokou přidanou hodnotou. Musíte se umět šikovně pohybovat, shánět si obchody.  

MS: Osvojit si princip intenzifikace je běh na dlouhou trať.  
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JD: České hospodářství mělo vyspělost z předválečného období, ale minimálně do šedesátých let mu 

ten extenzivní růst vyhovoval. Co nám pouštělo žilou zejména v počátku, je, že jsme pomáhali vybavit 

zbytek společenství RVHP. Válkou zdecimované Rusko, vyplněná NDR. My jsme pomáhali je 

industrializovat. Naše výrobní struktura byla pro nás těžká, ale stali jsme se navíc kovárnou celého 

RVHP. Než jsme se s nimi pohádali, tak jsme pomáhali budovat Čínu v padesátých letech. Poté přišel 

strýček Mao, objevil „kulturní revoluci“ a vše bylo jinak. Z tohoto důvodu to byla zátěž, ovšem nás to 

táhlo. Poté se přišlo na to, že je nutné k tomu přistupovat ekonomičtěji, že je nutné hledat propojení 

se světem. To proto, že skončila žhavá fáze studené války. Otevřeli jsme se světu, obchodovali jsme 

se světem. To vedlo ke srovnávání parametrů produktivity práce. Nebylo to naostro, protože jsme 

nevyváželi tkaničky od bot do Spojených států. Zajímali jsme se o asijské, latinskoamerické trhy.  

MS: Posléze jsme tam byli schopni vyvážet investiční celky.  

JD: Ano, to je zásadní, protože se neřeší, jestli tam vyvezete pár půllitrů navíc, ale že vezmete celý 

investiční celek. To je výrobní komplex a onen obchod je najednou velký. Navíc tam vytvoříte 

odběratele do budoucnosti. Když tam postavíte elektrárnu, fabriku, budou s námi mít zájem dále 

obchodovat.  

MS: Nu, ale to se ve své podstatě stalo minulostí. V roce 1991 se rozpadl Sovětský svaz, také byla 

ukončena spolupráce v rámci RVHP.  

… 1989 a východiska …  

MS: Z toho, co říkáte, je jasné, že jste listopad 1989 přivítal, nebo je to špatná úvaha? Sám jste přece 

vnímal onu politiku komunistické strany jako přešlapování, které postrádalo směr.  

JD: Určitě. Bylo jasné, že stagnace nemůže trvat dlouho. Otevření se změnám přivítali asi všichni 

zprava doleva. Problém byl, že si každý představoval ty změny jinak a i té šance chtěl využít jiným 

způsobem. To je pochopitelné. Je faktem, že česká levice se ukázala být nejméně připravenou. Možná 

to souviselo s tím, že také evropská levice byla málo připravená.  

MS: V tu dobu svět přál trhu, a ne plánování. To se v očích lidí ze socialistického tábora 

zdiskreditovalo.  

JD: S odstupem času mohu vyslovit soud, že perestrojka byl velmi měkkým, nedomyšleným, 

reformním konceptem. Pokud si vezmu, že Češi vzhlíželi k perestrojce jako k něčemu, co je dále, než 

je proces změn u nás, tak je vidět, jak jsme do jisté míry měli prázdné ruce, jelikož u nás hlubší práce 

na reformách skončily v roce 1968. Říkám-li slovo reformy, myslím tím reformy v socialistickém rámci 

či radikálně levicovém rámci. Tím, že jsme se otevírali myšlenkám, že jsme se snažili alespoň na venek 

spojovat věci obtížně spojitelné, aby to dobře vypadalo … Dokonce se pro to vymýšlely nové názvy, 

byli jsme zčásti připraveni. Nebyl trh pracovních sil, ale trh práce. To proto, aby to nevypadalo tak, že 

vykořisťovaný dělník musí prodávat svou práci tomu buržoovi, a proto se říkalo, že se jedná o trh 

práce. Tak to pokračovalo i v jiných oblastech. Bylo to roubování nových věcí a věděli jsme, že se 

neobejdeme bez hlubší koncepce. Zejména v ekonomii jsme měli prázdné ruce. 

MS: Nu, ale vždyť si vás strana vybrala? 
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JD: Zadavatel to necítil tak, jak to říkám. Zřejmě to tehdy necítil, a kdo ví, jak by uvažoval?  Možná by 

se zhlédnul v současné Číně. Můžeme se bavit, zdali se jim podařilo zapřáhnout kapitalistického koně 

zapřáhnout do socialistické káry, či zdali tomu není naopak. Tehdy přišel úkol z Moskvy dělat reformy. 

Praha řekla: „Dobrá, budeme též dělat reformy, ale opatrně. To proto, že soudruzi v Moskvě jsou 

občas popletení.“ U nás byla tedy reakce velmi opatrná. Podobně i NDR byla velmi opatrná. Poláci a 

Maďaři se do toho hrnuli relativně nadšeně, ale Češi byli velmi opatrní. Zadání bylo takové: „Ano, 

budeme dělat reformy. Potřebujeme zvýšit produktivitu.“ Hoši, něco vymyslete, ale ne abyste přišli 

s něčím, co by mohlo narušit naše vztahy v rámci systému. 

MS: Ano, odezva byla čistě deklaratorní, ale že by došlo k zásadní aplikaci reforem, tak to zřejmě ne.   

… Role Gorbačova …  

MS: Domníváte se, že kdyby pan Gorbačov přišel s promyšlenějšími reformami, tak by perestrojka 

nabrala jiný směr?  

JD: To je debata, zdali byl systém reformovatelný, či ne. Pokud byl nereformovatelný, tak kdy onu 

nereformovatelnost ztratil. Je celá škála možných přístupů a pohledů. Někteří tvrdí, že od počátku to 

bylo špatné, že tak, jak se to zformovalo za Lenina, Stalina a poté jsme to převzali po válce, tak již to 

bylo špatné a nedalo se s tím hnout. Někteří tvrdí, že byrokratická fáze byla objektivní, ale zkouška 

přišla tehdy, kdy jsme ji měli opustit a přijít s konceptem, jenž by byl nebyrokratický. Tam možnost 

reformy byla. Jelikož se nepodařila, poté se systém pouze „zacementoval“. To je druhý možný 

přístup. Třetí tvrdili, že reformy jsou plynulým procesem. Panta rhei, vše se mění, a pokud by se pár 

chyb neudělalo před rokem 1989, mohli jsme vesele reformovat dále. To je ten třetí přístup. Mně je 

nejbližší to druhé vysvětlení, ne protože je to zlatá cesta, ale protože v ní vidím logiku. Je to, jako byl 

po revoluci objektivní válečný komunismus, poté přišel NEP a pak nastal konec. Obdobně i u nás 

přišla éra konfliktu. Mohu se bavit, co bylo, či nebylo zločinné. Poté měla přijít reforma, a tím, že 

nepřišla, byl konec. Můj názor s odstupem doby je tento: Jako mladý člověk jsem v osmdesátých 

letech věřil, že šance na reformu je. Též jsem se o ni snažil. S odstupem doby musím říci, že 

v posledních letech šance na reformu byla minimální. Pokud by Gorbačov přišel s něčím zázračným, 

obtížněji by se jeho návrhy prosazovaly, a to z pouhého jednoho důvodu. Pokud bychom u nás měli 

pro to podmínky, Sovětský svaz byl úplně někde jinde. Sovětský model vznikl v podmínkách carského 

Ruska. Kdyby měla přijít zázračná reforma pro moderní socialismus, tak by přišla z brežněvovského 

Ruska. Opět by se zde projevil handicap.  

MS: V Sovětském svazu, v Rusku se rozhodovalo o realizaci politiky v Praze, i když sami jsme si k tomu 

dopomohli, jelikož mnozí naši představitelé byli vůči Moskvě servilní.  

JD: Dělat proto vyspělejší RVHP, abychom si mohli dělat, co chceme, tak by to vyhovovalo pluralitě 

přístupů, ale dostalo by se to do konfliktu s geopolitickým uvažováním - vy si zde začnete 

hospodářsky reformovat, poté nám pošlete vojáky zpět. Z toho pohledu to bylo mocenské držení. To, 

co nám reformně posílali, nebylo pravé. Na druhou stranu jsme si sami neuměli poradit.  

… Koncept směřující k  trhu …  

MS: Bylo řečeno, že jako člověk jste reformy přivítal. Na druhou stranu, jak jste vnímal poté koncept, 

který totálně destruoval to, na čem bylo založeno plánované hospodářství? Člověk se mohl setkat 
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s prosazováním trhu bez přívlastků, byla velká liberalizace, deregulace, privatizace. V roce 1991 došlo 

k silnému cenovému šoku. Ten byl v ostatní státech dramatičtější. Co tomu říkalo vaše levicové vidění?  

JD: Tehdy jsem vycházel z jednoduché racionální úvahy, že pokud někdo mluví o trhu bez přívlastků, 

tak tím demonstruje míru bigotnosti. To proto, že žádný systém není zcela čistý. V minulosti jsme 

také nežili ve stoprocentním etatismu. Když přišla nová doba, tak v ní také vše není svobodné. Není 

volný trh, kde je volná soutěž všech účastníků. Ti mají být dokonale informováni, není žádná 

oligopolní struktura. Vše se to vyřeší tou spontaneitou chování hospodářských subjektů. Trh, jelikož 

je nejpružnější, tak je nejefektivnější. Takto to dle mého pohledu nefunguje.  

MS: Pojetí silné efektivity trhu je akademickým konceptem?  

JD: Akademickým, možná scholastickým. I akademici by měli vnímat život. Ten před nás staví 

konkrétní zadání. Musíme se tázat, zdali je monopolní struktura, či není? Jsou různé typy monopolů, 

popřípadě oligopolů. Celá řada ekonomických škol se této problematice věnuje. Levice má zřejmě 

nejblíže k postkeynesiánství. Soudím, že je to objektivní problém a nelze jej nevnímat. Jakýpak trh 

bez přívlastků? Jde o to, aby již ten přívlastek nebyl pouze propagandistický a politický. Pokud řeknu, 

že trh není dokonalý či svobodný, ale že je též sociální či ekologický, tak co to je? Soudíte, že před 

sociální požadavky musí ekonom srazit kufry? To není pravda. Platí heslo, že správně ekonomické by 

mělo být i ekologické. Co je ekonomické, je komplexní záležitost, a není to čistě profitní pohled na 

věc. I ten sociální systém musí být efektivní, motivující a tudíž z nějakého celospolečenského pohledu 

efektivní.  

MS: Lidé, kteří se rozhodují, by měli být dostatečně vnímaví k okolí, měli by mít patřičné periferní 

vidění, neměli by se snažit nálepkovat a a priory odsuzovat druhého za jeho postoj. To se v rámci 

diskusí o ustavení trhu stávalo. Byli lidé, kteří zdůrazňovali, že chtějí pouze trh, a kdo ne, je proti nám. 

Kdo není pro trh, je stoupencem třetích cest.   

JD: To byla politická interpretace, možná i politická motivace. Základ vidím v tom, že nešlo ani tak o 

dokonalý trh, ale o urychlenou majetkovou přeměnu. Jestli „otcové“ devadesátých let něčím žijí, 

jedná se o ideové dědictví českého kapitalismu. To znamená, že do vybraných českých rukou - ať již to 

byli domácí lídři, či ti, kteří se vrátili z emigrace - zachránili nějaký majetek, který kapitalisticky 

spravují, ale strašně neradi vidí, že přichází svět, Evropa. Období, kdy se k majetku dostali, bylo 

období pomyslného závodu ekonomů, právníků. Poté nastalo období normálního života, normálních 

podmínek soutěže. Český kapitalismus v podstatě nevznikne, jelikož kapitalismus již není český, není 

národní, ale je mezinárodní, neřku-li globální.  

MS: Pochopitelně zde byla snad i správná snaha po tom, aby podniky, které byly ve státním 

vlastnictví, se rychle dokázaly na trhu uchytit, adaptovat, …  

JD: … aby se počaly chovat ekonomicky. To přece neznamená, že podnik se začne chovat hospodárně 

pouze proto, že jej bude vlastnit jistý Josef Novák.  

MS: Tam se věřilo ve spontaneitu tržních sil. Na druhou stranu, proč s tím nesouhlasit?   

JD: Bylo snahou jej odstřihnout od penězovodu ze státního rozpočtu, převést jej do tržních 

podmínek, kde by musel konkurovat jiným. Byla snaha, aby se podnik orientoval dle ekonomických 

kritérií, tedy patřičných informací povětšinou generovaných trhem. Tento tlak by z něj udělal 
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ekonomicky jednající subjekt. To však nemusí být za podmínek, že jej bude vlastnit Josef Novák či 

Hans Neubauer. To je snad úplně jedno. Byla reálná i jiná koncepce Fondu národního majetku, která 

byla alternativou k té transformační koncepci. Sám bych ji nazval hospodářskou, jež by podniky 

převedla na obchodní společnosti, přičemž by podržela strategický vliv státu ve smyslu nikoli běžných 

vlastnických práv, ovšem ve smyslu kontroly nad portfoliem, které ten stát chtěl ovlivňovat.  

MS: Stačí se podívat do dnešních dnů. I některé podniky jsou stále státní. Máme třeba státní Budvar, i 

když to je asi způsobeno známkoprávními spory. Podnik sám prosperuje.  

JD: Ano, tam je to trochu raritou, že se managementu podařil rozvoj.  V podstatě se dá říci, že se ze 

sítě vysmekli. Zadání vlády a výkon Fondu národního byl jednoznačný. V devadesátém roce, když se o 

tomto rozhodovalo, tak tehdejší KSČM měla jiné pojetí Fondu a v debatách v Kolodějích Švejnar říkal, 

že sám přišel s jiným konceptem toho Fondu.  

