
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOMÉN Transformace 

 

Dvacáté druhé číslo sešitu 21 / 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Zdeněk Kudrna .................….................... 3 ............... ekonom vídeňské univerzity 

Jan Kasl  ...............................................… 19 .............. architekt, politik  

Jan Vláčil  ................................................ 35 .............. sociolog  

Tomáš Sokol ……...................................... 48 ............... právník, bývalý politik   

Zdena Formánková PDY …....................... 60 ............... pedagožka    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autoři fotografií: Matěj Stránský, archiv J. Kasla, archiv J. Vláčila, archiv T. Sokola, Martin Soldát 

Martin Soldát – tvůrce dialogů, spoluzakladatel společnosti IPPKID, působí na volné noze.  

Helena Kašová – jazyková redaktorka, ředitelka Československého dokumentačního střediska.  

Libuše Piherová – jazyková redaktorka, bývalá pracovnice Národní knihovny  

Ivana Pešková – jazyková redaktorka pro dialogy v lázeňském městě Poděbrady 

   Roman Joch – ředitel Občanského institutu, spoluzakladatel IPPKID, pedagog  

ISBN  

Realizátoři záměru Fenomén transformace  

 

 

 



 
 

3 
 

Dialog o transformaci se Zdeňkem Kudrnou1,2: 

MS: Co pro vás znamená rok 1989? Jak jste jej vnímal? Zřejmě jste si užíval mladých let …  

ZK: Bylo mi teprve dvanáct … Studoval jsem základní školu. V roce 1988 jsem byl na nějakém táboře, 

který dělali bývalí skauti a tam jsem „načichl“ Krylem. Tím jsem pochopil, že když chci poslouchat 

Kryla, musím poslouchat Svobodnou Evropu. Člověk musel poslouchat hodinu zpráv a na konci jednu 

písničku. Byl jsem dvanáctileté „ucho“, které poslouchalo tyto vysílačky, zvláště když jsme jezdili na 

chalupu, kde to nebylo rušené …  

MS: V tomto ohledu obyvatelé z Brna měli výhodu.  

ZK: Ano.  

MS: Vás rok 1989 zastihl v Brně. Jak se podle vás proměnilo okolí v daný čas, dá-li se o markantních 

změnách hovořit?  

ZK: Pamatuji si, že jsem se v pátek 17. listopadu díval na televizní noviny a poté jsem šel rodičům říct, 

že se v Praze něco dělo. O víkendu jsem poslouchal Svobodnou Evropu, kde začaly „naskakovat“ 

zprávy o tom, co se událo …  

MS: Jistě tam byla diskutována zpráva o mrtvém studentovi.  

ZK: Nevím, jestli to byla hlavní zpráva už o tom víkendu. Hlavně si vzpomínám na informace, že „má 

něco být“. Rodičům jsem řekl, že půjdu do knihovny. Ta je hned za rohem od Náměstí Svobody. 

Matka při příchodu ze zaměstnání říkala, že viděla autobusy s policisty. Zajímalo mě to. Z počátku tam 

bylo pár stovek lidí a jeden rozvrzaný megafon. Byly to pocity, které si pamatuji do současnosti. Byl 

tam celkem malý přikrčený dav, který ještě nevěděl, co z toho bude.  

MS: Proč užíváte slov přikrčený?  

ZK: Bylo tam napětí …  

MS: … váhání …  

ZK: Lidé věděli, že ještě odpoledne byli v ulicích kolem Náměstí Svobody autobusy s policisty. To bylo 

z toho cítit. Zdaleka nebylo jasné, jak to dopadne, zdali budou lidé v Brně biti. Následně jsem na 

demonstrace začal chodit s rodiči. Krátce po 17. listopadu byla generální stávka.  

MS: Tuším 27. listopadu.  

ZK: Vzpomínám si, že nás tam šla celá školní třída. Bylo zajímavé pozorovat, jak se z toho malého 

davu stává velký dav. Člověk si myslel, že jsme vyhráli.  

MS: Vaši rodiče se na to dívali jako na pozitivní zlom? Začala se psát nová historie.  

                                                           
1
 Zdeněk Kudrna *1977, český ekonom, výzkumný pracovník v Institutu pro výzkum Evropské integrace ve 

Vídni.  
2
 Dialog o obecných tématech byl natočen v úterý 11. října 2011  ve večerních hodinách v jedné z žižkovských 

restaurací Pizzeria Einstein, Husinecká ulice 595 / 67, Praha 3.  
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ZK: Ano, otec se v roce 1968 složitě rozhodoval, zda emigrovat. Nakonec se vrátil do Československa. 

Pustili jej za hranice až v roce 1988, do Belgie. Zpětně jsme se dozvěděli, že se vsadil vrchní estébák 

s šéfem jeho výzkumného ústavu, zda se vrátí, či ne. Vrátil se, neboť rodina musela zůstat doma.  

MS: Jak využili svobody vaši rodiče?  

ZK: Naplno podnikat nezačali, avšak při zaměstnání měli živnostenský list. Matka překládala a otec 

jako stavbař zpracovával technické posudky a metodologické postupy. Dnes je profesorem na 

univerzitě v Brně, ale věnuje se i komerčním zakázkám ve firmě, kde je podílníkem.   

… Trvalost režimu …  

MS: Vnímali nutnost změny režimu - či věřili, že je to cosi, co zde bude „na věčné časy“?  

ZK: Režimu dávno nevěřili. Věřil mu snad dědeček v letech 1945 – 1968. Po okupaci vojsky Varšavské 

smlouvy se celá rodina zařadila do masy lidí, kteří drželi hubu a krok. Jakákoliv změna byla vítána. 

Když jsem byl malý a ptal se táty, proč sedí u rozhlasu s velkými sluchátky, říkal mi, že se učí anglicky. 

Nechtěl mi říkat, že poslouchá to, co se nemá.  

MS: Také jste zažil, že: toto se může, toto se nemůže říkat, aby se člověk neprozradil.  

ZK: Vzpomínám si, že když jsem ze školy donesl nějaké příšerné komunistické „ptákoviny“ o USA, 

rodiče to raději přešli mlčením, než aby to řešili. Matka byla opatrná. Otci nedovolila, aby se se mnou 

úplně otevřeně bavil.  

… Komunismus …  

MS: Obraťme list a mírně se vraťme. Domníval jste se, že komunismu jako ideologii „odzvonilo“? Jako 

konceptu, který je nerealizovatelný.  

ZK: Odzvonilo tomu jako praktické ekonomické a politické doktríně. Avšak myšlenky jsou 

nevykořenitelné. V tomto ohledu nejsem dogmatik a myslím si, že skoro každá myšlenka má právo na 

to, aby byla někde na okraji „udržovaná“, třebaže je mimo hlavní proud.  

MS: Jako způsob uvažování a jako příklad nevhodný následování. 

ZK: Ani ne. Jakákoliv myšlenka, která se v minulosti objevila, by měla zůstat v intelektuálním 

povědomí. Myslím si, že je dobře, že existují profesoři, kteří studují marxismus, neomarxismus a 

někde na pokraji je rozvíjí. Nikdy nevíme, jak se myšlenkový proud může přetransformovat, jak se 

může změnit realita, a zdali se ještě někdy nepotkají. V intelektuálním rozměru zastávám názor, že 

pluralita je dobrá. Nejsem ten, kdo by to hnal do extrému. Samozřejmě nemá smysl obhajovat 

příšernosti, jako je nacismus či holocaust nebo jiné xenofobní nesmysly, ale má smysl znát ideologie a 

okolnosti, které je učinily přijatelnými pro masy lidí. 

MS: Nesmíme zapomenout na gulagy. Obhajujete postoj, že každá myšlenka má být hlásána, a tak 

nechť má volný prostor.  

ZD: Jsem přesvědčen, že má právo přežívat v intelektuálním povědomí. To neznamená, že by měla žít 

ve veřejném diskurzu. Tam není důvod, abychom řešili marxistické nesmysly, které jsou historicky 
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mimo předmět racionální diskuse. Nicméně je faktem, když jste se podíval na seznam bestsellerů 

někdy na podzim roku 2008 …  

MS: Jistě tam figuruje Slavoj Žižek…  

ZD: Toho jsem nemyslel. Spíše jde o non – fiction ekonomickou literaturu. Po dlouhých letech vyskočil 

do žebříčků Marxův Kapitál. Myslím si, že je správně, že lidé mají přístup k alternativním myšlenkám 

v okamžiku totálního šoku, kdy kolabuje vše, co vypadalo stabilně a trvale. Dává jim to příležitost 

uvědomit si, že Marx nenabízí žádné alternativy, a proto zůstává mimo racionální diskusi. Krizi 

musíme řešit jinými způsoby.  

MS: Jinými slovy, díky hroucení kapitalistického systému v roce 2008 se znovu objevují díla, která 

systém podrobila důkladné kritice již v devatenáctém století.  

ZD: Lidé se honí za alternativami. Něco se vám nelíbí a hledáte, jak to změnit. Často vám k pochopení, 

jak to máte změnit, pomůže zjištění, že jinudy cesta nevede. V současné době je to třeba s krizí Eura. 

Nikomu se nechce do federalizace Evropy, a proto začali všichni spekulovat o scénářích rozpadu. 

V okamžiku, kdy poznají, jak scénáře rozpadu jsou obludné, federalizace nebude vypadat tak 

neakceptovatelně jako na počátku. Podobně to funguje s jinými myšlenkovými proudy – když lidé 

zjistí pravděpodobné důsledky alternativ ke kapitalismu, pak nějaká sociálně demokratické verze 

kapitalismu bude vypadat přijatelnější pro jeho odpůrce i zastánce.  

MS: Nu, ale člověk si může vzpomenout, že po roce 1989 byl Marx vyhazován z knihoven. Marx byl 

čímsi jako přebytečným zbožím.  

ZD: To je dobře, jelikož Marx zabral příliš místa v knihovnách pro širší veřejnost, ačkoli je to záležitost 

spíše pro univerzitní knihovny. Jeho sebrané spisy byly i v poslední lidové knihovně, v poslední 

zapadlé dědině. Nikdy je tam někdo neotevřel. Pouze tam zabíraly místo na policích. Nemá smysl 

násilně tlačit lidem do hlavy velké ideologie, když tam chtějí číst rodokapsy. Na takových místech se 

jednalo o skutečně „přebytečné zboží“.  

MS: Bohužel, Čechoslováci to poznali, jelikož jim byla ideologie vnucována.  

… Liberalismus …  

MS: Po roce 1989 komunismus padl, tak byla otevřena cesta liberalismu. Již to nebyl Marx, ale Milton 

Friedman či Friedrich A. von Hayek. Jak vidíte čtení liberalismu v Čechách? Ne nadarmo se hovoří o 

tom, že význační představitelé tohoto směru nebyli pochopeni. Ti, kteří vytvářeli reformu, se patřičně 

nepoučili z toho, co tito lidé hlásali. Nutno dodat, že oba zmínění myslitelé jsou z jiné ekonomické 

školy, ale spojuje je názor na význam svobody pro člověka, volný trh, zasahování státu do trhu pro 

růst blahobytu člověka.  

ZD: To máte stejné, jako když se lidé přou do dnešních dnů, jak to Marx myslel, ačkoli se jedná o 

téměř sto padesát let staré dílo. Každé je však otevřeno k interpretaci a neexistuje pouze jedna 

interpretace. Nyní ve veřejném diskurzu, který je povrchní, se půjčuje autorita těchto velkých 

myslitelů.  

MS: Dobrá, otázky tohoto charakteru nechme pro akademickou půdu. Také to zmiňuji proto, že 

liberalismus dostal nežádoucí „psí hlavu“.  
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ZD: Víte, to byl učebnicový liberalismus lidí, kteří příliš nevěděli o praktické ekonomice. Došlo 

k přestřelení díky ideologickým floskulím. Že v Čechách došlo na liberalismus, bylo historicky 

podmíněné.  

MS: Rakouská škola a její představitelé v tom udělali mnoho.  

ZD: Do jisté míry ano, ale to byla také souhra náhod, že zrovna tyto myšlenky zaujaly budoucí 

reformátory, když měli čas číst a překládat ve výzkumáku kolem roku 1968 nebo posledních pár let 

před Listopadem. Zajímavější je představit si možné alternativy - třeba, co by se stalo, kdyby nás 

Sověti v roce 1968 pustili, stejně jako pustili Rakušany v roce 1955. Zde by byl sociálně demokratický 

korporativismus jako řemen. To proto, že v té době žádná jiná ideologie nebyla tak dominantní. V té 

době byl Friedman obskurní profesor v Chicagu, o němž nikdo nevěděl, neboť byl úplně mimo 

tehdejší hlavní proud ekonomického uvažování. Dostal se do širšího povědomí díky své knize, kterou 

vydal s Annou Schwartz v roce 1963.  