… Omyly transformace z pohledu levice …  

MS: Posuňme se dále. Kde byla chyba v kontextu levicového vidění transformačních procesů?  

JD: My jsme transformaci nevnímali jako majetkové akvizice, ale jako prostor pro efektivní výkon 

vlastnických práv ze strany státu a převod modelu chování z netržního prostředí do toho tržního. Ten 

trh by „vychoval“ subjekt, pokud by vykonával vlastnická práva efektivně. Poté je druhotnou věcí, 

zdali v papírech je vlastníkem ten Pepa Novák či někdo jiný. Toto je druhotné z hlediska efektivní 

funkce, ale ta není druhotná z hlediska vlivu a moci.  

MS: Zde se nabízí otázka, zdali lidé, kteří měli vysoké postavení v tehdejších mocenských strukturách, 

zdali ho nevyužívali?  

JD: Asi ano. Experti - ať již v oblasti výrobní, kde měli majetek zmapovaný, tak i z oblasti bankovní - 

mohli financovat některé transakce. Byli tam lidé, kteří byli pečlivě vybíráni. Myslím si, že to bylo bez 

ohledu na to, zda někdo přišel zvenčí, či z domova. Ten, kdo informace měl, tak měl strategický 

význam pro toto rozhodování. Rozhodování jako celek dopadlo tímto způsobem. To znamená, že ti, 

kteří měli v té době nejvíce moci, se rozhodli, že prvotní je přesun majetku a druhotná je záležitost 

fungování.  

MS: Bylo zamýšleno, že když se změní majitel, tak ten poté bude dostatečně motivován k činnosti ve 

správě majetku a jeho rozhojňování?  

JD: Ukázalo se, že není pravda. Zaprvé docházelo k proměnám majitelů. To nebylo pouze o tom, že 

„když to neumíš, tak půjdeš …“, až nakonec přijde ten, kdo to umí. Tím třetím, čtvrtým v řadě byl 

někdo úplně jiný, kdo neměl zájem o firmu a o Českou republiku.  

MS: Ano, někdo ze zahraničí si mohl koupit konkurenční podnik a mohl ho postupnými kroky 

zlikvidovat.  

JD: Docházelo ke zhodnocování aktiv. Soudím, že se zde nehospodařilo v tom pravém slova smyslu.  

MS: Cílem podnikání je snad zhodnocování aktiv?  

JD: Pokud se v reálné ekonomice nic neděje, tak je to dost na pováženou. Přece nedávná 

hospodářská krize je z velké části o tom, že reálné hospodářství funguje takto, ale nabalila se na to 
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díky fiktivním penězům a spekulacím obrovská bublina. Řekl bych, že zhodnocování aktiv formou 

virtuální ekonomiky, je rychlá, dramatická cesta zbohatnutí. Když si zprivatizujete národní majetek, 

jenž má hodnotu 4 bilionů, prodáte jej za dva biliony a ještě si sekundárně necháte proplatit 

ekologické škody, zaplatíte si privatizační poradce, tak je to skutečný kšeft.  

MS: Nu, když se prodával majetek, tak se hledala cena. Na druhou stranu je otázkou, jak určit 

skutečnou cenu majetku, kterou podnik měl, když neexistoval dříve trh, jenž by ho pomocí nabídky a 

poptávky ocenil.  

JD: Pokud by majetek spravoval Fond národního majetku, jehož prioritou by nebyly akvizice, ale 

prioritu by bylo nahodit motor podnikům v tržních podmínkách.  

MS: To bychom zůstali opět u státu. Ten by vodil ony společnosti za ručičku.  

JD: Ne tak, stát by v podstatě předcházel onomu zcizení. Management by byl v podobné roli, jako je 

tomu dnes, ale pouze by nemusel poslouchat majitele, kteří prošli republikou a pokračovali dále. To 

je zásadní rozdíl.  

MS: Naskýtá se otázka, zdali zde bylo domácí stříbro? Byly zde podniky jako Škoda Plzeň, Škoda 

Mladá Boleslav, Hutnictví, Poldi, ČKD aj.  

… Směrování podniků …  

JD: Restrukturalizace československé ekonomiky byla jedním z úkolů Prognostického ústavu ČSAV. 

Bylo jasné, že restrukturalizace musí proběhnout. Měli jsme komplexní strukturu, dělalo se u nás vše, 

tedy od lokomotiv až po špendlíky. Pro malou ekonomiku je to nelogické. Na světovém trhu musí 

podniky tohoto hospodářství hledat díry na trhu, specializovat se. Nějakou páteř mít musíte, ale …  

MS: … stačí se podívat na Finsko. Tato ekonomika byla obchodně závislá na Sovětském svazu. 

Společnost Nokia vyráběla různé druhy zboží, ba i pneumatiky. Díky tomu, že našla skulinu na trhu, 

tato společnost se vyprofilovala tak, že se stala největším výrobcem mobilních telefonů na světě.  

JD: Připouštím úkol restrukturalizace. Je otázka, do jaké míry měla být ovlivňována cíleně. To 

znamená, že jsme si měli říci, kde by role Československa, později České republiky měla být v rámci 

mezinárodní dělby práce, jelikož ta je pro nás klíčovou. Měli jsme se tázat, nač jsme se měli zaměřit, 

co můžeme s klidem pustit. Měl by to být jistý proces. To se realizovalo způsobem, jenž se nazýval 

strategií „tvořivé destrukce“.  

MS: Tato licence byla vypůjčena od Josepha Schumpetera.   

JD: Soudím, že by s tím nesouhlasil, kdyby to viděl. Jeho pojetí byla jiná forma destrukce. Výsledek je 

ten, že od té doby přišlo několik vln, kdy jsme říkali, že restrukturalizace není dobrá, není dotažená. 

Máme zde monokulturu, zbavili jsme se něčeho, co obtížně doháníme. Je to propojené s někým 

jiným. My jsme v situaci, kdy můžeme věci minimálně ovlivňovat. Kromě společnosti ČEZ se u nás 

rozhoduje od Meinla či jiných řetězců, až po Volkswagen. Makrostruktura je jasná. Muselo se přejít 

k výrobám s vyšší přidanou hodnotou, to je zřejmé, stejně jako intelektualizace práce, i inovace. To je 

vše zřejmé. Minimálně v té mezzo struktuře měla být vyšší uvážlivost. Neměla se pouštět z ruky a 

čekat, jak to dopadne.   
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MS: Na druhou stranu se člověk může tázat, zdali to vadí, když zahraniční kapitál prospívá?   

MS: Restrukturalizace podniků nebyla v zásadě předmětem transformace.  

JD: Strukturální, chcete-li průmyslová politika, je do dnešních dnů tabu. To, co řešili vzpomínaní Fini, 

Japonci a jiní, je u nás stále tabu.  

MS: Japonci mají jiný styl kultury, vládnutí.  

JD: S tím lze souhlasit. Nicméně když si řekneme to základní, to znamená, že …  

MS: …tam je indikativní plánování a že tato země má s plánováním špatné zkušenosti, byť bylo jiného 

druhu. 

JD: Ano, avšak pokud si řeknu, že stát, respektive společnost by se měla věnovat tématům, jako je 

strukturální, průmyslová politika, tak se jim budu věnovat. Je na mně, zdali si vyberu Finsko, 

Japonsko, vydiskutuji si ten přístup, ale musím říci to A, tedy, že to chci dělat. Soudím, že nám zde 

neustále chybí to A.  

MS: Nu, máme nějaký cíl? 

JD: Máme podporu podnikání. To je malé a střední podnikání. Podpora spočívá v tom, že máme mít 

co nejmenší daně, že se slibuje co nejlepší přístup k úřadům. Ty se nám digitalizují, ale jednoduchost 

se zatím nedostavila. Takto se podporuje podnikání? Přitom bychom měli cílevědomě hledat pozici 

České republiky.         

MS: Někdo může říci, že se zde spíše nechává prostor pro spontánní aktivity.  

JD: Nic proti, ale to se musí setkat. Nevolám po tom, aby se v nějaké plánovací komisi namalovala 

strukturální matice a podle toho se přidělovaly koruny. Jistá míra tržní spontaneity tam být 

jednoduše musí. To zásadní, jako je průmyslová politika, zde chybí. Mělo by být jasné, nač by se 

Česká republika měla zaměřit. Pokud na tyto obory, tak by mělo být jasné, jak já tomu pomohu třeba 

nastavením ekonomického prostředí jako celku či cílovými programy. Stát zde bude mít jistou vizi a 

nyní k tomu napře konkrétní programy. 

… Kyv kyvadla …  

MS: Vy vytýkáte minulým vládám a těm, které formulovaly východiska ekonomické transformace, že 

zde stát nenašel otevřenou ruku k podnikům?  

JD: Když jsme se bavili o majetkových záležitostech, zmínil jsem dvě skutečnosti. Opět platí, že jsme 

na tom mimořádně jinak než ostatní země. Když jsme v minulosti byli mimořádně postátnění, nyní je 

mimořádně velká míra toho, co je zprivatizováno, a ještě mimořádně velká míra toho, co je 

v zahraničních rukou. To je jiné než v ostatních zemích. To je měřitelné a dohádatelné. To je jeden 

problém. Jednoduše jsme si neohlídali strategické portfolio, pokud to řeknu takto. Druhou věcí je 

podoba hospodářství, jež se dá moderovat hospodářskou politikou. Tyto věci vnímám jako problém. 

Pochopitelně, způsob, jak by to mělo probíhat, je otázkou. Můžeme se bavit o síle gradualistického 

přístupu, zdali jít menší, či větší cestou. Zdali intenzita změn umožní proskočit labilním obdobím, kdy 

není jisté, zdali se to náhodou nezvrtne. Marná sláva, rozhodují politici, a ti jsou otroci volebního 

cyklu. Na počátku napáchají paseku a na konci si kupují voliče, aby jim to prominuli.  
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MS:  S analýzou tohoto způsobu jednání přišla liberální škola veřejné volby. To je realita, ale jak jinak 

jednat? 

JD: Soudím, že musí být něco nad tím.  

MS: Nějaká dlouhodobá vize?  

JD: Ministerstvo pro strategické rozhodování řídil velmi krátce Vladimír Dlouhý. V podstatě jej jako 

RVHP pomáhal utlumit. Poté u nás bylo ministerstvo hospodářské politiky. To měl Karel Dyba. To bylo 

také krátké. Poté se utvářelo ministerstvo průmyslu a obchodu. Tam byla Vlasta Štěpová. Nyní to 

pohltilo Ministerstvo průmyslu a ochodu ČR. Soudím, že to kromě podnikatelského prostředí má 

vazbu na klíčové resorty. Minimálně je tam energetika, což má velmi silný vliv na toto ministerstvo.  

MS: Myslíte si, že by se stát neměl zříci tohoto odvětví, když v něm má stále velký podíl?  

JD: Mně jde spíše o strukturální, průmyslovou politiku v širším slova smyslu. Dříve, když se vše řídilo 

do detailu, užívala se matice, tak se zřizovala resortní ministerstva, dokonce s velmi úzkým resortním 

profilem. Nejprve bylo ministerstvo strojírenství, poté bylo ministerstvo těžkého strojírenství, 

lehkého strojírenství, elektrotechnického průmyslu. Nyní se to neustále drobilo, drobilo, drobilo. 

Ministerstva přibývala a bylo to absurdní. Mně jde spíše o širší přístup.   

… Aktivismus státu …  

MS: Voláte po aktivistické roli státu. Tomu se vlády Václava Klause bránily. Vláda Miloše Zemana se 

snažila vytvořit pobídky pro podnikatele, kteří zde budou investovat v rámci průmyslových zón. Byla 

snaha o velký restrukturalizační projekt, který by se týkal význačných českých podniků. 

JD: To také. Každá vláda, která od té doby přišla, musela řešit škodu, která předtím vznikla. Pokud 

Miloš Zeman povolal ministra Grégra, tak ten měl vazbu, péči jednak o těžký průmysl, musel řešit 

žumpu ztrát, které vznikly na základě neuvážené privatizace. To proto, že bankovní socialismus 

nevyřešil vše. To, co napadalo do žumpy financí, se přefinancovalo. Částka, která byla vyčíslena, 

dosáhla 400 miliard korun.  

MS: Velkou roli v očištění v rámci bankovní sektoru hrála Konsolidační banka.  

JD: Co bylo v podnicích, byl též velký problém. To musel Grégr řešit v rámci akci „Velký třesk“, …  

MS: … což byl název pro restrukturalizační program.  

JD: Soudím, že cílem bylo přinést peníze a sanovat nedostatky, a to zavánělo tím, že se to bude spíše 

umocňovat než přivádět do slušného stavu. My komunisté máme v programu fond obnovy, který měl 

být vytvořen, když vypukla finanční a hospodářská krize. Možná by se jednalo o obdobnou instituci. 

Je otázka, jak hospodářství nastartovat v reálném čase, v reálném břemeni, které s sebou neseme. 

Mohu říci, že budu jinak rozumět bankovnímu sektoru, mohu říkat, aby to ty komerční banky neměly 

jednoduché, že raději vyprofiluji silnou státní banku, jež povede některé rozvojové, proexportní 

agendy.   

MS: Cosi zde již je.  
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JD: Ano, hovořím o jedné silné instituci, která by byla výsledkem fúzí. Ta by byla konkurentem 

komerčnímu sektoru. To proto, že komerční sektor se chová také úzce, utilitárně. Když může 

zinkasovat poplatky, tak to udělá, když chce bohatnout přes státní cenné papíry, tak přes ně bohatne. 

Proč by se pouštěl do úvěrování, které je riskantní?  

... Východiska pro politiku ...  

MS: Dobrá, jaká jsou podle vás východiska pro levicovou politiku v posttransformační době?  

JD: V tuto chvíli, pokud bych měl definovat to podstatné, tak bych řekl, že se jedná o rehabilitaci 

podstatných věcí, a to o dlouhodobé strategie, rehabilitaci odpovědnosti státu za aktivní, nikoliv 

aktivistickou hospodářskou politiku v některých klíčových oblastech, jako je například strukturální 

politika. Jestliže připustím, že ano, tak si musím vydiskutovat v malé České republice v roce 2010, 

2011, co budu dělat. Nejsem kouzelný dědeček, jenž mávne hůlkou a má vymyšleno a vystaráno.  

MS: To jsou věci, které by se měly připravovat pět, deset let dopředu. Věci mohou být jinde. Kdo 

předpovídal onu rychlou proměnu v roce 1989?  

JD: Když to nebudeme umět, tak to udělá někdo za nás. Buďto to bude Brusel, nebo to bude 

společenství zemí, nebo nedej bože privatizace dojde tak daleko, že se klíčové věci budou řešit na 

klíčových TNC – Transnational corporation. Ty též strategicky plánují, rozhodují, také si řeší tyto 

problémy. Budou to však dělat ze svého pohledu. Kdybych to měl zlehčit, tak někam přijde 

společnost Coca – Cola a bude to takto.  

MS: Předpokládáte, že velké nadnárodní společnosti budou moci následně vládnout a stát by tomu 

měl čelit? 

JD: Když si to nevyřešíme my, naše politické autority, naše ekonomické struktury, musí to logicky 

vyřešit někdo jiný. Nabízí se buď Brusel, či kdyby se něco začalo s Evropskou unií dít, bude to jiné 

společenství. Pokud to nebude politická transnacionální autorita, kterou si budujeme v rámci 

integračních procesů, pak z logiky věci se bude jednat o autoritu privátní na úrovni TNC, tedy 

transnacionálních korporací.                

MS: Děkuji vám za kritická slova …    

 

 

Dialog o transformaci a významu školství s T. Klírem8,9: 

MS: Jakou si myslíte, že má vzdělání úlohu ve společnosti, která je řízená centrálně, má jistý plán, a 

jaká je jeho role pro otevřenou společnost?   

… Co je vzdělání? ….  

                                                           
8
 Tomáš Klír *1979, český archeolog, je držitelem Bolzanovy ceny, kterou mu udělila Univerzita Karlova v roce 

2010, působil v Národním památkovém ústavu, na FF UK. 
9
 Dialog byl natočen v úterý 1. února 2011 odpoledne v prostorách Karolina UK, Celetná 20, Praha 1, Staré 

Město.  
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TK: To si musíme nejprve odpovědět, či lépe položit otázku: „Co je vzdělání?“ Na vzdělání můžeme 

nahlížet jako na cosi, co je podobné trávení volného času. Vzdělání je důležité, protože určitá skupina 

lidí tím tráví svůj čas.  

MS: To můžeme chápat i tak, že člověk studuje pouze proto, aby využil svůj volný čas?  

TK: Ano, zrovna nyní jsou v chodu ony univerzity třetího věku. Jsou tam lidé ve věku šedesáti, 

sedmdesáti, osmdesáti let. Proč právě tito lidé se vzdělávají, když by se dalo říci, že to nevyužijí ve 

svém produktivním životě?  

MS: To je jednoduché a ona odpověď vychází z těch předchozích tezí. Inu, aby využili volný čas, který 

mají, jelikož cílem vzdělání je poznání a vzdělání je baví. Je to rozvíjení člověka, jeho osobnosti. 

TK: Jinými slovy vzdělání má smysl v sobě samém. Do jisté míry člověka jednoduše naplňuje a baví.    

MS: Samo o sobě to dává smysl, nicméně člověk se vzdělává z důvodu uplatnění na trhu práce.  

... Vzdělání jako trávení času …  

TK: Není to tak přímo. Vždyť třiaosmdesátiletá babička dochází na přednášky na Filozofickou fakultu 

UK, tak je vidět ono směřování, tak ji to jednoduše musí bavit.  

MS: Souhlasím s vámi. Je nutné říci, že ono vzdělání nemá přímý vztah k nějaké jejich produktivní 

činnosti, ovšem za minulého režimu to nebylo možné. Člověk dostal vzdělání a měl pracovat v oboru, 

který jsi vystudoval. Univerzitu třetího věku si ona společnost nemohla dovolit. Dnes je to trochu jiné, 

což je znakem bohatnutí i naší společnosti.  

TK: Význam vzdělání? Budu si dnes stát na tom, že je to skutečně trávení volného času.  

MS: Nu, od počátku?  

TK: Z části, kolego, je to trávení volného času.  

... Vzdělání, výchova a kontexty ...  

MS: Dobře, ale posuňme se dále. Domníváte se, že by škola měla vychovávat? Jak by dle vás měla 

škola připravit na život, aby život absolventa byl, pokud možno, smysluplný, aby se cítil integrální 

součástí společenství, jehož je součástí? Shodou okolností ve škole tráví člověk celkem dost času, je to 

více než desetiletí jeho života. Ze strany společnosti se jedná o velkou investici. 

TK: Nu, vezměte si, že pokud je vzdělání trávením volného času, tak ona naše činnosti má dva 

aspekty. Mohou to být věci naprosto neproduktivní a nepoužitelné. 

MS: Vyjděme od vás. Sám jste archeologem.  

TK: Takže sám vidíte, že jistá povolání mohou být nazírána jako zbytečná. Dáváte a nacházíte 

kritérium, že část vzdělání není využita. 

MS: Tito lidé nejsou využiti k produktivní činnosti, nicméně mnozí rozvíjejí svou osobnost člověka.  
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TK: Člověk svůj život prožívá, produkuje a vyrábí, aby ten život mohl prožívat v okamžiku, kdy je 

společnost tak bohatá, že lidi nemusí neustále pracovat, pak je vzdělání vrcholem. Potom by to bylo 

dle vaší představy, že se vzděláváte, abyste mohl produkovat. Též produkujete pro to, abyste mohl 

vzdělávat. Jinými slovy zde platí onen podmíněný vztah. 

MS: To znamená, že podmíněnost vede k utvoření celku.  

TK: Tak co produktivní, či neproduktivní vzdělání?  Nyní to příliš neplatí. Ve společnosti blahobytu a 

dostatku, …  

MS: … ale vidíte, že ona společnost dostatku má určitou společenskou třídu, kterou můžeme označit 

za chudou.  

TK: Nu dobře, ale bez vzdělání, které zajišťuje, že vzniká nějaká obživa, nějaké ty předměty a tak.  

... Příklad z archeologie ...  

TK: Já jsem zrovna v oboru, který poskytuje vzdělání a který žádné statky neprodukuje, neposkytuje 

je k nějaké té reprodukci.  

MS: To můžeme chápat tak, že je to taková intelektuální kratochvíle pro daného člověka či skupinu 

lidí. 

TK: Vzdělání do jisté míry ano. I my zde můžeme produkovat archeology, kteří jsou tvůrci 

archeologických průzkumů, zachraňují památky. Ale tažme se, proč ony památky zachraňují? 

MS: Vždyť je to zřejmé. Abychom uchovávali vztah k minulosti, a tím vyjádřili úctu k odkazu našich 

předků, abychom si vytvořili onen vztah. Sluší se zde říci jednu důležitou skutečnost, že když se 

kupříkladu staví na zelené louce či se buduje jiná infrastruktura, bez archeologů se taková stavba 

zkrátka neobejde.  

KT: Ano, tak tomu skutečnost je. To je vzdělání, které splňuje patřičné požadavky společnosti, a 

společnost má snahu starat se o své kulturní dědictví. A to je vzdělání, které člověk zde dostane. 

Přirozeně reaguje na potřeby společnosti, jež asi nejsou primární. Jinými slovy není to nic nezbytného 

k přežití, není to věc obživy, není to věc reprodukce, není to životně důležité. 

... Vzdělání v 21. století ...  

MS: Rozumím, mluvíte pouze o své archeologické činnosti. Co by podle vás mělo vzdělání přinášet 

člověku jednadvacátého století, jenž žije v tzv. vzdělanostní společnosti? Je zřejmé, že v době 

minulého režimu na vysokou školu nedosáhl každý. To byla taková elitní záležitost.  

TK: Souhlasím s vámi, nicméně doba se proměnila.     

MS: Jak vidíte ono srovnání vzdělání dnes s tím, co zde bylo za minulého režimu? Jak se na to díváte 

na základě svých zkušeností a poznatků?   

TK: Rozhodně je důležitý onen kvantitativní nárůst, nejen těch základních informací, lidí apod.   

MS: Ano, to je zřejmé. Je to dáno dobou a jejími nároky. Lidé mají hlad po vzdělání, dá-li se to tak 

nazvat.  



 
 

46 
 

TK: Netýká se to oněch základních informací, které mají lidé k dispozici, spolu s informačním 

nárůstem poskytujícím možnosti kombinovat různé věci, různé myšlenky, různé přístupy. Nyní se 

pohybujeme v jiné myšlenkové situaci. To není ani tak dáno tím, že se změnil režim, ale že společnost 

je propojenější, komplexnější, složitější.  

MS: To, co říkáte, odpovídá realitě a člověk se s tím musí vyrovnat, pokud má zájem o přežití. 

TK: Možná jí chybí to, co je skutečně pevné, co je povinné. Dnes to asi nikdo nedokáže nebo 

s mnohem menší jistotou může konstatovat, co by měl vědět. Já bych nyní řekl, co by člověk měl 

doopravdy vědět. V tom bych měl dnes mnohem menší jistotu než někdy před dvaceti lety.  

MS: Kdybychom to měli specifikovat, demonstrovat na zářném příkladu, třeba dříve by součástí 

vzdělání bylo, že člověk si pamatoval či musel pamatovat, kdy byla založena například ona Karlova 

univerzita.  

TK: Teď to podstatné je například jazyková vybavenost. 

MS: Nejen jazyková vybavenost, kolego, minulý režim dbal na to, aby lidé znali ruštinu, jelikož jsme 

byli onou součástí východního bloku.  

TK: Nyní je to rozhodně to, na čem se asi shodne většina lidí -  vzdělání je jednak jazyková průprava. 

MS: Nu, ale vy musíte znát nejen jazyk, ale též musíte cosi vědět, abyste mohl na onom trhu práce 

nalézt uplatnění či uplatnění ve společnosti, kde máte zájem být. 

TK: Inu, jazyková průprava. Pak jsou to základní věci, jako je znalost software, práce s počítačem, 

zkrátka vše, co člověku umožňuje komunikovat. Jazyk, ovládaní komutačních prostředků, počítač. Pak 

je to vzdělání v oblasti prezentace. Ano, každý člověk by měl umět sdělit své myšlenky, postoje, 

názory. Jinými slovy daný člověk by měl mít mediální vzdělání. Také by měl umět psát, umět se 

patřičně vyjádřit. To vše by mělo být vyučováno na základním stupni vzdělávací soustavy. To vše se 

zdá být zřejmé a jasné. To patří do oné druhé sféry. Pak je asi ta třetí. Tak do té bych zařadil to, že by 

člověk měl schopnost prožívat svět, do něhož byl vložen, do něhož se narodil. Schopnost vůbec být 

šťastný. Do toho patří kultura, přírod. To je asi konec oné třetí části, která by měla být rozvíjena 

v daném člověku.  

MS: Komunikace, projekt, schopnost prožívat … Jak prosté, že?  

TK: Tak by mělo vypadat ono základní vzdělání, které je asi důležité pro všechny lidi. Pak další 

vzdělání je otázkou specializace, jak se člověk rozhodne. To se poté odvíjí od osobního zaměření na 

to, co daný člověk má zájem ve svém životě dělat. Možná bychom nalezli více spojnic, kdybychom se 

nad tímto tématem hlouběji zamysleli. Jak se jinak dopracovat k tomu, co je, či by mělo být součástí 

onoho základního vzdělání?  

MS: Nu, ale kde by se mělo začít? 

TK: Komunikace – číst, psát, to vše patří k základním věcem, které tato společnost vyžaduje. Je to 

nutné proto, aby se v ní člověk udržel a dokázal se patřičně realizovat. Pokud půjdeme dále, tak 

narazíme asi na problém, zdali se má učit takový předmět, jako je fyzika či chemie?   

MS: Pozor, ona fyzika je snad jedním ze základních předmětů. 
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TK: Nu, já onen postoj nesdílím, jelikož se musím tázat, zdali je to skutečně nutné? Možná pro 

člověka, jenž by se měl v tom oboru pohybovat.  

MS: To je právě to, zdali dnešní společnost a školství v něm právě vychází z oné staré schopnosti 

znalostí, tedy na encyklopedičnosti? Stále je to živé. Otázkou je, proč se nejde onou cestou. Je nutné, 

aby se studenti naučili cosi prezentovat, aby uměli kreativně myslet.  

TK: To máš tak. Lidé jsou různí. Někomu vyhovuje, když má informace pevně dané. Někdo je zkrátka 

spíše takový „mluvka“, někdo je na maso a druhý na omáčku, a proto je obtížné mezi tím rozhodnout.    

Každý člověk bude trochu potlačen, někdo naopak vylítne nahoru. Každý se zkrátka musí sám 

rozhodnout a pouze na něm závisí jeho budoucnost.  

... Vzdělávání demokratů ...  