MS: Máte zřejmě na mysli A Monetary History of the United States.  

ZD: Zkrátka se jedná o historicky podmíněné procesy. Železná opona padla zrovna v okamžiku, kdy 

byla na vrcholu …   

MS: … chicagská škola.  

ZD: Možná za vrcholem, když výsluním pro ně byla vláda Reagana. Jejich myšlenky byly kompatibilní 

s těmi, kdo v Československu dělali transformaci, a tak se o ně transformace intelektuálně opřela.  

MS: Byli jsme v pro-tržním prostředí. Lidé, kteří tam působili, vytvořili Washingtonský konsensus a 

teze, na nichž byl postaven, naši představitelé „nevědomky“ přejali.   

ZD: Když si přečtete Washingtonský konsensus, jeden z deseti bodů je, že mají být jasná vlastnická 

práva, což se u nás dlouho nedařilo třeba kvůli neregulovanému kapitálovému trhu či nefunkčním 

bankrotům. Tento dokument často dostává oslí hlavu, byť obsahuje celkem akceptovatelné 

technokratické nápady. Nicméně, tím se zase dostáváme do nekonečných debat o interpretaci 

myšlenek a děl. Přitom historie je daná – liberalismus byl vůdčí ideou transformace, protože byl 

v daných letech dominantním myšlenkovým proudem na opačné straně barikády. Naplnil potřebu 

jasně se vymezit proti třetím cestám osmašedesátníků a podkopat jejich legitimitu. Lidé to 

akceptovali a pár let to vypadalo jako dobrá volba, než se ozvaly pochybnosti. 

MS: Možná byly pochybnosti spojené se sebeoslavou … Byl to pan Klaus, jenž dva roky před konáním 

voleb ohlašoval, že transformace v té hrubé fázi skončila.  

ZD: Myslím, že ten argument vymezil přesněji. Myslel to tak, že pacienta odpojili od přístrojů na 

jednotce intenzivní péče a nyní jsme v normální rekonvalescenci. Je otázkou, kam ten bod strčíte. On 

se rozhodoval politicky a z toho pohledu to vypadalo až zázračně. Česká transformace byla 

obdivovaná. Lidé, kteří ji dělali, byli obdivováni …   

MS: … právě ze strany mezinárodních institucí.       
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ZD: Problémy, které cesta transformace přinesla, se teprve začaly ukazovat. To bylo v roce 1994, kdy 

střední vrstva české společnosti – lékaři, učitelé, přestala podporovat politiku občanských demokratů. 

Oni se vychýlili od úspěšného vnímání transformace, kterou razila a obhajovala ODS. 

… Transformace …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Jak se na celkovou proměnu dívá ekonom? Co pro vás znamenala obnova 

demokracie a kapitalismu? Tento systém byl kontrapunktem tomu, co zde bylo po dvě generace 

realizováno. Z reakcí lidí je možné usoudit, že měli zájem o návrat mezi vyspělé země a též o navrácení 

se k tradici první republiky. 

ZK: Byl to návrat do normálu. Tím je demokratický kapitalismus, který kombinuje roli státu v ochraně 

populace se svobodou podnikání. Z toho pohledu si česká transformace v mezinárodním srovnání 

udržela silný sociálně demokratický aspekt. Stát blahobytu, jak je koncept ekonomy nazýván, se zde 

nerozpadl či se rozpadl v menší míře než v jiných post-komunistických zemích. Ekonomicky byl 

udržitelnější než v okolních státech. Při „návratu do Evropy“ nám pomohla i historická tradice první 

republiky, kdy Československo byla jediná demokratická země široko daleko a byla i hodně 

hospodářsky vyspělá. Byla to sociální demokracie rakouského střihu (ovšem s tím, že jsme se vyhnuli 

občanské válce, kterou měli Rakušané mezi válkami).     

… Liberální demokracie …  

MS: Je nutné se také tázat, jak se demokracie a kapitalismus vzájemně podmiňují. Lze usilovat o 

kapitalismus bez demokracie?  

ZK: Historická zkušenost je taková, že neexistuje žádná demokracie bez kapitalismu, ale existuje 

hodně kapitalismů bez demokracie. To znamená, že nikdo nevymyslel jiný ekonomický systém, který 

by byl kompatibilní s liberální demokracií. Je to pouze kapitalismus. 

MS: To znamená, že liberální demokracie slavila úspěch. Podepisujete to, s čím v roce 1989 vystoupil 

Francis Fukuyama, a co jej proslavilo. Vyhrál systém, který je založen na demokratickém systému 

v politické oblasti, doprovázený volným trhem s minimálními státními zásahy v oblasti hospodářství.  

ZK: Fukuyama měl i neměl pravdu. Měl pravdu v tom, že není akceptovaná ideologická alternativa 

demokracie. Ovšem nedokázal si přestavit, že demokracie existuje na nějaké škále. Na jednom konci 

je ta, která splňuje jen formální prvky - jsou tam volby, je tam soutěž politických stran. Již se nikdo 

neptá, zdali politické strany jsou pouze figurkami ekonomických zájmů, zdali tam je občanská 

společnost, zdali je tam liberálně demokratický étos, či je to demokracie latinsko – amerického střihu, 

kde bohatí zaplatí populistu, který je zvolen chudým lidem, a poté způsobí krizi, která zničí střední 

vrstvu, jež by danou společnost mohla stabilizovat. Demokracie je na škále od formálních demokracií, 

které jsou disfunkční až po konsolidované liberální demokracie, které fungují a mají vybudované 

veškeré instituce, jež spojují občana s vládou. Ať je to občanská společnost či politické strany. Celé je 

to posazené na sdílených hodnotách, které umožní řádné fungování.  

MS: Dobrá, dá se říci, že Češi „znali“ svou minulost, měli na co navazovat, či museli začít znova? 

Člověk mohl mít dojem, že lidé v sobě měli energii a odhodlanost … Soudíte, že je to iluze? 
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ZK: Měli jste lidi, kteří si to pamatovali … Základní spojovací prvek byl most do historie povědomí, že 

první republika byla dobrá.  

MS: Idealizovali jsme si toto období.  

ZK: Ano, ale idealizace byla oprávněná ve srovnání s tím, jaké byly alternativy v okolních zemích. 

V okolí byly totality a toto byl jediný demokratický stát široko daleko a hospodářsky prosperoval. Zde 

se cosi povedlo a byl to zdroj hrdosti. Bylo zde zkrátka vědomí, že nemusíme být v absolutním 

marasmu, ale může to být jinak. Co se týče praktických scénářů, tak tam byla návaznost na rok 1968. 

… Spory o scénáře …  

MS: V počátku devadesátých let byl veden spor …  

ZK: … jenž byl poté prohrán. Scénář transformace se neodvíjel podle historické tradice. Odvíjel se 

z přesvědčení skupiny liberálních ekonomů z bývalého Prognostického ústavu ČSAV 

MS: … a Ekonomického ústavu ČSAV.  

ZK: Byla to jedna parta lidí, kteří se znali, pořádali semináře v ekonomické obci.   

MS: Možná díky tomu tito lidé byli napřed a mohli vytyčit cesty k reformám po roce 1989.  

… Obnova trhu …  

MS: Dobrá, co vlastně znamená obnovovat trh? Někdo může namítnout, že člověk neustále žije 

v tržních vztazích. Ať je to vyměňování si názorů či postojů. To, co zde neexistovalo, byl 

institucionalizovaný trh, jako byl na Západě.  

ZK: Neexistovala vlastnická práva. To byl zásadní problém, neboť proto chyběly elementární základy 

standardního ekonomického systému, který je na Západě. Dá se argumentovat tím, že v 

socialistickém hospodářství byly tržní síly totálně pokřivené, nicméně tam existovala jistá směna. Lze 

hovořit o tom, že minulá hospodářská soustava byla brutálně monopolistickým kapitalismem svého 

druhu, kdy de facto vlastníkem byla partajní nomenklatura. S tím, že měna byla jen jakousi účetní 

jednotkou.  

MS: Ceny nehrály zásadní roli alokační, informační, motivační …  

ZK: Trh je institucionální kreace lidí, kteří si jej zkrátka zřídili proto, že to bylo výhodné. Není to 

přírodní úkaz, a proto neplatí to, že když se odstraní překážky trhu, tak že automaticky začne 

fungovat. Trh může fungovat pouze tehdy, když je založen na rozumných institucionálních základech. 

Ty se musí vytvořit.  

MS: Trh nelze nadekretovat, nařídit. Je tam díl spontaneity. Můžeme vytvořit zákony …  

ZK: To je jako s  demokracií. Můžete provést někam invazi, obsadit to vojensky, nadekretovat tam 

volby, partaje. Lidé budou volit jako v Afghánistánu, v Iráku. To jsou ty prvky formální demokracie. 

Není to však fungující liberální demokracie. To samé se dá udělat s hospodářstvím. Dají se 

nadekretovat vlastnická práva, která se mohou volně směňovat. Formální základy hospodářství 

budou na papíře existovat. Problém je v tom, že z toho papíru se formální pravidla musí převést do 
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reálně fungujících institucí. To znamená, že musí fungovat soudy, že lidé musí rozumět tomu, jak to 

funguje. Toto potřebuje čas.  

MS: Zde dobře zní Dahrendorfův teorém šest měsíců, šest let, šedesát let, že? Než si to vše člověk 

osvojí... 

ZK: Masaryk říkal padesát. Zřejmě byl větší optimista.  

MS: Ano, ale on hodnotil společnost, která vycházela ze společnosti rakouské.  

… Systém ne lidi …  

MS: Pokročme dále. Jak se díváte na tezi: „Měníme systém, ale neměníme lidi“? Vláda nechtěla 

vychovávat lidi, jak se mají v novém systému chovat, snažila se stanovit pravidla.  

ZD: Již jsme se toho dotkli. Fungující liberální demokracie, stejně tak fungující kapitalismus se 

neobejdou bez sdílených hodnot, bez étosu, že se nekrade, nepodvádí. A také to, že co není 

zakázáno, je dovoleno, platí pouze v právním smyslu, nikoli morálním smyslu. Bez toho ekonomika 

nefunguje. Dá se říci, že od toho vláda dala ruce pryč.  

… Dědictví minulého systému …  

MS: Musíme si uvědomit, že zde byla kontinuita. Lidé, kteří spolupracovali s režimem, nemohli 

okamžitě skončit. To proto, že byli potřební. Nemohlo zde proběhnout to, co bylo v Německu po druhé 

světové válce. Tam proběhla denacifikace.  

ZD: Na druhé straně Česká republika měla nejpřísnější lustrační zákon široko daleko. Dokonce na to 

upozorňovala Evropská komise v rámci Kodaňských kritérií, že je to příliš „drsné“. Je takový věčný 

spor, zdali je sklenice napůl plná či napůl prázdná. Na jedné straně nebyl důvod a nebylo možné to 

eliminovat. Aby transformace byla skutečně sametová a mírumilovná, tak se lidé museli kooptovat do 

nového režimu. Jiné transformace nefungují jinak. Vidíte, co se stalo, když Američané zůstali v Iráku 

dogmatičtí a odmítli baasistické elity kooptovat; to stejné je s Tálibánem v Afghánistánu - a jak to 

skončilo? Stejně s nimi museli vyjednávat. Bushovi dogmatici si mysleli, že je možné je eliminovat 

ještě více než ty české lustrace. Narazili na realitu, že společnost potřebuje kontinuitu. I když jsou 

elity zprofanované, má smysl strčit do basy pouze nezprofanovanější, a zbytek pacifikovat 

v denacifikačním procesu či lustracemi. Na druhé straně z nedotažení těchto procesů pramení i 

současný populismus, jenž je nyní vidět v Polsku či Maďarsku, kde se elity od komunistického režimu 

zdánlivě nezměnily, neboť se komunistická strana překlopila do různých levicových stran, které se pak 

podílely na vládě. To umožňuje populistické pravici vykreslovat cokoli levicového jako komunistické. 

U nás to kolem voleb taky často vybublá. Debata, co je méně špatné, zdali mít komunisty explicitně v 

parlamentu, tak jako Češi, či mít transformované komunisty, kteří jsou ještě pořád více komunisty 

než sociálními demokraty, jako to mají Maďaři, stále pokračuje. 