MS: Je zřejmé, co říkáte, nicméně rád bych se zeptal na to, co si myslíš, zdali by škola měla vychovávat 

a utvářet plnohodnotné osobnosti, zda by měla napomáhat při výchově demokratů? To je věc, která 

asi vyžaduje jistou reformu školy.  

TK: Abych se přiznal, nejsem si jist, zdali demokracie je dobrá forma zřízení. Třeba již není. Možná je 

nějaká lepší, nevím jaká, ale třeba bude. Co zbývá za varianty? 

MS: Stačí se odívat do Platóna a na Aristotela do antického světa. Domnívám se, že je zde ona 

možnost aristokracie, oligarchie, teokracie, timokracie … Onen výběr je velký. Otázkou je realizace.    

TK: A vlastně, kdo je to demokrat? Jak se definuje?  

MS: Můžeme říci, že je to takový člověk, jenž je schopen naslouchat, třídit informace, má schopnost 

kriticky myslet, pokud bychom to měli specifikovat na půdě poznání.  

TK: Mně přijde, že spousta vzdělaných lidí nebyla demokraty. Spousta lidí měla výtečné vzdělání. Nu 

takový Masaryk či lidé z jeho okruhu Rádl, Krejčí. Spousta vzdělaných lidí byla třebas fašisty, 

komunisty. 

MS: Ano, máte pravdu, nicméně se domnívám, že to jsou výchylky.  

TK: Jak tedy zaručíte vzděláním toho tolik zdůrazňovaného demokrata? 

MS: Ano, můžete poukázat na skutečnost dnešních dnů, že i u nás nalezneme lidi, kteří mají schopnost 

uchvacovat encyklopedickými znalostmi, ale … Takový pan Ransdorf10 je toho zářným důkazem. Ten je 

stále věřícím komunistou. Myslím si však, že by bylo dobré, pokud bychom měli tezi, že vzdělanější 

člověk může k oné demokracii více tíhnout. V historii zkrátka lze najít ony patrné protiklady, které 

vyvracejí onen ideál. Je tedy na nás, jak s onou skutečností naložíme. 

TK: Vezměte si, že Masaryk měl vzdělání za onoho Rakouska – Uherska, do kterého ses tak trochu 

kriticky opřel. Měl vzdělání jako 99 procent jeho kolegů na univerzitě. Masaryk byl demokratem, a ti 

                                                           
10

 Miloslav Ransdorf *1953, komunistický europoslanec, který je charakteristický fenomenální pamětí. Otázkou 
je, zdali jeho paměť slouží vhodně v daném kognitivním systému, jeho magnum opus je Nové čtení Marxe 
(1996). 
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ostatní třeba oněmi demokraty nebyli. Tak v samém vzdělání to asi plně nebude. Vy máte zájem, aby 

zde byli vychováváni nějací Masaryci?  

MS: Kolego, zde nejde o to, aby se zde vychoval nějaký ten Masaryk. Jde mi pouze o to, aby škola 

podporovala kritické myšlení, aby se v něm člověk rozvíjel - či lépe, aby byl vhodně podpořen onen 

potenciál, jenž v každém člověku dříme.  

TK: To asi nebude ve vzdělání. 

MS: Bude to otázka výchovy?  

TK: Tam to bude asi mnohem složitější. Jistěže vzdělání k tomu může přispět, ale vzdělání nebude 

hlavním determinantem při kultivaci daného člověka.  

MS: Tomu můžeme rozumět asi tak, že bychom si mohli položit otázku, jestli by se dané školství 

nemělo podílet na oné výchově, či to vidíš jako čistou chiméru?     

TK: Může – nemůže k tomu přispět. Důležitá je rodina, stát, životní zkušenosti.  

MS: Stát? V jakém ohledu zmiňuješ onen stát?  

TK: To jak funguje, či nefunguje. Když jsme demokratický stát, tak jistě bude fungovat jinak než stát 

fašistický. Otázka je, kdo vychová více demokratů, zdali stát fašistický, či demokratický? 

MS: To se předpokládá, kolego, samo sebou. Otázka je, zdali v onom řízeném režimu, třebas 

fašistickém, nebylo více pořádku než v naší demokracii. To je jedna poznámka. Za druhé, shodou 

okolností je dobré zmínit, že právě jak fašismus, tak národní socialismus, oba tyto režimy byly 

ustanoveny díky svobodné soutěži stran čili během demokratických poměrů, díky svobodné volbě 

občanů. Takový Hitler byl zvolen. 

TK: Ale co to vzdělání? Trochu jsme odbočili, i když demokracie – výchova – vzdělání jsou jistě 

spojené nádoby. Inu, ony názory celkem znáte, a to bych se musel nad tím vším hlouběji zamyslet. 

Nicméně vše, co jsme konstatovali, je skutečně zajímavé.  

... Otázka specializace a kontexty ...  

MS: Obraťme, milý kolego, list. Zmiňoval jste se o oněch úrovních, které vedou ke specializaci. Daný 

člověk by měl znát jazyk, měl by se vyznat v komunikaci, měl by umět prožívat daný svět. Také by měl 

z logiky věci cosi znát. To se týká jistých fakt.  

TK: Pozor, kolego. To není pouze otázka citů. Jsou různé způsoby prožívání. Třeba nějaký člověk, když 

se podívá na Hrad, může zakoušet cit romantický, ale vzdělaný člověk si za tím Hradem představí 

konkrétní příběhy, konkrétní lidi, konkrétní jevy. Jinými slovy onen svět je schopen vidět rozmanitěji, 

zajímavěji. To je přece důležité. Tam jde jistě o to, že z tohoto modelu vypadly ony přírodní vědy, jako 

je třebas chemie, fyzika. To ale snad také patří do toho prožívání světa. Stejně tak je tomu u té 

komunikace. To tam také patří, jelikož ti to umožňuje mnoho.  Nějak se to rozmělní mezi ty všechny 

sféry, ale patří to tam.  

MS: Domníváte se? 
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TK: Když totiž rozumíte fyzice, jste ve výhodě. Nemáte-li základy fyziky a chemie, bez toho 

nepochopíte věci kolem sebe. Když se díváte na hvězdy, bez ní nepochopíte, jak se pohybují apod. 

Zkrátka fyzika a chemie do toho našeho schématu logicky patří. To bych dal do úseku prožívání. 

Jednoduše, člověk, pokud je vzdělaný, je snad šťastnější než nevzdělaný - nebo se mýlím?  

MS: Neřekl bych, možná je to naopak. Člověk si uvědomuje více než ten nevzdělaný. Někteří lidé se 

chovají jako malé děti a může jim být dobře, i když vím, že občas i onen vzdělanec může zakoušet 

krásné chvíle ve svém životě, ostatně o to usiluje. Inu, zde bych řekl, že to asi závisí na více faktorech.  

TK: Také si myslím, že je v tom jistá naivita, nicméně onen konstrukt je zajímavý, nicméně to není 

plná pravda. Nevzdělaný člověk může být také šťastný. Tak to není přímo zaručeno oním faktem.  

MS: Stačí se podívat na lidi třebas v Nepálu, kteří žijí na úpatí Himalájí. Jsou usměvaví a člověk si říká, 

zdali je trápí zvláštnosti našeho světa, zdali je vnímají jako my. Divil bych se tomu. Takoví lidé se mi 

jeví, jako by jim nic nescházelo, i když vím, že to může být zdání, které klame. 

TK: Inu, žijí a žádné otázky o vzdělání a systému je netrápí. Samozřejmě pro mě osobně je vzdělání 

velmi důležité, jelikož mě živí.  

MS: Kolego, pokud redukujete vzdělání na to, že vás to „živí“, jedná se o jednorozměrný pohled.  

... Soustava vzdělání a kontexty ...  

MS: Ale obraťme list a posuňme se dále, třebaže to s oním vzděláním bytostně souvisí. Jaká by, dle 

tebe, měla být soustava školství – vzdělání, aby splňovala požadavek patřičného užitku pro 

společnost? Dříve lidé končili maturitou. Ta je dnes normou, ale předpokládá se, že onou normou se 

stane univerzitní diplom. Proč tomu tak může být? Nu, dnes více jak polovina lidí v populaci jde dále 

na univerzitu. Domníváte se, že je to správné? Je dobré, pokud lidé mají možnost dosáhnout co 

nejvyššího vzdělání? Je žádoucí pro společnost, aby u nás byl vysokoškolákem každý?  

TK: Proč ne?  

MS: Otázka je, zdali je to únosné, zdali je to také pro společnost, v níž žijeme, patřičným přínosem?  

TK: Proč ne? Pokud to stát bude moci financovat, nač se tomu bránit, pokud někdo o univerzitní 

vzdělání usiluje. Z dlouhodobého hlediska to nemůže být dobré.     

MS: Otázka může znít, nač budeme mít prodavače s vysokoškolským diplomem?  

TK:  Kolego, i člověk s diplomem bude žel prodávat. No tak co, půjde na poštu. Bude diplomovaným 

pošťákem, který se připravoval ne na to, že bude roznášet poštu, ale je vystudovaný archeolog. 

V prodejně tabáku bude třebas někdo podobný.   

MS:  Je otázkou, zdali společnost lidi s vysokoškolským diplomem využije.  

TK: V čem vidíte problém, tak se úroveň maturit logicky přenese na univerzitní diplomy. Ano, 

můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak všechno. To, co ti dříve umožňovala maturita, tak ti 

dnes umožní titul magistr. 

MS: Ano, kolego, ale to je silně inflační. To je stejné jako s penězi. Kdo má zájem o bezcenné peníze? 
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TK: V tom s vámi plně souhlasím. To je zřejmé, že klesne váha univerzitního vzdělání. Titul vám nic 

nezaručí. I člověk se střední školou má nyní stejné uplatnění jako vysokoškolák. Naopak můžeme 

formulovat tezi, že právě onen středoškolák může mít více praxe a o pět let déle vydělává peníze a je 

zkušenější a ostřílenější. A tím pro spoustu zaměstnavatelů atraktivnější. Může se tedy stát, že daný 

žadatel s vysokoškolským vzděláním může být v horší pozici ve srovnání s oním středoškolákem.  

MS: Nu, ale pokud se podíváme do statistik, jsou to právě studenti ze středních škol, kteří nenajdou 

práci a končí na úřadech práce, stejně tak lidé z některých vysokých škol.  

TK: Ano, to je možné dávat za vinu systému. Myslím si, že pro spoustu lidí je to handicap. Diplom z 

řady škol následně nic neznamená. Podívejte se, ten člověk se vlastně pět let „flákal“, a tedy pět let 

nic pořádného nedělal. Když jde o doktoranda, nejedná se o pět let, ale již o deset. I s takovými 

postoji je možné se dnes setkat na trhu práce.  

MS: I tak ostře může být vysokoškolské studium z hlediska zaměstnavatelů hodnoceno? Jak tedy 

říkáte, onen titul vůbec nezaručuje žádný sociální status.  

TK: A proč by měl vlastně zaručovat?  

MS: Nu, dříve byl titul znamením příslušnosti k jisté sociální vrstvě, či ne? 

KT: Dříve, ale to je historie, to již dnes neplatí. Nyní titul, myslím, svědčí o jisté schopnosti, ale to je 

tak všechno. Možné je to, že ten titul sám o sobě nic nepřinese.             

MS: Zkrátka, že si pět let nebo deset let měl takové intelektuální seance.  

TK: Může to tak být. Nicméně, když dnes někdo přijde s titulem PhD. žádat do komerční firmy o 

místo, raději vezmou někoho, kdo je mladý, kdo ekonomicky myslí a kdo není zatížený, než někoho 

třicetiletého, který má nějakou kvalifikaci, ale 10 let si úplně odvykl vydělávat peníze.  

MS: Nu, ale tento přístup může být bytostně falešný, jelikož to redukuje lidí na pouhé ekonomické 

agenty, kteří pro druhé přinášejí ekonomický profit. Svět je snad barevnější?  

TK: Víte, já mám takovou zkušenost. Z řady lidí, co mají onen titul a nyní žádají o práci, a z řady lidí, co 

práci měli, byli propuštěni a znovu žádají o práci, spíše vezmou onoho středoškoláka, který je 

flexibilní a také třebas nemá závazky, jelikož se díky tomu umí více přizpůsobit.  

MS: Nu, ale vždyť to může vypovídat o chybném nastavení ve školské soustavě, nebo je to chybné 

nastavení hodnot ve společnosti obecně?  

TK: Lidé s tímto titulem vydělávají peníze hůře než středoškolák na jisté úrovni.    

MS: Ale vždyť by člověk mohl říci, že pokud je někdo doktorem s jistou kvalifikací – specializací, je poté 

i schopen pracovat? 

TK: Ano, ale v tom svém oboru. Nicméně těch specializovaných míst – pracovních příležitostí je velmi 

málo.  
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... Nesvázanost s trhem práce? ...  

MS: K čemu máme poté školu, pokud zde není svázanost s trhem práce? Dá se říci podle té zkušenosti, 

že škola produkuje doktory nebo v horším případě magistry, a nakonec absolventi dělají úplně něco 

jiného. Stačí se podívat na pedagogické fakulty. Kdo z nich jde učit?  

TK: To je anglický model vzdělání. Vy získáte vysokoškolské vzdělání, to je vždy specializované. 