MS: Říkáte, tolerovat je.   

ZK: Abych se přiznal, tak mě věčná nestabilita unavuje. Z pozice nezúčastněného analytika bych 

raději, kdyby se s nimi začalo hrát, byť z pozice osobních preferencí mi to neleze z huby. 

MS: Říkáte, pustit je do vlády. Ať se tato komunistická strana namočí do vládnutí.  
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ZK: Jedná se o zoufalost, která však vyplývá z parlamentní matematiky v Čechách. Je to způsobeno 

tím, že je situace 100 na 100. Jediný systém, jak se dá v Čechách vládnout, je systém sociální 

demokracie. Můžete si vybrat mezi oranžovou a modrou sociální demokracií. Početní problém je, že 

sociální demokraté a komunisté mají polovinu Parlamentu. Pravice v jakékoliv momentální konstelaci 

partají má také půlku. Za těchto okolností je těžké udělat rozumnou vládu. Když odečtete 15 – 20 

mandátů, co mají komunisté, udělat 101 hlasů ze 180 hlasů je při této konstelaci věčně nestabilní.     

MS: Zkrátka s komunisty se musí počítat. V minulých volbách v roce 2010 se toto podařilo vyřešit.  

ZK: Ano, ale to byl trik spočívající v založení stran, které jsou ve své podstatě podnikatelskými 

projekty.  

MS: Jinými slovy říkáte, abychom se snažili integrovat komunisty.  

ZK: Není to příjemné, ale z parlamentní matematiky vychází, že by bylo lepší, kdyby našli cestu do 

„hlavního“ politického proudu. Pokud by se ráčili přerodit do akceptovatelné strany, aby platila 

standardní parlamentní matematika, tak by to pomohlo politické stabilitě.  

MS: Ne nadarmo prezident Václav Klaus v roce 2003 byl zvolen prezidentem s pomocí hlasů poslanců 

komunistické strany.  

… Reformy v politice …  

MS: Obraťme list. Je dobré položit otázku, jak se díváte na reformy. Ono slovo je ve výbavě každého 

politika. Reformy byly na počátku devadesátých let, kdy se obnovoval kapitalismus, ale i dnes se o 

nich hovoří. Shodou okolností mnozí lidé o reformách v počátcích novodobého demokratického státu 

hovoří jako o nedostatečných. Cosi bylo deklarováno, a to nenašlo odpovídající uplatnění v realitě. 

Mnohé se provádějí až nyní, třebaže již měly být dávno realizovány. Nevyskytuje se slovo reforma v 

našich slovnících příliš často? Nejde náhodou o vyprazdňování slov?  Bohužel politika je prostorem, 

kde se slova vyprazdňují. Jak o tomto pojmu v uvedených kontextech uvažujete?  

ZK: Česká republika není nejvíce tlačena k reformám. Nesdílím plamenná přesvědčení, která jsou 

možná vlastní kritikům transformačního procesu, uvažujících o dokonalosti konceptu reforem. 

Vystudoval jsem ekonomii, ale zajímala mě politická ekonomie reforem. Následně jsem začal 

studovat politické vědy. Díky tomu jsem získal doktorát z politické ekonomie a mezinárodních vztahů 

právě na té kombinaci ekonomie a politiky. Onen výlet a překlopení z čistě ekonomického vnímání 

světa do jeho politického vnímání a snaha je kombinovat, mě vedou k tomu, že jsem daleko více 

pragmatický, či dokonce shovívavý vůči tomu, co je dosažitelné. Lidé, kteří touží po dokonalých 

reformách, jsou ochotní vzdát se demokratické kontroly, aby bylo možné dosáhnout ideálního stavu 

nějakých dokonalých reforem. To mi však přijde velmi nebezpečné. 

MS: Reformy jsou obětovány za krátkodobou „stabilitu“. Je to spor politické a ekonomické racionality 

v rámci systému politické svobody. 

ZK: Demokracie je nejrobustnější politický systém ne proto, že by dělala správná rozhodnutí, ale 

proto, že dělá nejméně špatná rozhodnutí. To je dlouhodobě velká konkurenční výhoda ve srovnání 

s jakýmkoliv jiným politickým systémem, i když je evidentní, že krátkodobě nějaké totalitářské 

systémy jako čínský kapitalistický komunismus, mohou reformovat lépe. Tam se rozhodne, že se 
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postaví přehrada, a nehraje se na nějaká demokratická práva vlastníků domů či občanů vesnic, které 

při realizaci díla budou zatopeny. Vypadá to racionálně. Zvláště ekonomové, často ignorující politický 

rozměr této záležitosti, to obdivují. Na druhé straně tento stav vytváří spoustu vnitřních kontradikcí, 

které mohou vést k tomu, že systém z dlouhodobého hlediska zkolabuje. Takováto společnost udělá 

tři kroky dopředu, ale poté musí jít osm kroků zpět. Demokracie, která mezitím „škobrtá“ dva kroky 

dopředu, jeden zpět, dva kroky dopředu a jeden zpět, se v dlouhodobém horizontu dostane dále než 

tyto systémy, které jsou „brzda plyn“. Na druhé straně v případě Číny západní analytici předpovídají 

35 let, že systém musí zkolabovat, ale ještě k tomu nedošlo;  nicméně to nevylučuje, že tam k nějaké 

velké nestabilitě dojde.  

MS: Zde jde o to, že liberální demokracie asi není jediným možným systémem.  

ZK: Jsou možné neliberální demokracie, nedokonalé demokracie, perverzní demokracie, demokracie 

na způsob Potěmkinovy vesnice. Jisté formální náležitosti demokracie to může splňovat, ale přesto to 

nefunguje. Zkrátka se v tom žije hůř než ve fungující demokracii, a to je špatné.  

… Kam jsme došli …   

MS: Mnozí lidé vidí současný stav demokracie v České republice s otazníkem.  

ZK: Dobrá, česká demokracie je dost „protivný hampejs“, ale stále je fungující. Na škále, kterou jsme 

definovali, je minimálně uprostřed, či blíže k liberálnímu konci než k formálním demokraciím, které 

nefungují. Jeden ze základních znaků, kterým se Česká republika odlišuje od lépe fungujících 

liberálních demokracií …  

MS: … je například korupce.  

… Strany …  

ZK: To je ale důsledek minimální participace. Základní definice demokracie je, že si lidé vládnou sami. 

V Čechách je proporcionální volební systém a tím, co spojuje individuálního občana se systémem 

vládnutí, je politická strana. Problém je v tom, že politické strany mají snad nějakých 70 – 80 tisíc 

členů. Polovina z toho budou nadšenci, kteří dělají místní politiku, …  

MS: … a druhá jsou kmotři, …  

ZK: … velrybáři a lidi, kterým jde o koryta. Problém je v tom, že desetimilionový stát nemůže být 

dobře spravován, když klíčový nástroj participace nefunguje, protože jej ovládá malá skupina lidí. 

Proč je korupce v klíčových zakázkách? To proto, že na místní úrovni jsou tři lidi, kteří hrají za 

místního podnikatele. Alternativou tohoto je systém participativní demokracie, kdy tam nejsou tři, 

ale je jich tam třicet. Najednou místní kmotr musí „ohnout“ daleko více zad, aby mu dovolili 

realizovat jeho záměr. Když jsou tam dvě nabídky, jedna je o třicet procent dražší než druhá, tak mají-

li upřednostnit dražší zakázku, musí třicet lidí odsouhlasit, že je to správné, což už nejde tak snadno 

zmanipulovat jako v případě tří lidí. 

MS: Není to náhodou také díky tomu, že lidé, kteří vstupují do politiky, mají čistě partikulární zájmy a 

pojem jako obecné dobro je čímsi, co zajímá pouze salónní filozofy?  
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ZK: Obecné dobro? To je ošemetné. Dobrá, když někoho motivuje obecné dobro… Když někoho 

motivuje jenom skutečnost, že si nechce nechat kálet na hlavu, je to také dobré. Jaké jsou motivace 

ke vstupu do politiky, je celkem jedno. Důležité je, aby tam ti lidé byli. Když tam nebudou a budou 

pouze nadávat v hospodě, demokracie nebude fungovat, protože nebude platit základní předpoklad, 

že si lidé vládnou sami. Svým způsobem se procesy „delegují“ na jisté elity, které celkem 

pochopitelně tu moc zneužijí. To znamená, že demokracie, které fungují lépe, mají rozvinutou 

občanskou společnost. U nás je občanská společnost bezzubá a nejvyššího vlivu dosáhla snad 

v oblasti dopravy ve sporech o obchvaty měst. Tam prokázali schopnost blokovat některá politická 

rozhodnutí, ale dál se to zatím nedostalo.  

MS: Během dvaceti let jsme si nedokázali „vychovat“ lidi, kteří by byli ochotni sloužit.  

ZK: Lidé to nevzali vážně. To proto, že pokud je někomu v Čechách nad čtyřicet let a představí si 

politickou partaj, je zde asociace na nějaké „debilní“ komunistické schůze, kde soudružka říkala 

nepodstatné věci, kterým stejně nikdo nevěřil. To je obraz, co to znamená participace ve stranické 

politice. Ovšem, když máte zájem vyrábět Škodovky, tak potřebujete továrnu. Když máte zájem hasit 

požáry, potřebujete požární zbrojnici. Když chcete vládnout v poměrném systému, potřebujete 

politickou stranu. Dokud lidé v partaji nebudou …  

MS: … sám říkáte občanská společnost …  

ZK: Ta to nenahradí.  

MS: Není všespásná.  

ZK: Jsou zde lidi, kterým se neférově říká „pravdoláskaři“. Často se snaží obejít fakt, že v zastupitelské 

proporční demokracii se musí vládnout přes stranu. Kdyby se změnil volební systém, tak strany 

nebudou tak důležité. Ve stávajícím volebním systému, když usiluje někdo vládnout, tak potřebuje 

partaj. Tečka. 

MS: Nutní jsou lidi. Práce s člověkem, která je důležitá.  

ZK: Okamžik, kdy lidé vstoupí do politické strany, bude tehdy, když budou zhnuseni korupcí natolik, 

aby udělali to, co udělali v roce 1999, kdy byla iniciativa „Děkujeme, odejděte“.  

MS: Ano, bylo to desetiletí …  

ZK: Lidé přišli na Václavské náměstí a žádali opětovnou změnu.  

MS: Občané vystoupili proti tomu, že se dvě velké stany dohodly na rozdělení moci.  

ZK: Správné rozhodnutí bylo, že: pánové a dámy … pokud chcete nějakou kontrolu nad tím, jak se 

v této zemi vládne, vyberte si, zdali chcete oranžovou či modrou stranickou knížku a vstupte do 

místní buňky. To proto, že v buňce budete reprezentovat …  

… Blbá nálada …  

MS: … struktury. Člověk, když vzpomíná na náladu koncem devadesátých let, hovoří se o „blbé 

náladě“. Tuším, že se to rozšířilo díky médiím. Lidé si mysleli, že proměna společnosti bude rychlá. 

Když je člověk o našem politickém prostředí alespoň částečně informován, ví, že ti, kteří se dostávají 
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do politiky, nemají většinou řádné povědomí o správě věcích veřejných. V politice se ale také objevuje 

pár osobností, které jsou schopné formulovat teze, myšlenky a podílet se na jejich realizaci. Pak je zde 

zástup lidí, kteří nejsou představiteli programu a pouze vytvářejí stín těm, kteří mají zájem pracovat.  

ZK: Ano, takoví jsou tam pro koryta. Jsou tam nahnaní kmotry, velrybáři. Tomu se dá bránit tím, že 

tam bude více lidí. Naděje, že tam budou lepší lidi, je hloupost.  

MS: Vy vytýkáte tomuto národu, že je pasivní. Jde přece o jejich věc, tak ať se snaží.  

… Struktury … 

ZK: Řešení jsou různá. Malé otevřené ekonomiky kolem Německa mají demokratický 

korporativismus. To znamená, že tam vláda nestojí pouze na partajích, o nichž jsme se bavili. Stojí 

také na tripartitě. Ve skutečnosti má vládnutí čtyři nohy: vládní strany, opozici, zaměstnavatele a 

odbory. Zaměstnavatelé a odbory do toho vnášejí dlouhodobější pohled. Politici jsou voleni jednou za 

čtyři roky. Tato profese je velmi intenzivní a jde z jedné žabomyší války do druhé, takže politika pak 

funguje ze dne na den. Korporativistické systémy má Rakousko, Holandsko, celá Skandinávie. 