Jednoduše řečeno, pracovní pozice nekorelují s tím, co nabízí vysoká škola. A snad ani nemohou 

korelovat, jelikož pracovní pozice se velmi dynamicky mění. To, co je nyní na pracovním trhu, jistě 

nebude za deset let. Bude zde jiná strukturace míst, co budou potřeba. Vysoká škola není tak pružná, 

aby rychle reagovala. Přirozeně to vede k tomu, že nějak standardně produkuje lidi s vysokoškolským 

vzděláním, kteří operativně jdou na ty pracovní pozice. A pokud jsou s to vzít onu pracovní pozici, na 

kterou nejsou specializovaní, protože ani specialisty na ty pracovní pozice ona vysoká škola už 

netvoří, je to dobré.   

MS: Nu, ale univerzita je zde od toho, aby neučila specializovanosti, ale obecnosti, neboť kdo zná 

základy věcí, je lépe připraven zastat nějakou tu specializaci v konkrétním pracovním procesu.  

TK: Ne, nyní se pracovní pozice dynamicky mění, že žádná univerzita a žádný vysokoškolský systém 

nemůže za 10 let měnit obory podle toho, jaká jsou pracovní místa, protože ona pracovní místa 

stejně nejsou a oni by vyprodukovali specialisty, a za oněch 10 let by o specialisty stejně neměl nikdo 

zájem. Nyní je to tak, že jste-li vysokoškolák, jste třebas archeolog, ale jdete dělat něco jiného, kde je 

třebas požadováno jiné zaměření.  

MS: Nepředpokládá se, že vámi zmíněný archeolog bude řídit rizika v bance.   

TK: Ne, tato skutečnost se asi nepředpokládá. Proč by pozici ale nemohl zastávat? Prostě ji může 

vykonávat. Může zastávat jakoukoliv středoškolskou pozici. Rozumím, ale proč by šel na pozici, která 

by nebyla jeho kvalifikací?  

MS: Domnívám se, že člověk potřebuje nejen onu specializaci, ale i obecný pohled na pole práce.  

TK: Ano, jistě, specializace je nutná. Je řada pozic, kde potřebujete středoškoláka a vysokoškoláka. 

Někoho kdo je zkrátka vystudovaný s titulem. Není na to žádná specializace. Jednoduše místo obsadí 

archeolog, archivář, etnolog. Jedná se o lidi s patřičnou flexibilitou.  

MS: Myslím si, že ona flexibilita má své „omezení“.   

TK: A byla doba, kdy univerzity začínaly a lidé si onen obor zkrátka museli vytvořit. 

MS: To však musíme jít až do dávných dob, někdy až do středověku.  

TK: Kolego, jedná se o devatenácté století kolem roku 1900. Asi první půlka dvacátého století.  

MS: Když se díváte na obory, skutečně musíme jít až do historie, stačí zmínit právo, lékařství, filozofii, 

teologii.  

TK: To platí neustále. Nejedná se o problém, když je vystudujete. Ten vyvstává v oborech, které 

vznikly později a které byly přizpůsobeny společnosti, jež se změnila.  
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MS: Musím se zeptat na důležitou skutečnost. Potřebuje, podle vás, dnešní doba třebas filozofa?  

TK: Toho můžete udělat z vysokoškoláka, který je flexibilní.  

MS: Nu, vidíte. 

TK: Může být i pošťákem. S takovým filozofem na poště se počítá! Jedná se o anglický model, který je 

kolem nás. 

MS: Jak je vidět, model má své omezení a snad lidé, kteří projdou školskou soustavou, budou dobře 

„poznamenáni“, aby dokázali dostatečně formovat své životy, aby prospěli nejen sobě, ale i 

společnosti. Děkuji vám za kritické postoje.   

 

 

Dialog o transformaci s Jiřím Caňkářem11,12: 

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? V jaké profesi jste se nacházel? Jaké naděje jste do něj vkládal a 

případně jak se tyto naděje naplnily?  

JC: V roce 1989 jsem dělal v Toně v Pečkách. Jako komunista jsem byl na hodinu propuštěn. Člověk, 

mistr, jehož jsem zachránil, seděl u stolu. Tázal jsem se jej, co tam dělá. On mi odpověděl, že jsem 

skončil. Ano, skončil jsem v roce 1989. Ve věku, v kterém jsem byl, vyvstaly otázky, co dál. Manželka 

byla mezi životem a smrtí. Nakonec zemřela, jelikož měla obtíže se srdcem. Měl jsem dceru na vysoké 

škole v Praze, která také cinkala klíči. Situace byla špatná. Přestože jsem inženýr, strojař, v tomto 

období jsem obtížně sháněl zaměstnání. Využil jsem i toho, že jsem měl řidičský průkaz na řízení 

nákladního automobilu. Bylo jedno, co budu dělat, jelikož jsem musel zabezpečit rodinu, protože 

jsem si říkal, aby dcera nemusela předčasně skončit studium na vysoké škole. První čtyři měsíce jsem 

nesehnal vůbec nic. Následně jsem dělal v Sadské v hotelu Modrá hvězda. Musím říci, že jsem klesnul 

hluboko, jelikož jsem dělal i pomocnou službu. Následně jsem byl zaměstnán v Polabských 

mlékárnách v expedici. Tam jsem dělal až do důchodu za 4 tisíce hrubého.  

MS: Události roku 1989 vámi velmi otřásly?  

JC: Pochopitelně.  

… Postavení v životě …  

JC: Bylo by jistě dobré, kdybych vám mohl cosi říci o sobě.  

MS: Pochopitelně. 

JC: Můj tatínek byl živnostník. Pocházel ze zemědělské rodiny. Ve vojenské knížce jsem měl napsáno 

„syn živnostníka s pracovními silami“. Věděl jsem, že se nedostanu do školy. Šel jsem do průmyslovky 

                                                           
11

 Jiří Caňkář *1938, český strojní inženýr, pracoval ve Stavostroji Nové Město nad Metují, ZPA Pečky, v 
Kovopodniku Pečky, Toně Pečky, ve Sklárnách Poděbrady a jiných strojírenských závodech, v 1968 – 1989 
poslanec na národním výboru v Poděbradech, 1990 – 2010 zastupitel v Poděbradech.  
12

 Dialog byl natočen ve čtvrtek 30. června 2011 v domě Jiřího Caňkáře, Dr. Filipa 723, Poděbrady. 
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a z průmyslové školy jsem dostal umístěnku do Buzuluku Komárov, kde byl vynikající člověk, jistý 

výrobní náměstek, jenž nám byl nakloněn. Když se budou dotazovat, jestli pracujeme, či ne, tak dá 

dobré reference. Následně jsem se dostal i na vysokou školu.  

MS: Ač syn živnostníka, jste mohl na vysokou školu.?  

JC: Ano, také jsem dělal přijímací zkoušky na VTA, jelikož jsem měl také doporučení od generála 

Procházky. On mi říkal: „Pokud zde budu já, tak máš zaručen postup. Pokud skončím, také končíš.“  

Tato situace se objevila několikrát. Přes Buzuluk jsem se dostal na vysokou školu. Pracoval jsem tam 

ve svazu mládeže. I na průmyslové škole jsem zastupoval studenty. Po vysoké škole jsem byl na praxi 

ve Stavostroji v Novém Městě nad Metují. Nakonec jsem se dostal do ZPA Pečky s tím, že místo, které 

jsem zastával, bych mohl zastávat dále jen, pokud vstoupím do strany. Poté bych mohl zastávat místo 

vedoucího. Odolal jsem a mezi tím jsem učil na průmyslové škole v Kolíně. Tam mě upozornili: 

„Vedral, kterého učíš, je vedoucím Kovopodniku, mohl bys tam na jeho místo nastoupit.“ Následně 

jsem dělal vedoucího Kovopodniku, ale vyskytly se obtíže, a proto jsem přešel do skláren Poděbrady. 

Tam jsem strávil 14 let. V roce 1983 jsem vstoupil do strany.  

MS: Skutečně? To je přece pozdě. To znamená, že jste velmi dlouho odolával?  

… Být farářem …  

JC: Ještě když jsem byl doma jako kluk, tak bylo dohodnuté, že starší bratr převezme po otci 

autodopravu, povoznictví a já budu farářem. Se svým bratrem jsme byli ministranti. Po páté třídě 

jsem šel do Broumova. Dva hoši tam byli ze Sadské. V srpnu jsem do semináře jel, ale poté jej zrušili. 

Musím říci, že katolické názory a komunistů se neliší. Byla zde snaha, aby se všichni lidi měli dobře. 

Takto jsem to vzal. Doplatil jsem na to. Měl jsem problémy, jelikož jsem byl syn živnostníka, ale poté 

zase problémy, jelikož jsem byl komunistou. Dost mě to mrzí, když poslouchám lidi, jak museli dělat 

bůhvíco.  

MS: Viděl jste ve svém mládí, jak vašemu otci zavřeli živnost?  

JC: Můj otec měl problém za Němců. Vzali nám koně, auta a jiné. Přišel rok 1948 a nastala další 

konfiskace majetku. Musím říci, že naši rodiče si to dost užili. Navíc můj otec byl uvězněn, dokonce 

měl být popraven na falešné obvinění.  

MS: Život byl komplikovaný.  

JC: Poznal jsem jednu i druhou stranu. Mohu říci, že mě nyní velmi mrzí současná situace. Více jak 

dvacet let jsem byl zastupitelem a 22 let poslancem Městského národního výboru Poděbrady. 

… Komunismus …  

MS: Dobrá, ale rád bych se zeptal, co vás vedlo k tomu, že jste nakonec do strany vstoupil. Byla to víra 

v sociální spravedlnost?  

JC: Ano, věděl jsem, že je to jedna z idejí, která by vedla k lepšímu životu.  

MS: Bylo zřejmé, že republika v době normalizace vůči Západu zaostávala, než aby se posunovala 

kupředu.  
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JC: To je správné, ovšem na druhé straně v šedesátých letech u nás byla konjunktura. Dalo se to 

srovnat s poválečnými roky. Spousta lidí byla ochotna dělat. Když bylo potřeba upravit, obnovit 

chodníky, šlo se na chodníky. Když bylo potřeba postavit prodejny, šlo se na prodejny. Lidé za tím šli a 

věřili, že se to zlepší. Bohužel se to nezměnilo. Soudím, že to není v programu jednotlivých stran. Je 

to v lidech, kteří to provádějí. Vždy se moci ujmou lidé, kteří to změní, nebo zkazí. To stejné bylo ve 

straně. K vládě se dostali lidé neschopní.  

MS: V roce 1985 se vedení strany v SSSR ujímá Michail Gorbačov. Ten šel cestou zásadní proměny, 

která nakonec vedla k tomu, že komunismus ztratil svou pozici. Došlo k velkému uvolnění. Lidé, kteří 

vládli v Československu, si to patřičně neuvědomili. To proto, že čekali na doporučení, která jim budou 

dávána z Moskvy. To mě vede k otázce, zdali si myslíte, že komunismus je reformovatelný?    

JC: Je a také byl. Pojí se to s rokem 1968. Řekl bych, že se to tehdy stalo. Rušila se ministerstva. Ženy, 

které tam dělaly, šly do zdravotnictví. Mohu vám říci, že to bylo podobné jako v počátcích 

komunistického režimu. V té první fázi šli lidé do dolů. Zastavilo se to, že vedení, které tam bylo, 

najednou zjistilo, že by ztratilo své pozice. Ti, kteří vládnou, mají obavy, že by přišli o jednotlivé 

pozice, a proto udělají hloupost. Cosi podobného člověk může vidět v Číně.  

MS: Čína? Země kapitalistické nesvobody?  

JC: Také si pamatuji jisté skutečnosti. Můj otec měl majetek a mohl také dále pokračovat. Byl 

nesmysl, aby se to likvidovalo. Ublížilo se maloobchodníkům, co byli solidní. Nepamatuji si, že by tam 

byli lumpové. Z mého pohledu to byla velká chyba. Takový je vývoj. Musíme přiznat, že se dělají 

chyby. Na druhou stranu soudím, že kapitalismus není systémem, který by měl pokračovat a rozvíjet 

se.  

MS: Nu, když člověk porovnává výkonnost systémů, je ale zřejmé, který je udržitelný. Zmínil jste Čínu 

versus Ameriku. Můžete namítnout, že je to právě Čína, která drží velké dluhy Ameriky. Tím podporuje 

tuto kapitalistickou velmoc. Je jasné, že je zde několik uspořádání, systémů. Jeden je otevřený 

k aktivitě lidí, a proti němu je zde systém, který bohužel aktivitě lidí nepřeje. Druhý zmíněný je založen 

na snivém plánu, jenž z dlouhodobého hlediska nemůže být naplňován, ale vede k neúctě vůči člověku. 

To byl důvod, proč se ledy konečně pohnuly. Společnost sice nestrádala, ale v celkovém pohledu 

chudla ve srovnání se západními zeměmi, jelikož Československo bylo zemí, která patřila 

k nerozvinutějším ve srovnání se zeměmi východního bloku, kam bylo Československo přiřazeno.  

… Stav hospodářství, systému …  

MS: Dobrá, využil bych té zkušenosti z podnikové sféry. Rád bych se zeptal, jak jste vnímal stav, řízení 

takových společností? I přes to zde byli šikovní lidé, kteří vytvářeli bohatství země.  

JC: Je mi smutno, jelikož než jsem odešel do skláren v Poděbradech, postavil jsem de facto nový 

závod v Pečkách za 180 milionů. Člověk, když se na to zpětně dívá v porovnání s minulostí, tak tamní 

situace je hrozná. To proto, že podnik měl až 5 tisíc zaměstnanců. To vše padlo. Nutno říci, že jsme si 

to rozbili my sami. To neudělal Gorbačov, ani Amerika. Vysloveně jsme se zaprodali Západu. Co se 

stalo? Továrny, v nichž lidé vytvářeli dobré věci, jež směřovaly na export, byly likvidovány. Likvidace 

nevznikla činností zaměstnanců. To byla práce vedení společností.  
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MS: Dobrá, jak jste vnímal vedení společností v minulosti? Podílel jste se na vytváření výroby. Jak jste 

vnímal výkonnost českých zaměstnanců? Jak se utvářel plán a s ním související skutečnosti?  

JC: Na rozdíl od vás a spousty jiných lidí tvrdím, že plánované hospodářství bylo dobré. To, co se nyní 

děje v zemědělství, by se v životě nestalo. Nikdo nám nediktoval, kolik musí mít například krav, že 

bude mít 8, a ne 10, že bude 1000 hektarů vinic, a ne 2000 hektarů. Nyní nás dotlačili do takové 

situace, že budeme dovážet. Budeme dovážet věci, které jsme vyráběli a vyváželi. Vezměte výrobu 

sirek nebo sklárny. My jsme měli velký obrat jak v Jižní Americe, tak v Severní Americe. Švihnutím 

proutku se stalo, že se to zlikvidovalo. Velmi rád bych zjistil, kam ti lidé přišli. Výrobních zaměstnanců 

bylo 5 tisíc a zmizeli.  

MS: Sluší se říci, že v devadesátých letech byla velmi nízká nezaměstnanost. Lidé byli ochotni se vydat 

cestou podnikání. Část lidí také odešla do důchodu. Třetí důvod byl, že lidé z průmyslu našli uplatnění 

v sektoru služeb.  

JC: Souhlasím s vámi, že se uplatnili. Jedinou možností, která je vůči světu. Pokud nevyrábíme, 

nevyvážíme, a točíme si vlastní peníze, tak jsme vlastně propadli. Vím, že ZPA Pečky dodávalo na 

Východ. Nyní nějaký hlupák řekl, že se vrhnou na Západ. Problém byl, že výrobky nebyly kompatibilní 

s těmi, co jsou na Západě, na Východě však kompatibilní byly. My jsme je přestali vyrábět. Trochu 

odbočím. Každých deset let máme setkání absolventů z vysoké školy. Při posledním srazu tam byli 

studenti z Mongolska. Říkali: „Nepochopíme, co jste to za pitomý národ. U nás 10 tisíc lidí umí česky. 

Podnikají tam Němci, Bulhaři, Japonci. Jestli si myslíte, že se někdy stane, že tyto země jako 

Mongolsko se vrátí k České republice, tak nikdy.“ My jsme ztratili takových trhů. Pamatuji si, že ve 

Skloexportu byli lidé, kteří si nějakým způsobem pomohli k majetku. Například takový člověk dostal 

sumu peněz, aby zjistil možnosti odbytu například v Brazílii. Nebyl o to ale patřičný zájem, suma, 

která mu byla dána, byla utracena, ale bez efektu.  

… Nevyužitá příležitost …  

MS: Myslíte si, že v roce 1989 a v následných letech se s vaničkou vylilo i dítě? Lidé, kteří byli schopni, 

měli kontakty na zahraniční trhy, byli odsunuti do pozadí. Jen díky víře ve správnost změn se na místa 

dostali lidé, kteří nebyli patřičně znalí. Dříve Češi vyráběli pro RVHP, a to i investiční celky. Zde je 

důležitá věc, že východní trh se rozpadl a při vývozu na tyto trhy by nám vznikaly další pohledávky vůči 

rozvíjejícím se zemím. Bylo logické, že dojde k přesměrování z Východu na Západ. Rozpad trhů byl 

jedním z důvodů, proč i Československo zažilo hospodářský pokles. Je otázka, zdali se mohlo konat 

jinak?  

JC: Mohlo. Řeknu vám takový případ. Po škole jsem byl ve Stavostroji v Novém Městě nad Metují. 

Přišel jsem do styku s otázkou exportu. Vyváželo se do Iránu, Iráku, Egypta. Tam nebyl žádný 

východní trh. Přesto po roce 1989 se to zlikvidovalo. Mohu vám říci, že když jsem hovořil s ředitelem, 

říkal: „Pomalu se tam navracíme. Tím pádem máme šanci se tam zachytit. Jinak jsme skončili.“ Jeho 

společnost neměla na Západě šanci, tamní trhy byly nasycené. My jsme to zlikvidovali. Proč? Dle 

mého pohledu to spíše zlikvidovalo vedení. Jistě pamatujete, že než byla v Iráku válka, měli jsme tam 

zakázky. Můj kamarád je velký odborník na cukrovary. Mnoho se v arabských zemích postavilo, avšak 

kontakty po roce 1989 prudce ochladly, přičemž se mohly rozvíjet. Byla to velká pošetilost. Uvažuji o 

tom asi takto. Gorbačov zrušil Rusko, a to se nepovedlo Hitlerovi, Napoleonovi, my jsme zrušili své 
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hospodářské příležitosti, třebaže nám k tomu pomohl Gorbačov, jelikož Sovětský svaz dominoval 

východnímu bloku. Výsledek toho všeho byl hrozný.  

MS: Nutné připomenout, že Rusko je závislé na přírodních zdrojích. Bohužel se během desítek let 

nenaučilo dávat k přírodním zdrojům patřičnou přidanou hodnotu, která by byla oceňována na 

západních trzích. Rusko má svébytný způsob vládnutí. Ne nadarmo se říká, že se zbavili cara, a mají 

tam carismus.  

… Demokracie a kapitalistický řád …  

MS: Demokracie v Rusku není, ale my jsme měli zájem se vrátit k demokracii, jelikož naše země měla 

demokratickou periodu. Soudíte, že minulý režim se mohl demokratizovat? Ostatně v roce 1968 zde 

byla snaha o reformu politického systému a v jeho  rámci i hospodářského. Poté přišli Rusové. Rok 

1989 byl rokem, kdy se nevědělo, kam bude společnost směřovat. Uvádím to proto, že pro mnohé byl 

například kapitalistický pořádek nechtěný, ale zato chtěli demokracii. To znamená, že na počátku pro 

mnohé byl otazník.  

JC: Bylo spousta lidí, kteří před druhou světovou válkou pracovali, ale také nepracovali. Věděli, že 

kapitalismus znamená nezaměstnanost. Lidé říkali: „Ne, to nemůže přijít.“ Sám Klaus říkal: „U nás 

nezaměstnanost? To nepřichází v úvahu. Máme takové zdroje, taková odbytiště, že tento fenomén 

zde nebude. Důležitou roli hraje poptávka a nabídka.“ V té době lidé, kteří byli nezaměstnaní před 

válkou, byli rádi, že dělali i nekvalifikovanou práci, byť byli inženýry. Věděli, že s sebou kapitalismus 

přinese i nezaměstnanost a jednoduše se toho báli. Těžko mohli ovlivnit mládež, jelikož ta se těžko 

ovlivňuje.  

MS: Nu, rok 1989 byl také rokem studentů.  

JC: Ano, toho jsem si vědom.  

MS: Na základě jejich impulsu zde vznikla pozitivní energie, která umožnila budoucím představitelům 

řešit vážnost situace. Když člověk nahlédne do programového prohlášení Občanského fóra, 

v dokumentech se vyskytuje diagnóza krize, jež je mnohorozměrná. Jedná se o krizi duchovní, morální, 

ekologickou, sociální, ekonomickou. Společnost byla zralá na změnu. Je to stejné, jako když přijde 

vlna, ta s sebou také přinese jistou formu destrukce. Lze soudit, že je nutné, aby se síla využila 

k dobrému. Člověk se může domnívat, že Češi se mohli učit ze Západu. Je dobré říci, že tato země 

trpěla mnohými diskontinuitami, které ji bezpochyby poznamenaly. Tažme se, kdo měl zkušenost 

s kapitalismem? Před tvůrci reforem stála otázka, jak nastavit systém, aby fungoval, aby prospíval. 

K tomuto jste se stavěl skepticky? 

JC: Podle mě po roce 1989 došlo k destrukci společnosti a hospodářství.   

… Destrukce některých podniků …  

MS: S příchodem nového systému vznikly velké obtíže, které se projevily ve fungování systému. 

Docházelo ke zneužívání pravomocí.   

JC: Tím, že jsem dělal ve sklárnách Poděbrady, mohu říci, že bylo jedno, zdali jsme vyváželi na Východ 

či Západ. Vzpomínám si, že sklárny vyvážely 80 procent své produkce na Západ. Co vymyslel Václav 

Klaus, bylo pro ně vynikající a obrovským způsobem na tom mohly vydělat. Najednou se objevili lidé, 
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kteří měli prodávat zboží, ale udělali pravý opak. Peníze, které dostali, ukradli. To byli noví lidé a 

neodborníci. Dokonce i v tom byla zamotaná Regina Rázlová. Musíme se tázat, jaký měla poměr ke 

sklu? Nemyslím pouze toto. Znám spoustu lidí s takovým přístupem. Například spolumajitel skláren, 

jenž byl lump a darebák. Kradl, jak mohl, zkrátka na zavření. Těsně před tím, než byl zavřený, došlo 

k převratu a on se stal spolumajitelem sklárny. Je otázkou, jak se na to mohl dívat? Běda, kdyby proti 

němu někdo vystoupil.  

MS: Vy viníte, že se na místa dostali nekompetentní lidé?  

JC: Byli to neodborníci a také zloději. První snahou, kterou měli, bylo získat pro sebe co nejvíce a bez 

ohledu na to, že za ním stojí 150 lidí, kteří poté přijdou o práci.  

MS: Mnozí lidé mohou namítnout, že se komunisté také dostali k moci díky tomu, že loupili. Nazvalo 

se to znárodněním.  

JC: Také mohu říci, že jsme byli poškozeni. Podstatný rozdíl byl v tom, že se nic nestalo. Fabriky, 

hrady, zámky, vše zde zůstalo. Nyní co my máme? Došlo k likvidaci fabrik. V roce 1989 jsem působil 

v Toně Pečky. Přišla tam společnost The Stanley Works. Všichni říkali: „Jirko, budou nás platit 

v dolarech.“ Já jsem jim stručně vzkázal: „Za rok si to povíme.“ Dělal jsem tam novou linku, která 

tehdy stála 12 milionů korun. Za rok, co jsem odešel, se likvidovala. Investor, jenž tvrdil, že bude 

například využívat kování, jisté části koupil, aby je zastavil. Ze sto dvanácti kovářů tam zůstali pouze 

čtyři. Takto to bylo i s jinými činnostmi. To neudělali oni. To máte stejné, jako když žádný esesák 

neudal souseda, že zabil prase. Soused jej udal. Rozpadlé fabriky jsou u nás zásluhou našich lidí, kteří 

měli kompetenci. Říkali: „Dáš mi dva miliony a zajistím ti, že koupíš Tonu Pečky, a zlikviduješ ji.“ 

Situace je hrozná. Nikdo nám to neudělal, sami jsme si to udělali. Naše vláda, naši lidi nám to udělali.   

… Čas změny …  

MS: Bylo zřejmé, že spousty podniků čeká zásadní proměna, nebo smrt. To proto, že slovem 

neefektivita se dalo označit mnoho výrob.  

JC: Nyní jde o to, kdo to dělal. Obvykle ten, komu se to hodilo. Proč skončily sklárny? Byly 

neefektivní? Soudím, že byly vysoce efektivní. Chcete říci, že sirky se vyráběly pod cenou? Společnost 

sirkárna byla zlikvidována. Je nutné říci, že pokud se skupina lidí bude snažit zlikvidovat naši 

automobilku, podaří se jim to.  

MS: Nu, nebude to tehdy, když automobilka bude nabízet výrobky, které jsou žádané. Sluší se říci, že 

například do automobilky Škoda Mladá Boleslav přichází investor takřka v hodině dvanácté. Díky 

účasti Volkswagenu společnost zachovala svou výrobu.  

JC: Tvrdím, že i kdyby Volkswagen do Škody Auto nevstoupil, Škoda Auto by se prosadila též. 

Automobily, které jsou ze Škody, nejsou špatné. Můj kolega byl zaměstnán v automobilce. Říkal mi: 

„Nás již rok platí Volkswagen. Nyní si představ, že ministr Dlouhý lže, když tvrdí, že by bylo dobré, 

kdyby tam byl Renault.“ Přitom všichni věděli, že dostal úplatek, aby tam byl Volkswagen. Měl to 

předběžně dohodnuté. Soudím, že Volkswagen nainstaloval za to, že mu něco dali. Tvrdím, kdyby 

nebylo tohoto převratu, tak by Škoda Auto běžela dál. Auta se vyvážela, neboť byla především laciná.  

MS: Ano, ale stačí si porovnat, kolik tisíc se vyrábělo v minulém režimu a kolik set tisíc nyní.  



 
 

58 
 

JC: Všude se vyrábí. To máte stejné jako v Rumunsku. Také tam vyrobili 3 auta a poté 300 a hned byl 

velký procentní nárůst na světě. Nárůsty šly nahoru, ale nám to není nic platné.  

MS: Vždyť je to zaměstnanost, …  

JC: … a nic jiného. Zisky, které mají cizí společnosti, nám v České republice nic neříkají.  

MS: Část zisků je reinvestována a také zde daněna.  

JC: Zisky zahraničních firem jdou tam, kde je vlastník. Například když vlastník není z Poděbrad, zisky 

nejdou do Poděbrad. Dá se říci, že zahraniční společnosti na našich lidech vydělávají.  

… Chyba privatizace do zahraničí …   

MS: Myslíte si, že bylo chybou, že sem do republiky přišly zahraniční společnosti?      

JC: Ne, ale mělo to být dělané citlivě, aby naši lidé, naše společnosti se udrželi. Tato možnost byla. 