V nějaké formě to existuje i v Irsku, přes všechny úvahy o liberalismu. Tam jsou vždy konkordáty, 

které tu tripartitu zahrnují, kde si lidé vládnou i skrze odbory, i skrze zaměstnavatelské svazy, které se 

dohadují s vládou, a není to formalita jako u nás.  

MS: Ostatně, Václav Klaus byl nepřítelem korporativismu.  

ZK: Ono to není bůhvíco. Do jisté míry je to vytloukání klínu klínem. Je to vidět v krizi eurozóny. 

V případu, kdy Němci jsou schopni přizpůsobit mzdové náklady skrze korporativistické vyjednávání a 

jiné země toho schopny nejsou. Jižní periferie neudržela konkurenceschopnost vůči Německu. To 

znamená, že kdyby Česká republika měla zájem participovat na euru, teoreticky by tam měla vstoupit 

až v okamžiku, kdy bude mít tyto mechanismy vládnutí. Zkrátka, když bude schopna ekonomiku řídit 

pomocí v podstatě politických nástrojů, v nichž jsou zahrnuti zaměstnavatelé stejně jako odboráři. 

Když tam nejsou jedni či druzí, snadno to „uletí“ na jednu stranu.  

MS: Kladete tedy důraz na vyváženost.  

ZK: V ekonomii existují celé teorie, v jakých případech jsou odbory zlé či špatné pro 

konkurenceschopnost. Většinou to vychází jako takzvaná „U“ křivka. V jednom extrému je ideál 

libertariánů, v němž odbory jsou slabé, roztříštěné a v podstatě neexistující. Ekonomika je vystavena 

globální konkurenci a rychle se přizpůsobuje … To znamená, že když jeden rok je krize, vyhodíme 

dvacet procent lidí z práce, a až bude po všem, zase je najmeme. Přitom však ignorujeme škody, 

které vzniknou tím, že spousta lidí bude nezaměstnaných, či se bude bát o své místo. Poté křivka jde 

dolů, kdy odbory jsou silnější, nicméně jsou stále fragmentované. 

MS: Například v Čechách je to Jiří Dušek, vůdce železničních odborů. Proslavil se stávkou na železnici 

v roce 1997.  

ZK: Ano, silné, ale fragmentované odbory jako Duškovi strojvůdci prosazují úzké zájmy malé profesní 

skupiny, a to bez ohledu na cokoliv, což je ta nejhorší varianta. Ovšem, pokud se silné odbory spojují, 

pak se křivka otáčí a jde nahoru. Když jsou odbory silné a koncentrované, získávají to, čemu se 

anglicky říká „encompassing interest“ čili širší zájem o celek. Oni tam nelobbují za jednu malou 
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skupinu jako Dušek; oni tam lobbují za sedmdesát – osmdesát procent produktivní populace, což jsou 

zaměstnanci. Odbory, když jsou tak velké, koncentrované, uvědomují si, že když přeženou míru, 

naruší konkurenceschopnost celého státu. Jelikož vědí, že to si malá otevřená ekonomika nemůže 

dovolit, chovají se zodpovědně. Vědí, že jinak budeme potrestaní, jak jsou potrestaní Řekové. 

Nedodržíme-li konkurenceschopnost, ztratíme trhy a tak dále. Jde o to, že ve 

fungujícím demokratickém korporativismu, musí být tento druh odborů. Nejsou to vyděrači za 

jednotlivé skupiny, ale funguje v nich vnitřní demokracie v jednotlivých svazech, které jsou schopny 

reprezentovat širší zájmy českých zaměstnanců, nikoli jen úzké skupiny členů daného odborového 

sdružení.  

MS: Sluší se říci, že odborové svazy v době devadesátých let, v době zásadních proměn, byly ve svém 

projevu mírné a nabízely dialog.  

ZK: Byly zdiskreditované a držely „hubu a krok“. Bylo to zřejmě dobře.  

MS: Dobrá, jakou roli by měly hrát české odbory v současné době, když jste poukázal na fakt, že jsou 

příliš tiché?  

ZK: Nejzásadnější problém české politiky je korupce, byť systém je relativně stabilní.  

MS: Nu, zatím je stabilní.  

ZK: Nyní je otázkou, co může tuto stabilitu narušit.  Mohou ji narušit exogenní šoky typu krize. Je 

možné, že k tomu dojde. Nebo ji může narušit endogenní pnutí, nějaká politická síla, která začne něco 

tlačit. Když hledáte, odkud by měla společenská síla přijít, odbory vyjdou v celku nadějně. Pak tam 

máte pár českých firem; ostatní jsou nadnárodní, kterým je místní dění dost jedno, pokud nejsou 

ohrožovány jejich podnikatelské zájmy. Dokud dostanou to, co chtějí, tak jsou spokojeni a zdejší 

prostředí víceméně ignorují a nijak zvlášť se nesnaží o změnu.  

MS: Vidíte v odborech jeden z možných zdrojů nepokojů. Je to však na lidech, kteří projeví svou 

nespokojenost s politickým směřováním.  

ZK: Ne snad z nepokojů. Je to z tlaku na změnu. Nepokoje na ulicích jsou přehnané. Kdyby začaly 

odbory stávkovat a jednalo se o prostředek k vyšší participaci, je to možná dobrá investice do toho, 

aby se v Čechách lépe vládlo. To, co odboráři předvádějí, je děs a zoufalství. Je jich málo, zastupují 

málo zaměstnanců, zastupují je neefektivně a je to páté kolo u vozu. Když člověk srovná způsob 

vládnutí v Čechách s tím, jak to funguje v Rakousku či v jiných malých ekonomikách okolo Německa, 

tak zjistí, že slabost odborů je to, co nás odlišuje. Jestliže jsou Němci schopni přizpůsobovat mzdy, 

vyjednávat, a my tuto schopnost nemáme, pak je hodně nebezpečné, že tu odbory v podstatě chybí - 

zvláště pokud bychom měli vstoupit do eurozóny. Slabé odbory tu nemohou hrát onu konstruktivní 

roli. Uvedu příklad. Automobilový průmysl bude mít z nějakého důvodu konjunkturu, automobilové 

odbory si vyjednají exkluzivní podmínky – vysoké mzdy. Přestřelí to, ale zároveň zvýší očekávané 

mzdy i v příbuzných odvětvích. Poté přijde pokles a oni odmítnou jít dolů. Dobrá, bude se propouštět. 

Pár lidí, kteří v automobilkách zůstanou, na tom bude velmi dobře, ovšem bude daleko větší 

nezaměstnanost, než kdyby vyjednávaly odbory na celostátní úrovni, která by dokázala korigovat 

exces automobilových odborů, které v okamžiku konjunktury vyjednají příliš mnoho. V tomto 

systému by odbory mohly sehrát aktivní roli.  
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… Hospodářství a kontexty …  

MS: Pokročme dále. Pojďme se podívat na sektor hospodářství. Zmiňujete automobilový průmysl. Jak 

si vysvětlujete, že Česká republika spolu se Slovenskem se staly pomyslnou montovnou Evropy? Jedná 

se o náš úděl? Dříve jsme vyváželi investiční celky.  

ZK: Byly to však produkty konkurenceschopné na několika málo trzích, především komunistického 

bloku. Lidé sice reptají na montovny, ale buďme za ně rádi. Jsou to kapitálově náročné montovny, 

které se odlišují od těch náročných na práci, což jsou ty skutečně brutální fabriky. Automobilka má 

většinu nákladů v kapitálu nikoliv v práci. To znamená, že si automobilky konkurují produktivitou. 

Pokud jsou lidé produktivní, netrápí je, zdali platí vysoké mzdy, či nikoli. Když ale máte textilní 

průmysl, pak jediným kapitálem je šicí stroj a náklady se týkají především mezd. Když například 

zvýšíte mzdu o jeden cent, ztrácíte konkurenceschopnost. To jsou nejbrutálnější fabriky, které jsou 

v Číně, Turecku …  

MS: … a v islámském světě.  

ZK: Ano, relativní blahobyt vyplývá z toho, že zahraniční investice šly do průmyslu, jenž je ochotný 

slušně platit zaměstnance. Takové společnosti jako Foxconn z naší republiky rychle odešly. 

MS: Tuším, že společnost Foxconn, kterou jste zmínil, je stále součástí naší ekonomiky.  

ZK: Pamatuji si, že v Brně byla továrna jednoho z těchto výrobců, která se již zavřela.  

MS: Dobrá, slušným příkladem pro naše směřování nám může být Finsko. Severská země prakticky 

bez korupce, s bohatým sociálním státem. Jak vy tuto skutečnost vnímáte? Nesmíme zapomenout, že 

je to doporučení Národní ekonomické rady vlády - NERVu.   

ZK: Dobrá, pánové Sedláček a Mejstřík se tam jeli podívat. Sedláček tam chodil do školky a mluví 

finsky. Nedivím se, že se pro to snadno nadchli. Nicméně Finsko je normální korporativistický stát, 

jenž má slušnou vzdělávací politiku, má jednu globální firmu …  

MS: … Nokii, … 

ZK: … která má nyní problémy. Je jedno, zdali Finsko, Rakousko, Holandsko, sever Itálie – který je 

srovnatelně efektivní jako Německo; to není Mezzogiorno – či Skandinávie, na nich je zajímavé, že 

umí efektivně používat stát.  

MS: Dobrá samospráva, kooperace, součinnost a ponětí o veřejném dobru by jistě pomohly.  

ZK: Když se podíváte na „pravicové“ indexy konkurenceschopnosti, Skandinávie je na vrcholu. Když se 

podíváte na „levicové“ indexy kvality života, životního standardu, je také na vrcholu. Ty všechny řeči, 

které jsou vytahovány spoustou bankéřů o tom, jak Evropa kolabuje pod tlakem sociálního státu, jsou 

hloupé. Záleží to na tom, jak země dokáže používat stát. Zdali tak, aby jedna banda, která dostane 

stát pod kontrolu, jeho pomocí okrádala zbytek populace, anebo aby stát fungoval efektivně a chránil 

populaci před globální konkurencí, což je případ Skandinávie. V Čechách je to bohužel tak, že 

ekonomiku jsme importovali z Německa, takže je celkem blízká skandinávským standardům. Politiku 

jsme však importovali z Balkánu. Vznikl tak nepořádek, kdy stát ovládne nějaká banda a využívá jej 

k tomu, aby z něj vyzískala prostředky a nikoliv k tomu, aby zvyšovala konkurenceschopnost či životní 
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úroveň. Nyní se dostáváme k tomu, proč se špatně vládne, proč Česká republika nemůže být Finskem. 

Je to z důvodu kvality politické scény, která plyne z neochoty lidí participovat v politických stranách.        

MS: Nu, ale změnit hodnotový systém člověka, změnit jeho uvažování, je otázkou dlouhého času.  

ZK: Dogmatici z Občanského institutu jsou na jednom konci a na druhém konci marxisté, kteří se 

snažili změnit člověka, aby neplatilo „člověk člověku vlkem“. Ani jednomu příliš nevěřím. Co se týče 

člověka a jeho působení ve společnosti, myslím si, že musí být jisté sdílené hodnoty, a je to základ, 

bez kterých nejde utvořit fungující demokracii a kapitalismus. Mám pragmatické vidění a domnívám 

se, že základ může být dost nízký, neboť to podstatné se odvíjí od kvality institucí. Proměnná, která 

odlišuje země, kde se žije špatně a země, kde se žije dobře, je především o kvalitě institucí. Dotkli 

jsme se skutečnosti, že impulz pro změnu české politiky by mohl přijít od odborů. Dá se samozřejmě 

institucionálně manipulovat, kolik lidí odbory zastupují. Na základě toho bychom se mohli shodnout, 

že je vhodné přejít na systém, kdy pojištění v nezaměstnanosti by spravovaly odbory. Toto je 

jednoduchá změna pravidel, která se dá udělat přes noc tím, že ji nadekretujete. Lidé budou mít 

velkou motivaci, aby do odborů vstoupili. Pokud by zde byla nějaká shoda na tom, že je nutné mít 

odbory, abychom vládli na oněch „čtyřech nohách“, a ne na dvou, tak je možné toto manipulovat 

pomocí přijatých pravidel - institucí. Nepotřebujete k tomu „měnit“ lidi. Stále musíte doufat, že 

vnitřní demokracie odborových svazů vynese nahoru do vedoucích pozic rozumné lidi, a ne nějaké 

ideologické „idioty“, kteří tam jsou nyní, a kteří neví, „která bije“. Pokud lidem dáte motivaci 

na něčem participovat, dáte jim motivaci se o to starat. Pojištění v nezaměstnanosti by mohlo 

zkrachovat, kdyby jej spravovali nezkušení lidé. Je možné, že by vnitřní demokracie mohla fungovat a 

vynést na vrchol osoby, které se budou chovat rozumně. Takoví lidé jsou. Abyste je do systému 

dostal, musíte změnit formální pravidla, která vytvoří příslušnou strukturu motivace. To proto, aby 

byla rozumná šance, že lidé budou participovat na dění v odborech a budou si vědomi, že se 

najednou odbory staly užitečnými, začaly hrát důležitou roli. Budou si kontrolovat, zdali tam je 

hlupák, či solidní reprezentant. Souhlasím s tím, že základní étos je nutný, avšak práh je relativně 

nízko. Poté přebírají roli především politické a ekonomické instituce a rozhodují, zdali společnost 

funguje dobře, či špatně. S institucemi se dá záměrně více manipulovat. Mají sice velice silný prvek 

v tom, že se rozvíjí spontánně - hlavně v prostředí obecné nejistoty, kde nejsou modely vhodně 

k následování - tam je daleko obtížnější rozvíjet instituce pomocí jistého záměru. Tam se rozvíjejí 

především organicky. My však nejsme v té pozici, kdy bychom nevěděli, jaká je ta cesta. Víme, jak 

fungují malé otevřené ekonomiky. Víme, že skandinávské ekonomiky jsou nejúspěšnější široko 

daleko.  