Jsem přesvědčen, že konkurenceschopnost některých našich společností byla veliká. 

MS: V jakém ohledu? Můžete jmenovat? Říkal jste sklo, ale to bylo tradiční.  

JC: ZPA Pečky dělalo servopohony. Byly na vysoké úrovni. To proto, že lidé, kteří tam byli zaměstnáni, 

měli propojení na zahraničí. Přestali jsme to dělat, protože jsme odešli z Východu. Nikdo ze Západu 

nebude předělávat zařízení kvůli našim servopohonům. Bylo to dělané „hurásystémem“. Přišli tam 

lidé, kteří těmto otázkám nerozuměli. Někteří byli podplaceni. Byla snaha, aby se tam dostali. Třída 

bohatých v Čechách nevznikla tím, že by dobře dělali, ale že získali peníze.  

… Otázka krádeže …  

MS: V minulosti byly také poznatky o uplácení. 

JC: Šlo o jiné sumy. Dělal jsem ve sklárnách. Ředitel říkal: „Dělník si může vzít něco za sto korun. Mistr 

za 2 stovky, vedoucí provozu za 5 stovek. Nic více.“ Proti tomu, co se nyní děje, to byly nulové částky. 

V současnosti se objevují milionové a miliardové podvody. Soudím, že by se to v minulém režimu stát 

nemohlo. Přiznávám, že je chybné, když byly zavřené hranice. Kdyby někdo dal dohromady, jaká 

částka se nakradla, to byly nepřeberné sumy. Toto se však nikdy nevrátí. Vy říkáte, po roce 1945 se 

začalo znárodňovat, ale mohl jste si na fabriku sáhnout. Mohu vám říci, že například předseda JZD byl 

největší kulak. Ředitelem závodu byl původní majitel, ten měl snahu, aby to udržel. Lidé si říkali, že za 

5 let se nám to vrátí. Dá se říci, že se nic neztratilo. Když někdo ukradl sošku ze zámku a chytli ho na 

hranicích, byl z toho film. Dnes odcházejí věci daleko vyšší úrovně. Jsou otevřené hranice a krade se 

obrovským způsobem.   

MS: Není to také tím, že se hovoří bez důkazů. Řekneme, že se krade, ale nejsou pro to patřičné 

důkazy. Lidé jsou obviňováni, aniž bychom měli hmatatelné důkazy.  

JC: Je to obráceně. Ví se, kdo krade, ví se, kdo to udělal. Jde to ale do ztracena. Neříkejte mi, že se o 

tom neví. Jen si vezměte pandury. Jestliže ministryně obrany řekne, že nerozuměla tomu, co 

podepsala, tak co tam dělá? Všude jinde by ji zavřeli a poté to prošetřovali. Zdali podepíši něco, co je 

špatné, a tvrdím, že tomu nerozumím, tak končilo v osmdesátých letech vedení komunistické strany. 

Bylo hloupé. Podepsali vše, a ničemu nerozuměli.  
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MS: Jasná nekompetentnost.  

JC: Problém je, že peníze se již nikdy nevrátí.  

… Pohledy na trh a plán …  

MS: Je dobré se zeptat, jaký význam dáváte trhu a kapitalistickému řádu? Sám uvádíte praktiky, které 

se objevily při budování tržního hospodářství. Dříve byl plán, ten se musel upravovat, aby odpovídal 

realitě. Soudíte, že byla škoda, že se opustilo státní plánování?  

JC: V základních věcech, jako v potravinách, bylo chybné jeho opuštění. Pokud máme dvojnásobný 

přebytek, je nutné to řešit. Jestliže jsme byli soběstační a na nátlak Evropské unie jsme šli dolů 

s vědomím, že budeme muset dovážet - a dovážíme dráž - nepovažuji to za dobré. To se týká i jiných 

produktů. Kromě toho ceny některých komodit šly šíleně nahoru.  

MS: Nu, ale nahoru šly také příjmy obyvatelstva.  

JC: U koho? Sám víte, že rozdíly v příjmech jsou vyšší a vyšší. Lidí, kteří žijí ze dne na den, přibývá.  

MS: Tam je nutné zmínit skutečnost, že Československo bylo charakteristické tím, že jeho obyvatelé 

měli nejméně diferencované příjmy. Lidé, kteří se živili intelektem, u nás museli mnoho let pracovat, 

než se jejich příjmy vyrovnaly příjmům těch, kteří pracovali manuálně a které režim podporoval. Lidé 

to mohli vidět jako jasnou nespravedlnost. Je to právě trh, který určí, co je žádoucí, či ne. Práce, která 

nemá smysl, se nemá vykonávat. To znamená, že člověk, který působí v hospodářství, by se měl naučit 

vnímat signály trhu, jež určí užitečnost. Informační role cen je klíčová a v plánovaném hospodářství 

potlačena. V tržním hospodářství důležitou roli určuje nabídka a poptávka. Ano, můžete namítnout, že 

někteří z nás jsou nepřizpůsobiví a na trhu mohou ztrácet, ale lze se domnívat, že během více jak 

dvaceti let došlo k viditelným proměnám společnosti a hospodářství, nebo nesouhlasíte?    

JC: Víte, pohybuji se mezi lidmi a vidím, jaká je situace důchodců či sociálně slabých. Je dobré uvést, 

že například Romové dělat museli. Byl zákon na ochranu pětiletky. Tři dny nešel do práce a zavřeli jej. 

Tito lidé v kriminálu pracovali. Když znovu přišel do práce, tak mě málem pořezal. Byl odřený, jelikož 

se v káznicích dělalo. Měli jsme jednu paní, která dělala ve společnosti FAB Rychnov nad Kněžnou. 

Pro FAB dělalo dalších 7 věznic a dobře. Zámky jsou složité, nemohl to dělat pouhý nádeník. Výrobky 

od nich byly kvalitní, a proto se vyvážely do celého světa. Abych se přiznal, nejsem spokojen s tím, že 

se říká, že se máme lépe. Můžeme cestovat. Spousta lidí, kteří tvrdí, že byli utlačovaní, jako například 

spolumajitel fabriky, jezdili třeba do Jugoslávie k moři každý rok, přestože byli omezení. Tento člověk 

si poté stěžoval, jak byl vykořisťován. Je to podobné jako s prezidentem Klausem, jenž za minulého 

režimu cestoval na stážích po Americe.  

MS: To však bylo v šedesátých letech.  

… Lidé, kompetentní rozhodování a politika …  

JC: Soudím, že spousta lidí se dostala ven. Právě ti poté přivezli mnoho dobrých věcí. Vím, že někteří 

například byli rok v Německu, přijeli do fabriky a jejich zkušenosti se mohly využít. Bylo to bez 

finančních dárků. V současnosti by takoví lidé chtěli zaplatit mnoho set tisíc. Situace byla jiná. Řekl 

bych, že dříve byla větší soudržnost národa. Bylo mi řečeno, že to, co bylo, již není. Žádné přátelství. 

Uvedu příklad. Na dílně je pět lidí. Je jich mnoho, jednoho je nutné propustit. Lidé pokazují na druhé, 
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jak špatně pracují, aby to nebyli právě oni, kdo by měl odejít. Z mého pohledu jsou vztahy hrozné. 

Uvedu jiný příklad. Je po revoluci. Říkal jsem zdejší místostarostce cosi v tomto duchu: „Proč 

nadáváte? Prodejna se dělala brigádně.“ Ona mi odpověděla, že brigádu dělali hlupáci. Musel jsem 

konstatovat, že na brigádě jsem se též podílel. Zdůraznil jsem: „Sám si nepamatuji, že byste hnula 

prstem. Nyní jste místostarostkou, která ničemu nerozumí, a klidně rozhodujete.“ Nejde ani tak o 

konkrétního člověka, ale o lidi okolo, kteří tomu člověku napomáhají „znehodnotit“ práci ostatních.  

MS: Soudíte, že se na určitá místa dostávají nekompetentní lidé? 

JC: Ano, pamatuji si na výrok Václava Havla, jenž řekl, že není nutné, aby ministr zdravotnictví byl 

lékař. Hlavně, když bude rozumět chodu ministerstva. To bylo vyjádření, které nepochopím. Jestliže 

jsem strojní inženýr, přesto mohu dělat ministra zdravotnictví? To vychází z logiky, že nemusím být 

lékař, ale musím tomu rozumět. Jak tomu odvětví mohu rozumět, když dělám stroje? Jedná se o 

postoj, nad kterým snad ani nepřemýšlel. Dříve také byli fabrikanti, kteří nebyli specialisté. Ti si ale na 

důležitá místa vzali lidi, kteří byli schopní. Majitel tomu nemusel rozumět, ale řídil to. Pamatuji si, že 

když jsem přišel do ZPA Pečky, byl tam ředitel, který se staral o obchod se zeleninou. Mohu vám říci, 

že se nechal informovat o důležitých skutečnostech, které jsme spravovali jako specialisté. Nikdy se 

nepletl do něčeho, čemu nerozuměl, co bylo naší prací. Byl to člověk z nomenklatury, který měl 

kolem sebe mnoho lidí, kteří to za něj dělali.  

MS: Lze soudit, že právě Václav Havel poukázal na to, aby to byli lidé, kteří uměli řídit. Jemu nešlo o 

to, aby to byl zrovna lékař.  

JC: Snad jen pár lidí se v té funkci osvědčilo. Většina lidí tam byla dosazena. Nejhorší je, že někoho 

udělají ministrem dopravy. První, co udělá, je, že své kamarády dostanete na ministerstvo. Lidé, kteří 

tam dělali 10 let a již něco umí, musí odejít. To je chybou.  

MS: Namítáte, že je zde rychlá cirkulace kádrů. Na místa se dostávají nekompetentní lidé.  

JC: Oni nemusí být špatní. Než do toho vniknou, tak unikne spousta věcí.  

MS: Jinými slovy, viníte dnešní stav kvůli nekoncepčnosti?  

JC: Jistě. V každém případě. Každá vláda, která nastoupí, udělá čistku. Je jedno, zdali tam jsou sociální 

demokraté či občanští demokraté. Čistka znamená skok zpět.  

… Osobité vládnutí …  

MS: Nu, ale každý člověk si s sebou přináší své koncepční přístupy. Může se stavět k předchozí správě 

rezervovaně.  

JC: Jsem pro to, ať se to změní. Jestliže něco bylo dobré, bylo to přímo vynikající, proč se to šmahem 

měnilo? Uvedu příklad. Jsem v zastupitelstvu. To, co se dělalo v minulosti, bylo vše špatně. Byla snaha 

vše zlikvidovat. My jsme sice získali prostředky z Evropské unie, a oni to likvidují. Tyto peníze již 

nedostanou, jelikož není jiná šance. Víte, kolikrát jsme museli žádat, abychom je získali? Když peníze 

přišly, tak projekty nechtějí realizovat. Představitelé radnice jsou slavní, jelikož ušetřili. Evropská unie 

nám dala 24 milionů, do toho jako město musíme dát 4 miliony. Můžeme říkat, že jsme jako město 

ušetřili 4 miliony korun. Přičemž jsme 24 milionů ztratili.  
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MS: Nu, ale dostáváte se k tomu, zdali se nevytvářejí projekty, které nejsou potřebné. Je to 

pochopitelně na rozhodnutí …  

JC: … zastupitelstva. Bohužel. Byl jsem zastupitel, i nyní stále na zastupitelstva docházím. Zde se 

jednalo například o parkovišti pro 120 automobilů, na které se sehnaly peníze z Evropské unie. Zrušilo 

se to, což z našeho pohledu bylo chybné. Nyní se v Poděbradech uvažuje o přejezdu. Soudíte, že až 

automobil přejede přes přejezd a bude chtít do města, že vlastník auta jej pověsí na strom? 

V budoucnu tam může být až 300 automobilů. Kam je dají? Tuto skutečnost je nutné řešit.  

… Učení se demokratické politice …  

MS: Je otázkou, jaký názor převládne. Ne nadarmo se říká, že politika je umění možného. Pokud se 

lidé dohodnou na určité koncepci, tak ti, kteří navrhovali něco jiného a neprosadí své řešení problému, 

musí uznat svou porážku.  

JC:  Vaše slova nejsou pravdivá. Jestliže máme v současné vládě v roce 2011 pravici a druhá strana 

navrhne něco dobrého, pak ji přehlasuje. Cosi podobného je i v Poděbradech. Sociální demokraté 

měli určité názory. Cosi běželo, bylo to připravené. Co řekli? Pozor, rozhodující je hlasování. Kdo je 

pro, kdo je proti. To je zásadní. Žádné dobré věci neprojdou. Mohu vám říci, že se k nám jako ke 

komunistům v zastupitelstvu chovali dobře. Věděli, že zde žijeme. Neříkali, že každý je hlupák. 

Opravdu nás brali. Mohu říci, že po revoluci zde byl starostou zastupitelstva jistý pan Tomek. Přišel za 

mnou a říkal: „Mám k vám prosbu. Budou občanské výbory a je dobré, kdybyste se tam objevili.“ 

Právě ve výborech byla velká zainteresovanost lidí. Bylo zde 16 občanských výborů. Tam se každý 

snažil pro svůj obvod udělat své. Bylo tam zainteresováno 40 – 50 lidí. Dnes v tom nikdo není 

angažován. Na zastupitelstvo přijde 15 lidí, a to již něco musí být. Dříve chodilo 300 lidí.  

MS: Byla to jiná doba, byla to doba očekávání.  

JC: Když tam přišli studenti některé školy, tak věděli, kdo je starostou, věděli, co se bude stavět. 