MS: Ať mají, či nemají euro.  

ZK: Víme, že to, co nás odlišuje od severských zemí nejvíce, je způsob vládnutí. Ekonomicky jsme jim 

docela blízko, ale politicky jsme stále na Balkáně.  

... Integrace na Západ …  

MS: Podívejme se na mezinárodní kontext transformace. Bylo zřejmé, že Česká republika se nevyhne 

integraci do Evropské unie. Švýcarskem bychom asi zůstat nemohli. 

ZK: To by bylo hloupé. Evropská unie je tak velká, že ani se Švýcarskem se nebude neustále 

handrkovat. Ať se to Švýcarům líbí, či ne, ať mají privilegovanou pozici v Evropě, či ne, Švýcaři 
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akceptují evropské předpisy v balíku. Evropa řekne: „Zde to je. Jsme ochotni se bavit o dvou 

parametrech. Zbytek budete muset odsouhlasit bez připomínek.“ 

MS: Stejný je i vztah České republiky k Evropské unii. My jsme její součástí, pak bychom měli mít 

zájem prosazovat své vlastní zájmy. Usilovat o to, aby to, co se přijme v Bruselu, nebude poškozovat 

české zájmy.  

ZK: Jedná se o dost omezený přístup. Zájmů je tam nyní 27. Je deset procent věcí, v nichž máte silný 

zájem. Poté je osmdesát procent věcí, kde se klidně dohodneme na čemkoli, neb nás to příliš netrápí. 

Poté je deset procent, kde mají silný zájem jiní. Máme důvod jim vyjít vstříc. Představa, že se musí 

v rámci národního zájmu bojovat o každou direktivu, je směšná. Je tam asi pár věcí, na kterých máme 

zájem se profilovat a usilovat o ně. Zkušenosti z krize ukazují, jak je svět přes všechno zdání stability 

velmi nejistý. Mám dojem, že v Praze panuje spokojenost sama se sebou: vše šlape, nic nám nehrozí, 

nemusíme budovat Evropu, ničeho se nebojíme. Není tam prvek obav. Rakušané a celá ta poválečná 

generace žila ve strachu, že mají za domem železnou oponu. To zkoncentrovalo myšlení politiků. 

Některých omylů se vystříhali a byli ochotni se domluvit a netlačili nic do extrémů. Tento aspekt 

v české politice chybí. Zde jsou vlastně lidé v pohodě, že o nic nejde, že si v Evropě můžeme 

prosazovat své, dělat problémy, dělat ramena. To však není pravda. Vždy, když mě přepadne tento 

pocit, že se vlastně nic neděje, stačí si představit nějakého našeho předka v roce 1928. Sedí v Praze, 

je to demokratická země široko daleko, ekonomicky se daří ... 

MS: Zatím, neboť poté přichází pád … 

ZK: Ano, Československo je multikulturní oblast. Praha je zajímavou vesnicí. Celé to budoucí století 

vypadá krásně. Za rok na to začala krize. Za pět let na to přišel Hitler. Poté se to vezlo až do roku 

1989, kdy přicházela jedna obtíž za druhou. Je nutné i v kontextu světového myšlení, kdy jste 

poukázal na Fukuyamu a jeho konec historie, si uvědomit, že lidé i před devadesáti lety měli veškerý 

důvod předpokládat, že následných devadesát let bude procházka růžovým sadem.  

MS: Byla to pouhá iluze.  

ZK: Nebyla to procházka růžovým sadem. Přesně z toho samého důvodu nemáme důvod 

předpokládat, že „historie skončila“, nejspíš na nás vymyslí hloupé triky. Ovšem jediné, jak se 

nejistota dá ošetřit, je budovat demokratické instituce - proto, že ty si s nejistotou ví rady lépe než 

jakékoliv alternativní systémy - a integrovat je do mezinárodních struktur. To proto, abychom se 

neocitli sami jako během Mnichova, kdy se nás všichni zřekli.  

MS: Kritik evropské integrace Mojmír Hampl říká, že zdejší politici čekají, co jim řeknou v Bruselu, 

místo toho abychom měli své pozice definované.  

ZK: To nemá cenu, jelikož je pár témat, na kterých se Česká republika může profilovat. Může se na 

nich profilovat konstruktivně. Takové řeči, jako když tam přiletí premiér a řekne, že jakákoliv 

ekonomická politika je cestou do pekel, je projevem pražské nafoukanosti a provinčnosti. 

MS: Narážíte na postoje Mirka Topolánka ...  

ZK: Ano, ale současná rada národní banky tomu také nepomáhá. Když se člověk baví s byrokraty 

z národní banky tak je evidentní, kteří z nich si rozumí se svými evropskými protějšky. Komunikace na 
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pracovní úrovni je bez problému. Když však potřebují něco posvětit bankovní radou, musí napsat 

protievropské stanovisko. Národní banka je v takové schizofrenní pozici vůči řadě ekonomických 

iniciativ EU, kdy na pracovní úrovni plně spolupracuje, přestože rétoricky téměř vše kritizuje.  

MS: Zdůrazňujete nekonstruktivnost.  

ZK: To není pouze ona. Jedná se o takovou hospodskou nafoukanost. Jsme za pecí a můžeme se 

posmívat těm, kteří zrovna mají problém.  

MS: Ne nadarmo Jan Kaplický říkal, když se setkal s českou postkomunistickou mentalitou, že Češi 

mají pěnu piva nad svou hlavou. Poté, když měl problémy s národní knihovnou, říkal, že tam není 

pouze pivní pěna, ale jsou nad ní dva půllitry, které brání Čechům v rozhledu, co se děje v Evropě či 

obecně ve světě.  

ZK: Chvíli to potrvá. Pěkně je to vidět na rotujícím předsednictví Evropské unie, jak se jednotlivé země 

teprve hledají, jak se zabíhají, jak začínají chápat, jak to funguje. Také jak začínají chápat, jak je 

směšné to hnát do extrému, jelikož touto cestou nic nedosáhnou. Posléze zjistí, že je lepší šikovně 

vyjednávat. Evropská unie nefunguje na základě úderů do stolů. Není to tak, že zde bude Chruščov, 

který si sundá botu a bude jí bouchat do stolu. Touto cestou se nikam nedostane. V Evropě se uplatní 

ten, kdo ví, co chce. Ví, co je klíčové z té stovky direktiv, kde skutečně o něco jde, a kde má důvod 

lobbovat a hrát tvrdou hru. Také, že ví, že na zbytku ze stovky direktiv se můžeme dohodnout, a 

nemá smysl onu většinu direktiv torpédovat … Nemá smysl si stěžovat na to, že za tím je bruselská 

byrokracie, jelikož víme, že když ta byrokracie je, tak to bylo důležité pro jiný členský stát. Zkrátka, je 

to důsledkem kompromisů a principu něčeho za něco.  

MS: Kéž by toto bylo u nás tak pochopeno …  

P.S.: 

ZK: Jsem přesvědčen, že na to tito lidé přijdou, ale je to otázka času.      

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

ZK: Jako mladý pozorovatel, snažící se pochopit transformaci při studiích na univerzitě. 

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

ZK: Ano. První vydělané peníze, jsem dal za kuponovou knížku od příbuzné osoby (nebylo mi 18). Byla 

to zajímavá hra, ale ekonomický efekt ani mně ani ekonomice nepřinesla. 

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

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

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení se v Evropské unii?       

ZK: Rozdělení bylo pragmatickou reakcí na politický vývoj na Slovensku. Ačkoli Československo nadále 

udávám jako vlast, chápal jsem důvody, byť mě to mrzelo. Důležité bylo, že ekonomicky jsme se 

nerozvedli díky celní unii a paralelní integraci do Evropy.           
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Dialog o transformaci s Janem Kaslem3,4: 

MS: Vážený pane architekte, čím pro vás byl rok 1989? Jaké naděje jste s ním spojoval, jak se 

naplnily?  

JK: Rok 1989 je pro mě otevřením dveří. Je to cosi, co rozrazilo okna, vrata, dveře. Pro mě se jednalo 

o začátek nového života. Je fakt, že vývoj směřoval dále a dále. Tento rok byl začátkem mého nového 

života, posléze i nové rodiny. Zkrátka, rokem 1989 se pro mě změnilo hodně.  

MS: Jednalo se tedy o proměnu osobního, ale i profesního života.  

JK: Ano, jako architekt, pokud jste nechtěl být členem komunistické strany, nebo jste neměl štěstí na 

dobrý ateliér, kam jste se po škole dostal, jste mohl kreslit paneláky, což jsem nechtěl, nebo jste 

rezignoval na kariéru a dělal jste jen drobné věci. Kolem Prahy jsme kreslili územní plány menších 

sídel, rodinné domky a podobně. Jednalo se o drobné práce, kde jste se nenamočil do velkého maléru 

a současně jste moc nevytvořil. Pro architekta je vytvořit hmotné prostředí – vybudovat město - to 

hlavní, co je za vámi, pokud tedy nejste teoretik, akademik, kritik, historik architektury.  

MS: Soudíte, že například takový Antonín Engel by v komunistickém režimu nemohl realizovat své 

záměry?  

JK: Žádný z architektů. Josef Gočár, Pavel Janák i jiní jsou toho dokladem, jelikož žili část svého života 

v minulém režimu. Oni pak už nemohli realizovat nic zásadně dobrého. Pochopitelně jsou i výjimky. 

Pár architektů se prosadilo s relativně slušnými domy. Jedná se o manžele Šrámkovi, Machoninovi - u 

těch to fungovalo tak, že jeden dělal architekturu a druhý politiku; nebo se v něčem museli namočit, 

aby mohli něco navrhnout. Bylo to tvrdě zaplacené. Ani nezmiňuji Karla Pragera, který si také užil své. 

Jeho architektura je značně svérázná, jistě hodnotná, a ne vždy mně libá.  

MS: Byli zde ale architekti jako Jaroslav Fragner, kteří navrhovali rekonstrukce.   

JK: Ano, to byla trochu úniková oblast, rekonstrukce památek. Dělali jsme například pivovar v Jincích, 

kde ale rok 1989 znamenal konec velmi podařeného projektu, protože se o pivovar soudili v 

restitucích, a proto z toho nakonec nic nebylo. Rekonstrukce památek ale bylo přece jenom možné 

realizovat.  

MS: Mohli bychom říci, že čas pro „tančící domy“ teprve přišel.  

JK: Souhlasím. Čas pro velký rozlet, velké koncepty, pro tančící domy, pro velké projekty dorazil se 

změnou režimu.  

MS: Soudil jste, že mezník v podobě „roku 1989“ musí přijít?  

JK: Nikdo z nás nevěděl datum, ale mám hezký příklad z října 1989. Podařilo se mi dostat s tehdejším 

Svazem architektů na akci v Budapešti, kde Maďaři, kteří byli o hodně před námi v osvobozování se 

od režimu, organizovali kongres architektů z východního bloku s cílem protestovat proti 

Ceausescuovu bourání maďarských vesnic v Sedmihradsku. On „buldozeroval“ vesnická osídlení pod 

                                                           
3
 Jan Kasl *1951, architekt, politik, v letech 1998 – 2002 vykonával funkci primátora Prahy.    

4
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 24. dubna 2014 odpoledne v automobilu Jana Kasla Volvo C 40 v ulici Karolíny 

Světlé.    
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heslem „pokrok“ -  ve jménu pokroku postavíme krásná nová města pro zemědělce. Mělo to ovšem 

etnický podklad, jednalo se o maďarské osídlení. Spoluformuloval jsem proti Ceausescuovi provolání 

v angličtině. Připadal jsem si „hrozně odvážný“, co vše tam píšeme za slova. Když jsme se asi 17. října 

loučili s Maďary na nádraží, říkali jsme si: a kdy to rupne u nás? Ještě to mělo jednu pikantnost. Když 

jsme odjížděli z Prahy večer vlakem, tak v Libni právě nastupovali do přistavených vagonů východní 

Němci, kterých jsme měli ve Vlašské, kde jsem bydlel, v jednu dobu asi deset tisíc.  

... Komunismus ...  

MS: Nyní bych přešel před rok 1989. Čím, podle vás, byla komunistická ideologie a režim, který byl na 

ní založen? Soudíte, že jedním východiskem byla snaha utvářet „spravedlivější svět“, „harmoničtější 

svět“, „nového člověka“, nebo se jednalo o pouhou iluzi?  

JK: Budovatelům „lepších zítřků“ bych nebral myšlenku, že se všichni budeme mít lépe, že si budeme 

rozdělovat statky, které jsou k dispozici, nebudeme plýtvat, budeme žít v harmonii s přírodou, byť 

tuto skutečnost režim nenaplňoval a přírodu devastoval hrozným způsobem. Například na Malé 

Straně jsme se koncem osmdesátých let začínali organizovat po vzoru materiálu „Bratislava nahlas“. 

Chystali jsme „Prahu nahlas“. Ve skupině byl mimochodem Miloš Kužvart - pozdější ministr životního 

prostředí, Slávek Černík, Jan Urban a další z pozdějšího sdružení Občanů a přátel Malé Strany a 

Hradčan, kde mnoho z nás připouštělo, že prvotní myšlenky, než byly zneužity režimem k represi, 

k fašizujícím tendencím a změně v diktátorský režim, mohly být míněny dobře; velmi brzy se situace 

změnila z pozice „myslím vše dobře“ k té, aby potlačili osobní svobody lidí, aby zavedli tuhý a 

diktátorský režim srovnatelný s fašismem.  

MS: Ano, musí se oddělit myšlenka a praktická realizace.  

JK: Prvotní myšlenky byly v počátku blouznivé ... 

MS: Jednalo se o utopické socialisty.  

JK: Pravděpodobně by se prokázalo i bez strašné zkušenosti s komunismem a i bez milionů mrtvých, 

že systém nikam nevede. Na Západě někteří lidé mají stále zájem experimentovat, stále nevěří tomu, 

že tento systém nikam nevede. Zkušenost, kterou zaplatil východní blok, který si prožil experiment na 

vlastní kůži, jasně ukázala, že komunistický systém je neživotný.  

MS: Problém je, že jsme si komunisty sami zvolili.  

JK: Ano, bohužel jsme si je zvolili v roce 1946. Na rozdíl od Slováků v Česku pro ně hlasovalo mnohem 

víc voličů.  

MS: Dalším problémem je, že česká společnost je tradičně levicová.  

JK: Ano, můžeme říkat, že již husiti byli komunisty, že tíhneme k rovnostářství. Nikdo nemá mít víc. Ve 

společnosti je přítomna závist, malost. Když se někdo vyšvihne, pozor, co za tím je. Bůh ví, jak to 

udělal. Když někdo odjel do ciziny, jedná se o „vyčůránka“. Když nám přijde radit z emigrace, jedná se 

o dalšího chytráka, protože co nám zde bude povídat. Nám, kteří jsme tu trpěli! On nám Tomáš Baťa, 

Edvard Outrata, Martin Stránský a jiní budou něco vykládat! 

... Reformovatelnost režimu? ...  
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MS: Dobrá, jak jste se díval na rok 1968? Bylo vám 17 let ...  

JK: Ano, byl jsem členem stávkového výboru na střední škole - SVVŠ Nad štolou. Tuto skutečnost jsem 

pak měl u maturity v papírech. Nevím komu poděkovat, ale tenhle smrtící posudek, před přihláškou 

na vysokou, zmizel ...  

MS: Soudil jste, že režim je reformovatelný? 

JK: V těch mladických sedmnácti letech jsem si myslel, že je reformovatelný. Nebudu dělat chytrého, 

že jsem to měl v hlavně srovnané a uvažoval jsem o tehdejším vývoji jako nesmyslu. Říkali jsme: 

socialismus ano, ale ten správný - jugoslávský, s lidskou tváří, Dubčekův. Pachman nám vykládal svoje 

představy, Kohout… Kolportovali jsme noviny, chodili jsme na shromáždění. Mysleli jsme si, že to 

někam jde. Rozhodně jsem nepředjímal to, že je nutné vše od počátku změnit. S odstupem let jsem 

se na „osmašedesátníky“ díval stejně jako na utopické socialisty. Na podzim, v prosinci 1989 jsem se 

osobně setkal s Dubčekem, mohl jsem s ním delší dobu hovořit ... a přišel mi jako docela prostý, 

skoro bych až řekl hloupý. Neměl toho moc co říct. Opakoval stále to své, pár klišé.  

MS: Byl politikem, jemuž nešlo o moc.  

JK: Myslím, že netoužil po moci. Nechtěl vládnout, ale možná chtěl něčemu pomoct. Zkrátka byl 

představitelem utopického socialisty. Myslel to dobře, ... 

MS: ... usiloval o centrální plánování.  

JK: Ani Otou Šikem nemohl být nadšen. Ctil kolektivní vlastnictví, ani se nepokusil zmínit, že by se měl 

odstranit článek 4 z Ústavy. Zkrátka plánované centrální řízení: soudruzi vědí nejlépe, jak se mají 

chovat jedinci – v něm bylo.  

MS: Jak jste se díval na lidi, kteří se dostali na špičku politické hierarchie? Jednalo se podle vás o lidi, 

kteří byli podobně vybaveni jako Dubček?  

JK: Slyšel jsem rozdílné názory. V Kersku jsme měli chatu a blízko je vesnice Velenka, odkud, myslím, 

byl Josef Smrkovský. Místní lidé říkali, že se jednalo o „šmejda“, který v padesátých letech 

kolektivizoval statkáře. Měl jsem učitelku piana, jejíž manžel v roce 1966 přes Jugoslávii emigroval, jí 

chytili. „Nevěřím tomu ani minutu. Jak to bude možné, v létě mizím.“ Nakonec ujela do Kanady. 

Mnoho lidí kolem mě celému „obrodnému procesu“ nevěřilo.  

... Emigrace, exil ...  

MS: Dobrá, zmínil jste exil. Jak se díváte na tento fenomén, který je charakteristický pro českou 

společnost?  

JK: Fakt je, že doma nebojujeme, ale spíš odcházíme. Pohled většiny Čechů na lidi z exilu je však 

hrozný. Zjednodušené vidění je takové, že se jednalo o ekonomický exil. Že se všichni chtěli jen mít 

lépe.  

MS: Sluší se říci, že tento druh přišel po roce 1968 ... Po roce 1948 ...  

JK: ... šlo o život. Jako dědečkovi mé ženy – Ferdinandu Peroutkovi. Toho pustili z Buchenwaldu a pak 

by ho zavřeli nejspíš do Jáchymova. Ten neměl jinou volbu. Pohled domácích Čechů na exil by se dal 
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shrnout: „Co nám tu chtějí vykládat? Vždyť odešli!“ Je tam to dykovské: „Opustíš-li mne, zahyneš ...“ 

V roce 1969 jsem tohle dilema krátce řešil. Poprvé a na dlouho naposled jsem se podíval za železnou 

oponu. Jednalo se o pracovní tábor v Německu, kam jsem se dostal díky kamarádovi ze školy. Jednalo 

se o červenec, Armstrong právě šlapal po Měsíci. Závora v té době ještě natvrdo nespadla. Říkal jsem 

si: „Mám tu zůstat?“ Ne, že by se mi v Německu nelíbilo, ale fakt jsem si říkal takové ty patetické 

věty: „Musíš domů, neopustíš hroudu. Máš tam rodiče, sourozence.“ Ti za pár let emigrovali. Rozhodl 

jsem se a vrátil jsem se domů, ale s tím, že příští léto projedeme s bratrancem a dvěma Švédkami 

celou Evropu. Haha ... 

MS: Kdyby jistí lidé neodjeli, nezanechali by po sobě takové dílo. Stačí zmínit z oblasti architektury Evu 

Jiřičnou, Jana Kaplického.  

JK: Samozřejmě, ti kdo odjeli, to byly silné charaktery, jež se dokázaly prosadit venku. Je nutné si 

uvědomit, že pouze malé procento Čechů venku vysloveně zkrachovalo nebo se neprosadilo ... 

MS: ... a skončilo na sociálních dávkách hostitelské země.  

JK: Byli to lidé, o nichž bychom řekli, že byli „no-name“. Ale tím, že spousta Čechů a Slováků 

emigrovala, prosadila a vymyslela pak dobré věci, které by doma nikdy nedostali prostor realizovat.              

MS: Po roce 1989 přišli lidé ze zahraničí a pomáhali nám. Můžeme poukázat na skutečnost, že Jan 

Švejnar u nás vybudoval instituci, která je respektovaná – CERGE – EI. 

JK: Byla spousta těch, kteří přišli a nebyli vyslyšeni.  

MS: Jednalo se například o ekonoma Otu Šika.  

JK: Toho řadím k těm osmašedesátníkům, se svými teoriemi zůstal v době, kdy odsud odcházel.  

MS: Byl nežádoucí.  

JK: Jednalo se spíš o ty, kteří měli jasné, konkrétní představy a říkali: „Co to ten Klaus vykládá? 

Kuponová privatizace je lákadlem pro lidi, ale ekonomicky vám to nepomůže. Nemáte kapitál, 

potřebujete privatizaci typu Volkswagen a Škoda. Potřebujete kapitál. Nutná jsou také pravidla 

kapitálového trhu.“ Nechtěli jsme je ovšem většinou poslouchat. 

MS: Dobrá, ale můžeme zpětně říci, že byla chyba tyto lidi neposlouchat.  

JK: Rozhodně ano! 

... Disidenti ...  

MS: V naší diskusi bychom neměli opomenout malou skupinu, ale jistě význačnou. Jedná se o 

disidenty, kteří obětovali mnohé ze svého života. Jak se k nim stavíte?  

JK: Obdivuji je. Nebyl jsem disidentem. Nikdy jsem s režimem nebyl tak na hraně, aby mi hrozili 

zatčením, výslechy. Ani jsem to neměl v rodině. Měl jsem štěstí: nevím komu poděkovat, že zmizely 

moje „papíry“ ze SVVŠ (Střední všeobecně vzdělávací škola) před přijímačkami na vysokou školu poté, 

co jsem podepsal, že jsem byl aktivní v roce 1968 ve stávkovém hnutí. S nimi bych se nikdy nemohl na 

vysokou dostat. Někomu neznámému děkuji. Jsem vděčný, že jsem mohl vystudovat vysokou školu, 
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ačkoliv jsem měl tento kádrový posudek. Disent jsem z tohoto pohledu obdivoval, protože ti lidé se 

dokázali postavit proti režimu i za cenu smrti, což je případ Pavla Vonky, nebo těžkého ublížení zdraví. 

Disent byl zlehčován, že se jednalo o neodpovědné lidi, o underground. Příkladem jsou The Plastic 

People of the Universe, „androši“, kteří dělali nepořádek. Zkrátka lidé, kteří by byli „anti- 

establishmentoví“ v každém režimu. Tehdy byli na správné straně. Když v Paříži zapalovali auta, byli 

nepřizpůsobiví, nepřátelé, z nichž vyrostli dnešní zasloužilí členové Strany zelených – jako Cohn 

Bendit. U nás byl underground na správné straně, poněvadž byl proti špatnému establishmentu. 

Zkrátka, vážím si exulantů i disidentů. Obě skupiny jsou důležité pro zdraví tohoto národa, pro 

budování otevřené společnosti.  

... Klad režimu ...  

MS: Žil jste třicet osm let v minulém režimu, vidíte klady v období před rokem 1989?  