Museli několik hodin poslouchat. Nemohli odejít a něco se dozvěděli. Dnes již nikoho nic nezajímá. 

Zainteresovanost lidí je nulová, …  

MS: … dramaticky klesla.  

JC: Zastupitelé vymysleli, aby přilehlé obce měly zastoupení. Bylo to připravené. Bylo zastupitelstvo a 

zeptal jsem se, kolik lidí je tam z přilehlých obcí. Starosta mi řekl, že dnes se účast nařídit nedá, což je 

rozdíl oproti minulému režimu. Vzniká otázka, proč se tam lidé nechají najmenovat. Člověk se tam 

nechá najmenovat jako člen za Velké Zboží, ale stejně se zastupitelstva města neúčastní, třebaže se 

rozhoduje o důležitých otázkách právě Velkého Zboží.   

MS: Skutečně to záleží na lidech, na jejich odpovědnosti.  

JC: Lidé však byli vybíraní. To nebylo jako za komunistů, kdy se přikázalo, kdo bude dělat v té či oné 

skupině. Když tam člověk nechodil, tak ředitel měl povinnost jej potrestat, či mu to dát vědět. Dnes se 

lidé nechají nominovat sami. Řeknou, že tam půjdou, ale nekonají tak. První akce, která je, druhá 

akce, která je, a nikdo z nich tam není.  

MS: To je přece jasná chyba konkrétních lidí.  



 
 

62 
 

JC: Zastupitelstvo řeší, jaký je problém v přidružené obci. Člověk, jenž to měl na starosti, tam není.  

MS: Vidíte, ale to je problém lidí, kteří nevědí, že vůči společnosti mají jistý závazek. Nechť si to 

společnost vyřeší. Lze s vámi souhlasit, že by bylo milé, kdyby to fungovalo jako krátce po revoluci 

s těmi uvedenými výbory. Ano, ale je jiná doba. Každý člověk má určité preference a je na něm, jak 

nakládá s časem. Může se to pochopitelně promítnout i do společností, jejíž je součástí. Je snazší dojít 

k nějakému závěru, když někdo rozhoduje za druhého.  

JC: Můj názor je, že mnohým to vyhovuje. Lidé, jejichž problémy se mají řešit, nepřijdou, tak se to 

neřeší. Odhlasuje se cosi jiného. To však není dobrá věc.  

MS: To je nevýhoda demokracie. Lidé se zkrátka musí naučit být patřičně aktivní. To proto, že pokud 

nebudu aktivní, bude za mě aktivní někdo jiný. Právě ten druhý se bude sám snažit vyzískat ve svém 

zájmu co nejvíce.   

… Vnímání demokracie …  

MS: Pořád kroužíme kolem tématu společenského uspořádání, a proto bych se rád zeptal na vaše 

vnímání demokracie. Na příkladech se snažíte ukázat, že demokracie má své deficity?  

JC: Takto, neustále se o demokracii hovoří, jak je mladá, nicméně 20 let je velmi dlouhá doba. Je 

otázkou, zdali jsme získali, nebo jsme ztratili? Po stránce majetkové jsme hodně ztratili. Stát je 

rozkradený shora i zespoda. Co nevzaly cizí společnosti, to vzali naši lidé. Kdyby se udělala studie, 

kolik majetku zůstalo státu, jednalo by se o bídu a utrpení. Takové teze, že je jedno, jestli budu dělat 

pro cizince, či náš stát, jsou liché. Někdo jiný, cizí nemá k našinci žádný vztah. Neříkejte mi, že takový 

Angličan má vztah k českému pracovníkovi, jenž dělá kováře. Tam není žádný vztah. Jemu jde o to, 

aby lidé pracovali. Ostatní jej nezajímá.  

MS: Vám se jedná o to, že zde transformací došlo k odcizení v rámci politiky a hospodářství. Pokud je 

podnik vlastněn zahraniční společností, cizí majitel se k němu patřičně nechová, jako by se k němu 

choval Čech.  

JC: Takto to neříkám. Zahraniční investor, který zde má svou fabriku a objeví, že existuje nákladová 

výhoda ve východních zemích, zde přestane vyrábět.  

MS: To je ale konkurence.  

JC: Vím, že je to konkurence, ale prakticky zaměstnanci přijdou do práce a zjistí, že 150 lidé odchází, 

jelikož nemá práci. Když je to obyčejná práce, tak najdou uplatnění, ale například skláři? Tito lidé 

neuměli nic jiného než brousit sklo.  

MS: Selský rozum říká, že se musí naučit něco jiného. Dobrá, ale vraťme se k demokracii, třebaže 

hospodářská stránka je s ní propojena. 

JC: V pětapadesáti letech se těžko něco dalšího naučíte, možná tak zacházet s lopatou. Musím říci, že 

si například skláři na Poděbradsku postavili své domy. Nejde tedy říci, že by to byli lajdáci. 

V pokročilejším věku ale člověk nemůže být konkurenceschopný s mladšími. Je překvapivé si 

představovat, že lidé budou pracovat do svých sedmdesáti let. Uvedu příklad: ve sklárnách jsem dělal 
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čtrnáct let. Za toto období nepamatuji jediného člověka ze sklářské hutě, který se dožil důchodu. Ani 

jeden se důchodu nedožil. Všichni zemřeli dříve, a to vyčerpáním, nemocí.  

… Politika na maloměstě …  

JC: Musím říci, že z této politiky jsem smutný. Byl jsem v různých komisích, například v bytové.  

Strašně bych rád, aby lidé stáli při sobě, a také jsem pro to mnohé dělal. Usiloval jsem, aby vize, která 

zde v Poděbradech byla, došla naplnění. Je v tom také určitá ignorace. Například uskupení 

Poděbradské fórum tam nemá zastoupení. Proč? Má jiný názor? Ano, nechť tam lidé přijdou a řeknou 

svůj názor.  

MS: Je vidět, že jsme si obsah demokratické správy ještě neosvojili, a to jak na celkové úrovni, tak i na 

lokální úrovni. K naplnění demokratické správy skutečným obsahem by Poděbradům měla napomoci 

vize do roku 2025.  

JC: Tu máme, to je připravené. Každý rok se měla zanechat zpráva, co se udělá, a sledovalo se to, 

jestli se půjde z jedné vody načisto. Například se řekne: „Máme 5 milionů, co bychom mohli udělat? 

Například vytvoříme projekt na nějakou cyklostezku.“ To je přece nesmyl. Takto se nedá žít. Vždy byly 

nějaké plány. Byly detailní, ale bylo řečeno: „Ano, nyní se bude dělat ta a ta část infrastruktury.“ Vždy 

se něco stěžejního udělalo a za tím se šlo. Vše ostatní šlo bokem a lidé se snažili, aby to bylo uděláno. 

U nás se realizuje politika z jedné vody načisto. Druhá věc je, že se nebude nic dělat, a proto se nic 

nezkazí. Taková politika není dobrá, jelikož by nedocházelo k rozvoji města. Pamatuji si, že to bylo za 

hluboké totality. Tenkrát se objevil ředitel Technických služeb a cosi neobvyklého postavil. To se 

objevilo na ústředním výboru strany. Lidé se tázali, proč takovou stavbu pro malé město? Já jsem se 

jej zastal: „Ano, v současné době je to předimenzované. Poděbrady budou mít jiné vybavení a 

Technické služby budou skutečně výborné. Nyní máte plus do budoucna.“ Vždy jsem hájil to, co se 

zde udělalo, postavilo. Takových věcí zde bylo více. Uvedu ještě jednu skutečnost, která se týká nové 

doby. Po změně, která v Poděbradech byla v roce 2010, se hovořilo o zastávkách jako o hloupostech. 

Nyní se ukazuje, že jsou kvalitní. Jsou sice drahé, ale jsou kvalitní. Budou kvalitní i dalších 30 let.  

MS: Mnohdy člověk může slyšet názor, že peníze se nevyužily patřičným způsobem. Dělají se věci, 

které nejsou důležité.  

JC: V tomto ohledu jsou důležité peníze, které nám byly nabízeny. V okamžiku, když řeknete, že je 

nechcete, tak nepostavíte ani 3 zastávky v kvalitním provedení. Město nemá peníze.  

MS: V dnešní době vidíte nekoncepčnost, vytloukání klínu klínem. Místo toho, aby se rozhodovalo na 

základě kvality návrhů, rozhoduje se podle politického klíče, …  

JC: … podle moci. Neustále se o tom hovoří. Jsou názory dobré, jsou názory špatné. Vždy se o tomto 

diskutovalo, ale dnes se o návrzích hlasuje, a to vždy z pozice síly. Jestliže řeknete, že je to červené, a 

ono je modré. Těch 118 poslanců, kteří tvoří koalici na celostátní úrovni v roce 2011, se dohodne, že 

je to modré, tak to bude modré. Je tam nebezpečná síla moci.  

MS: Právě v minulosti také byla.  
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JC: Byl jsem poslancem za devátý obvod. V okamžiku, kdybych nepracoval, obvod by mě zrušil. Dnes 

nemáte možnost odvolání. Dnes tam člověk musí buď umřít, nebo spáchat trestný čin, jinak je tam 

pořád. Odvolatelnost zastupitelů není žádná - ať dělá, či nedělá.  

MS: Můžete jej vyměnit jednou za čtyři roky.  

JC: V tom se neudělalo nic. Jedna vláda, druhá vláda … šestá vláda, a je to pořád stejné. Když přijdete, 

tak vám z toho musí být smutno.  

MS: V české demokratické politice kromě nekoncepčnosti viníte i lidi. Ti, kteří tam jsou, se stali 

nevšímavými k obtížím lidí, ba arogantními?   

JC: Ano, je to tak. Situace dnes není dobrá. Není to, co bývalo. Pamatuji si, že si lidé postavili domy, 

pěstovali sousedské vztahy, a dnes tomu tak není. Soused nezná souseda. Co s tím? Nikdo to neřeší. 

Například se řeší romská otázka. Ta je velký problém. Například Romové ve škole. Neučí se. Co se 

děje? Jejich děti propadají. Já s nimi měl jako pracovník skláren jiné zkušenosti. Byli pracovití. Zkrátka 

pokud lidé sami nebudou chtít, druzí se je sice mohou snažit přesvědčit, ale bez velkého efektu. 

Mnohé pro ně bylo uděláno, jako zřízení například průmyslové školy v Kolíně, hospodářské školy 

v Českém Brodě. Vše se likvidovalo, jelikož romští žáci tam nechodili.  

… Budoucnost komunismu …  

MS: Posuňme se dále. Neměli bychom opomenout budoucnost. Vidíte perspektivu v komunistické 

ideologii, pokud její východiska i minulé zkušenosti konfrontujete se stavem světa?  

JC: Mohu porovnat ideje komunismu a ideje náboženství. Ty se podle mého názoru ničím neliší. 

Podstata je stejná. Je snahou, aby se všichni lidé měli dobře. Aby tady nebyli bohatí, ale také zde 

nebyli velmi chudí, kteří umírají hlady. Ideologie je stejná. Pouze jde o to, kdo usedne do čela. Pokud 

se vedení ujme ten, kdo si chce nahrabat a idea pro něj nic neznamená, je mimo, půjde to špatným 

směrem. Nutno říci, že spousty komunistů položilo životy za druhé světové války, pomáhali lidem. Po 

válce, když se řeklo, že se jde dělat, tak komunisté byli první, kteří šli dělat. Ne proto, že byli 

komunisty, ale protože to byli lidé, kteří věřili, že je možné s republikou něco udělat. Po roce 1968 to 

bylo také tak. Například si řekli, že je vhodné pomoci staršímu člověku při správě chodníku. Já jako 

člen výboru jsem svolal možné pracanty a za pár hodin jsme měli úpravu chodníku hotovou. Dnes je 

to nepředstavitelné. Lidé si nepomohou. Chybí mi tyto vztahy víc než ostatní. Nejezdím do zahraničí. 

Jsou však lidé, kteří na tom jsou špatně.  

MS: Pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak vidíte komunismus jako dobrý lék na rány tohoto světa?  

JC: Víte, pokud by se komunismus dělal v idejích, které jsou, situace by byla jiná.  

MS: Ano, ale cosi je idea, a cosi je realita.  

JC: Realita je v lidech. Měli jsme socialismus, ten nás nepřesvědčil. Máme kapitalismus a situace také 

není uspokojivá. Zase jsou zde lidé, kteří si nahrabou.  Zdali nějací lidé umírají, nebo nemají, to je 

jedno. Sám o současném modelu správy hospodářských vztahů uvažuji jako o překonaném. Situace 

může stagnovat, ale též se může dotknout extrémů. Tím myslím fašismus.  
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MS: Ano, věc, systém může prospívat, nebo může škodit. Je otázkou, jak se k tomu lidé postaví, jak 

jsou motivovaní. Jde o to, jaké cíle si lidé a následně společnost klade.      

MS: Přesto všechno, jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

JC: Viděl bych to v kvalitě mezilidských vztahů a v rozdílech mezi bohatými a chudými.  

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

JC: … Zatím se do budoucna nedívám optimisticky na základě zakoušené reality.    

MS: Děkuji vám …    

P.S.: 

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

 

JC: Jako člen zastupitelstva, jako trenér košíkové, jako člen dozorčí rady, jako člen bytové komise a 

jiných komisí.  

 

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

 

JC: Ano, ale soudím, že byla špatná a stát ochudila.  

 

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?       

 

JC: Kdyby se nepotkali Klaus a Mečiar, bylo by vyhlášeno referendum, a nikdy by k rozdělení nedošlo.  

  

   

   

 

 

 

 

 