JK: Myslím si, že není možné svět vidět černobíle. Sám jsem v tu dobu vychovával s manželkou tři 

dcery. Když jste nedělal profesní kariéru, dělal jste rodinnou kariéru. Snažil jsem se víc věnovat 

dětem, chalupě, předělávali jsme vlastnoručně byt, vyráběl jsem nábytek, opravoval auta, realizovali 

jsme se na besídkách v práci - měl jsem ve skupině Davidu Vávru. Jezdili jsme společně na hory. 

Myslím, že holky jsou vychovány správně, jsou z nich charakterní občané. Věděly, že ve škole 

nemohou říkat to, co říkáme doma. V roce 1989 ani na vteřinu neváhaly se zařadit, kam měly, byť 

byly malé. Že tatínek odešel dělat politiku na radnici, pochopily spíš než má žena, která se s tím těžko 

smiřovala. Ne, že by byla milovnice starého režimu, ale vpád veřejného života do soukromí brala 

velmi těžce.  

... Přežívání ideologie? ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte skutečnost, že režim padl a ideologie přežívá? Nebo si myslíte, že se jedná o 

jinou ideologii než před rokem 1989?  

JK: Jedná se o stále stejnou ideologii. Ta se nezměnila. Sice vychází z utopických socialistů, kteří to 

„mysleli dobře“, ale bohužel směřuje ke stejným koncům. Sice nezdůrazňují metody třídního boje, 

nemluví o převzetí a vyvlastnění, znárodnění, ale zase by rádi o všem rozhodovali za nás ...  

MS: Užívají jiný jazyk.  

JK: Ano, možná i jinačí metody, ale v zásadě se jedná o stále stejnou ideologii. V ní se nic nezměnilo.  

MS: Je tam potlačení práv, svobody, ... 

JK: ... ztráta svobodné volby rozhodování se, ...  

MS: ... zdůraznění kolektivismu.  

JK: Na rozdíl od nich si myslím, že dějiny jsou utvářeny jedinci, zlomovými body v historii, kde jedinec 

pohne kolem dějin, a ne tupá masa.  

MS: Masa v tomto ohledu ničí.  

... Demokracie ...  
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MS: Nyní bych si dovolil otevřít otázku obnovy společenského řádu – demokracie. Jak si tuto 

společenskou formaci definujete?  

JK: Myslíte teoreticky, nebo to, v čem jsme dnes?    

MS: Obojí. Teoretické východisko a jeho naplnění.  

JK: Z hlediska teorie je jen jedna demokracie - čistá, nezkomolená, se soutěží politických stran, 

svobodnou volbou, svobodou tisku, svobodou slova. Teoretické atributy jsou tu jistě naplněny. Jiná 

věc je, jak se realizují, v jakých mantinelech se pohybujeme. Je otázka, zdali u nás platí jasná pravidla 

hry pro všechny, jestli máme respekt k zákonům, jestli jsou ty zákony správné, jestli jsou 

vymahatelné.  

MS: Americký prezident Lincoln říkal: „Demokracie je vláda lidu, lidem a pro lid.“  

JK: Je otázka, zdali máme vládu lidu. Teoreticky je možná. Máme rovné všeobecné volební právo, 

můžeme se svobodně rozhodnout. Nejsem si jist, jestli tak všichni vědomě činní, jestli volební právo 

naplňují v hloubce a míře, která je jim dána. Pozoruji, že se mnozí práva ovlivňovat věci veřejné 

vzdávají. Je otázkou, jestli poznáme, že vláda vládne správně, protože naše nezkušenost, naivita je 

stále velká. Je přirozené, že chceme něčemu věřit. Velká část lidí věří televizi, novinám, což není vždy 

to nejlepší. Jedna půlka národa věřila Klausovi, druhá věřila jinému. Museli jsme se naučit žít ve 

světě, kde nejsou věci černobílé a co se píše a říká v médiích, není vždy to, co je skutečné.  

MS: Jistě je to obtížné, když za sebou máte jednačtyřicet let komunistické vlády a předtím jsme měli 

deset let nesvobodný režim ... 

... První republika a demokracie ...  

JK: Ano, svobodných dvacet let v rámci první republiky bylo velmi málo, aby se zformoval 

samostatný, sebevědomý národ, abychom byli třeba Švýcary. Je ovšem otázka, jestli si prvou 

republiku trochu neidealizujeme.  

MS: Musíme říci, že si první republiku spojujeme s Tomášem Garriguem Masarykem jako pilířem 

systému, jenž byl pro mnohé filozofem na trůně, myslitelem, jenž do politiky první republiky hodně 

zasahoval. Byl velmi aktivním. První republiku si připomínáme tak, že spíše hledíme na něho než na 

instituce, které zde fungovaly, ... 

JK: ... ale i na půtky politických stran ve Sněmovně. Pětka mnohé vyhandlovala mimo Parlament a 

přišli s nějakým řešením, které se pak realizovalo.  

MS: Měli jsme mnoho vlád. Byly i úřednické vlády. Na druhou stranu zde byla ...  

JK: ... prosperita, byť vlády nebyly ideální. Země šla vzhůru. Když se na situaci podívám ze svého 

oboru, mezi lety 1920 – 1938 se postavilo tolik veřejných staveb, škol, nemocnic, kvalitní 

architektury, třeba vznikl velký kus Bubenče, Dejvic, o čem se nám nyní nezdá.  

MS: Byla zde velká aktivita lidí. Praha žije z minulosti.  

JK: Gotika, baroko, secese, ale první republika dala Praze pevný základ a rozmach.  
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MS: Nebýt první republiky nebylo by Müllerovy vily, Hanspaulky, Baby…  

JK: Říkal jste, že ti, kteří emigrovali po roce 1948 a 1968, by zde nemohli realizovat to, co realizovali 

v zahraničí. To jen dokazuje, že meziválečné období bylo velmi svobodné, umožnilo postavit tolik 

kvalitních staveb.  

MS: Byl zde využit potenciál. Říká se, že Václav Havel nastoupil na místo Masaryka ...  

JK: Havel na Hradě byl jedinou možnou volbou. Dubček nebyl alternativa. Jak jsem jej poznal těsně po 

17. listopadu, říkal jsem si: „Tento člověk přece nemůže dělat prezidenta, je to Hurvínek. Havel byl 

člověk, který měl jiný potenciál.“ 

MS: Proč jsem to zmínil? Mnozí lidé v roce 1989 první republiku pamatovali. Na druhou stranu si ji 

jako demokracii nemůžeme idealizovat.  

JK: Ano, souhlasím s vámi. Některé mechanismy nebyly transparentní.  

... Elity a demokracie ...  

MS: Neměli bychom opomenout skutečnost, že se jednalo o republiku elit.  

JK: Celá doba byla jiná. Něco jiného byla i Evropa a svět. Svět se změnil a elity s ním. 

MS: Zmínil jsem elity. Soudíte, že jsou důležité pro formování společnosti? 

JK: Nesporně. Nejsem elitář, ale myslím si, že bez nich se nikam nepohneme. Tuto roli hrála dříve 

aristokracie. Dnes se jedná o vzdělanostní elity, průmyslové, umělecké, vědecké, které mají být 

příkladem a stanovovat standardy jednání. U nás klidně můžeme hovořit o selhání elit. Především 

politici selhávají jako elity. Mnozí úspěšní podnikatelé také selhávají jako elity. Za první republiky měli 

bohatí své excesy. Též se někteří nechovali, jak by měli, ale obecně být bohatý, známý, úspěšný, 

zavazovalo. Majetek, bohatství, titul, jméno rodu ...  

MS: Tomáš Baťa byl podnikatel a zároveň primátor Zlína.  

JK: Byl tím, kdo stanovoval standardy chování, což dnes – bohužel – nevidíme. Dnešní elity nejsou na 

špičce. A „elity“ neznamená „celebrity“.  

MS: Možná je to tím, že společnost nemá jednotící jmenovatel ... 

JK: Společnost je hodně atomizovaná, mnohočetná, rozpadají se rodiny, mění tradiční hodnotové 

žebříčky. Nemyslím si ale, že to je jen problém nedostatku „leadershipu“. Faktem je, že zmizel jasně 

definovaný nepřítel – komunisté, Sovětský svaz. Pro někoho zmizelo pravolevé dělení Východ – 

Západ. Po roce 1989 sice směřujeme k demokracii, svobodě, prosperitě, k civilizované Evropě, ale 

ztratili jsme tah, vůli jít vpřed. V tom vidím selhání elit. Chybí nám vůdčí směřování: Pojďme! 

Uděláme to! Dosáhneme něčeho! Prostě onen „leadership“.  

MS: Pro mnoho lidí právě směřování na Západ bylo neznámé.  

JK: Jednalo se o svět, který je spojen s nezaměstnaností, s mnoha riziky, nejistotami. Svobodný svět je 

vykoupen tím, že nemám zaručené jistoty. Ale byly v minulosti ty jistoty skutečné? 
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MS: Nejen to, ale lidé nevěděli, do čeho jdou.  

JK: Nevěděli, co je to svoboda, co je to demokracie, rovnováha práva a odpovědnosti ...  

MS: Stav, v němž jsme byli, byl charakteristický tím, že jsme měli nějakou ideu ...  

JK: ... možná iluzi. Šli jsme za „švestkovou vůní“ – něčím, co jsme si vysnili, ale netušili jsme, jaký bude 

každodenní život.  

... Dialog, občanská společnost, demokracie ... 

MS: Masaryk říkal, že demokracie je diskuse. Jak vnímáte proměny dialogu v rámci čtvrtstoletí?  

JK: Pamatuji si, že diskuse o vedení města byla po lednu 1990 velmi intenzivní. Pamatuji si na bouřlivé 

diskuse v Občanském fóru. Pamatuji si diskuse na prvních zastupitelstvech, byl jsem ještě v tom 

kooptovaném po roce 1989. Ještě období 1990 – 1994, po prvních komunálních volbách, bylo 

z tohoto pohledu velmi solidní. Uvědomuji si, jak se některé věci rodily v dobře míněné debatě. 

Někdy možná ne úplně kvalifikované, to se nám promíjelo, protože jsme vše znát nemohli. Existovala 

vůle něčeho dosáhnout. Bohužel sleduji, jak postupně v zastupitelstvech klesá míra ochoty diskutovat 

a připustit participaci obyvatel. A reakcí je, že se lidé stahují zpět do ulity. Již je to opět „my“ a „oni“. 

Politici nechtějí naslouchat. Tážou se: kdo jste, kde máte mandát? Toto je esence Klausova vyjádření: 

co do toho mluvíte, vy jste nebyli zvoleni. Nejste zvoleni jako já.  

MS: Demokracie je pro člověka. Musí respektovat jisté mechanismy. Jsme v parlamentní demokracii, 

ale hlas člověka by neměl být opomenut. Když člověk není slyšen, jedná se o vylučování z dialogu. Je to 

projev neúcty.  

JK: Důvod, proč se tak děje, je nechuť se s někým bavit, abych já jako ten, kdo město řídí, to mohl 

dělat bez veřejné kontroly. Obhajovat každodenně jakýkoliv z našich kroků a rozhodnutí, znamená 

umět je zdůvodnit. To se však u krádeže, zašantročení, u nevýhodných rozhodnutí nedá. Čím se mi 

méně dívá veřejnost pod prsty, tím jsem spokojenější politik.  

MS: Zkrátka, občanská společnost je nedílnou součástí demokratického procesu.  

JK: Nelze ji vylučovat či zužovat její roli a dávat jí prostor jednou za čtyři roky, pro jedny volby.      

MS: Jsou-li lidé vylučováni, můžeme zde nalézt paralelu před rokem 1989. Lidé také hlasovali, házeli 

povinně do uren kandidátky. Dnes však volby nejsou povinné.  

JK: Ano, možná by povinnost nějak se vyjádřit nebyla na škodu - třeba i prázdným lístkem - jako 

protest.  

... Politika ...  

MS: S demokracií je spjato formování politiky. Jak vnímáte její význam? Před rokem 1989 se lidé 

politiky účastnili z důvodu kariéry. Člověk byl pouze elementem strany.   

JK: Kolečkem mašinérie.  

MS: Účast v ní neměla v ideovém slova smyslu význam.  
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JK: Nesporně tam bylo jisté procento idealistů, kteří si mysleli, že budou konat dobro pro všechny. 

Drtivá většina těch, kteří se v politice angažovali, to dělali kvůli kariéře, získání bytu, lepšímu 

postavení, lepší pozici pro děti ve škole, pro nějaké jiné výhody.  

MS: Toto se po roce 1989 zásadně změnilo.  

JK: Dlouho po roce 1990 neplatilo, že ten, kdo je v politice, tam má velké bonusy. Dokonce si myslím, 

že ani dlouhou dobu neplatilo, že by politici měli významné materiální výhody. Ti, kteří nešli do 

politiky, neztráceli čas - kupovali restituované domy, nebo dělali první byznysy - na tom byli 

podstatně lépe. My, co jsme šli dělat „dobro“ na radnici, jsme ztratili možnost se ekonomicky 

„nastartovat“. Motiv obohacení, prospěchu, osobních výhod, jsem v počátcích moc nevnímal. 

Skutečnost se bohužel začala měnit. Naopak dnes převážná většina těch, kteří jdou do politiky, 

přemýšlí, co jim účast může přinést.  

MS: Po roce 1989 nebylo možné vytvořit třídu lidí, kteří mají dostatek, jsou hmotně saturováni ...  

JK: ... a usilují proto něco vracet společnosti. V evropském průměru na tom nejsme zas tak špatně, ale 

jsme spíš chudí, avšak chudá je i střední třída. Jako soukromý architekt bych měl být její součástí, 

avšak příliš si nemohu vyskakovat. Přesto jsem se rozhodl, že půjdu sloužit Praze. Je fakt, že „vracení“ 

něčeho společnosti bylo dříve logické u těch, kteří již byli zabezpečeni. Otec, dnes i matka, mohli jít 

dělat něco pro komunitu, aby se dále rozvíjela. Politice ve městě se věnoval pan lékárník, pan ředitel, 

továrník, správce statku ... Střední třída spoluvytvářela klima ve společnosti.  

MS: Můžeme říci, že střední třída je deklasovaná, ...   

JK: ... dosud se plně nestabilizovala.  

... Politika a stranictví ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se podívali na stranictví. Prošel jste Občanským fórem, pak jste 

vstoupil do ODS, následně jste z této strany vystoupil a založil jste Evropské demokraty. Co byste řekl 

k tématu českého stranictví, pokud to máte říci stručně a výstižně? Problém je, že právě v Čechách 

stranictví není přitažlivé. Do stran přicházejí lidé, kteří mají prospěchářské zájmy. Své členy si kupují. 

Dochází tak k nezdravému propojení politiky, byznysu. 

JK: Myslím si, že v Čechách nikdy nebudeme v situaci rakouské nebo německé sociální demokracie, 

kde je ve Vídni stejné množství členů ČSSD jako v celé naší zemi. Masové členství zde asi nebude 

typické. Být členem strany pro nás není normální. Nerad bych, aby to znělo pejorativně, avšak 

normální je nebýt straník. Normální je starat se o věci kolem sebe, působit lokálně. Dělat něco pro to, 

aby vývoj v mé komunitě byl pozitivní. Když je potřeba, je dobré pomáhat větší komunitě, ale pak se 

zase vrátit do svého sousedství. Při tom se ale nemusím sdružovat, nemusím se ideově projevovat ve 

straně.  

MS: Jedná se o občanské ...  

JK: ... sdružování. Politická strana, která je postavená na nějaké ideji, na jednotných principech, 

semknutí, ...         

MS: ... vnitřní hierarchii, ... 
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JK: ... a loajalitě, není přirozená. V roce 1991 jsem ale považoval vznik ODS, její program a myšlenky, 

které Klaus tenkrát vyjadřoval velmi srozumitelně, za přirozené. Říkal jsem si: „Ano, to je ta 

budoucnost.“ Nevstoupil jsem do ODA, kde možná byli kvalitnější jednotlivci. OH - Občanské hnutí 

bylo pro mne dost zmatené. Možná to bylo díky tomu, kdo se v mém okolí s čím identifikoval. Já jsem 

se ztotožnil s principy politiky ODS. Z radnice jsem pak odešel v roce 1994. Byl jsem mimo čtyři roky, a 

protože jsem v době „sarajevského atentátu“ nebyl v aktivní politice, byť jsem byl členem ODS, 

neřešil jsem dilema, zdali zůstat, či ne. Kdybych byl býval tehdy zastupitel, musel bych se k tomu 

vyjádřit; zřejmě bych odešel do Unie svobody, nebo bych jen opustil ODS. Minulost ODS jsem v roce 

1998, když jsem kandidoval do ZHMP, fakticky vypustil a nepřipustil si, jaké zásadní problémy z té 

politiky vyplývají pro celou politickou scénu. A pak jsem se stal primátorem, který se začal pokoušet o 

změnu. 

MS: Můžeme říci, že ODS, ODA byly pravicové strany. Problém je, že prohospodařili ... 

JK: ... svůj kapitál, důvěru lidí. Hlavně ta důvěra je ztracená.  

MS: Lidé si s tím, co se zde dělo, spojili špatné věci.  

JK: Jednalo se o „tunely“, krádeže majetku, podvody.  

MS: Politika se díky tomu stala ... 

JK: ... špinavou, což je neštěstí, poněvadž by měla být vnímána jako služba veřejnosti.  

... Politika ve městě a ve státě ...  

MS: Jelikož jste byl pražským primátorem - jak vnímáte městskou politiku a politiku na národní 

úrovni?  

JK: Po národní úrovni politiky jsem nikdy příliš netoužil. Když tak bych přemýšlel o exekutivě, ale 

rozhodně ne o parlamentní politice. Nejvíc proto, že mám kreativní povahu - jsem architekt, a ne že 

bych neměl rád diskusi, ale nemám rád planou diskusi.  

MS: Nemáte rád žvanění. 

JK: Přesně! 

MS: Můžeme říci, že problém české politiky je ten, že se lidé setkávají v diskusích, které mnohdy 

nejsou produktivní.  

JK: Nedávají smysl, nevedou k žádnému cíli. Nejsou strukturované. Jsou často osobně zaměřené. 

Nejedná se o střet idejí, ale střet jednotlivců, kteří se vzájemně urážejí.  

MS: Toto je ...  

JK: ... obecný rys politiky.  

MS: Chybějí nám demokraté.  
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JK: Chybí nám škola demokracie. Politici tu nevyrůstají od komunálu – od malých měst, městských 

částí v Praze, přes krajské zastupitelstvo až po parlament, nemají praktickou ani odbornou průpravu, 

chybí nám teoretické politické vzdělání. Lidé si obecně myslí, že politiku může dělat každý.  

MS: Můžeme říci, že v devadesátých letech tam také byli amatéři, ale měli zásady, jimiž se řídili.  

JK: Jiná věc je, když jste do toho šel pln entuziasmu, ideálů, s morálním kreditem. Občanské fórum 

vás tam většinou jinak nepustilo. Byli sice i kariéristé, kteří se tam dostali „zlatými ústy“ a naskočili do 

vlaku. Já byl vyslán z Malé Strany, ze SOPMSH. Nepředpokládal jsem, že bych šel dělat nějakou funkci 

na radnici. Najednou ale někdo řekl: „Je slušný, není hloupý, má školy a věříme mu. Je architekt, 

porozumí tomu.“ Oponoval jsem, že chodím do práce, ale tehdy prostě nešlo odmítnout podílet se na 

vysněné změně. Moje žena byla od ledna na stáži v Itálii, a než se vrátila, dělal jsem 1. místopředsedu 

ONV Praha 1 s kompetencemi za tři dnešní místostarosty. Ale tenkrát jsme všichni měli chuť a vůli. 

Věděli jsme, že když práci nebudeme dělat my, budou ji dělat za nás ti, kteří tam byli, a to jsme 

nechtěli.  

MS: Měli jste ideu, kterou jste se snažili ... 

... Otázka vize v politice ...  

JK: ... realizovat. Přirozeně jsme dělali i chyby. Někdy jsme k cíli mířili oklikou, ale měli jsme vizi.  

MS: Problém po pětadvaceti letech vidíte, že ...  

JK: ... v této zemi chybí vize. Tím nemyslím zanícené oči a vizionářství Viktorky na splavu. My teď ale 

nevíme, co vlastně chceme, proč žijeme, proč jsme zde, jak bude naše zem vypadat za deset dvacet 

let. 

MS: Někdo vám může říci, že přílišné filozofování škodí ...  

JK: Vím, že se vize moc nenosí. Ale z mého pohledu to není správné. Kdo žije ze dne na den, ten se 

plácá jako zvířátko. Pes se nažere a pak spí.  

MS: Člověk je člověkem, že užívá rozum, ... 

JK: ... že plánuje budoucnost.   

MS: Užil jste slovo „plánovat“. Člověk má nějakou představu. Měli bychom si být vědomi důležité věty: 

„To plan not to be planned“. Člověk by měl plánovat svůj život, ale nebýt plánován jiným. Jeho 

plánování by mělo sloužit vnitřní svobodě.  

JK: Souhlasím s vámi.  

MS: Můžeme říci, že demokratické politice chybí představa, kde chce být za dvacet třicet let.  

JK: Ano, co chceme dělat s naší zemí. Zaprvé bychom to měli vědět objektivně, protože některé věci 

se musí připravit. Víme, že nás čekají demografické změny. Praha na ně není připravena, odehrávají 

se zde daleko rychleji, než jsme si mysleli, musí nějakým způsobem reagovat. Jedná se například o 

finance. Ty se musí koncentrovat, zacílit na zásadní investice, bez nichž nebudeme fungovat. Praha se 
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musí rozhodnout, co se svými 500 km2. Má se rozrůstat dál a dál, nebo se má intenzifikovat, zahustit 

aniž by ovšem ztratila obyvatelnost.  

MS: Jedná se o důvod, proč nyní pracujete na strategii rozvoje Prahy?  

JK: V počátku devadesátých let jsem ji přinesl do Prahy, kdy jsem byl rok a půl radní pro územní 

rozvoj. Hledali jsme vizí Prahy 2010, společně s týmem Bohuslava Blažka, který už tu s námi není.  

MS: Byl sociálním ekologem.  

JK: Najali jsme si jeho společnost Ekoterra. Pracovali jsme na vizi Praha 2010. V roce 1993 jsme ji 

vnímali jako vzdálenou budoucnost. Formulovaly se tři scénáře: utopický, dystopický a tzv. střední. 

Zkoumali jsme, co si pod vizí Prahy představují občané a co politici, jaká je naše pozice na trhu měst. 

Mluvili jsme hodně o směřování Prahy do Evropské unie.  

MS: Bohužel mnohé projekty končí blamáží… když se podíváme, jak jsme naložili s Národní knihovnou 

na Letné, co je vše spojeno s tunelem Blanka aj.  

JK: Jedná se o zlomová rozhodnutí, která se stanou tím, že někoho někam zvolí, nebo nezvolí. Něco se 

rozhodne, nebo nerozhodne. Díky tomu nastavíte trendy na dlouhá léta. Jsme zpět u role jedinců 

v dějinách.  

... Hodnoty ... 

MS: Nemohu se nezeptat, jak vnímáte význam hodnot pro společenský a hospodářský řád. Nepřímo 

na to narážíte. Politika potřebuje charakterní lidi, kteří se drží určitých principů.  

JK: Charakterní jedinci, kompetentní a vzdělaní, ale současně morálně na výši, aby nepodlehli 

pokušením. S dostatkem pokory, pochybující o sobě, ale současně vnitřně přesvědčeni o správnosti 

svých názorů.  

MS: Lidé v roce 1989 toužili být svobodnými ... Je svoboda pro vás zásadní, ba nejdůležitější hodnota?  

JK: Určitě ano. Samozřejmě musím k té svobodě mít i fungující systém, v němž lze svobodná 

rozhodnutí naplňovat. Být svobodný na Divokém západě, kde platí právo rychlejšího koltu a tvrdší 

pěsti, samo nestačí. Ale to jsou známé pravdy, k nim nepřidám nic nového. Také je třeba pamatovat, 

že má svoboda končí tam, kde omezuje druhé, a že se svobodně mohu omezit, něčeho vzdát ve 

prospěch svobody větší komunity.    

MS: Jak se stavíte k Havlově větě: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí?“ Kdo pozná pravdu, je 

svobodný ... Jsou lidé, například z vaší bývalé strany, kteří se tomu vysmívají.  

JK: Z té věty, která se narodila trochu náhodně při formulaci jeho vystoupení, se stal trochu symbol 

vyjadřující vidění světa - jistě, že ne vždy „Pravda zvítězí“, přesto máme toto heslo na prezidentské 

standardě a nesmějeme se mu. Hrdě se hlásím k „pravdoláskařům“, protože se tak čitelně stavím na 

stranu těch, kteří dávají obecně přednost ideálům před pragmatismem, víře v dobro a pozitivní vývoj 

lidstva před osobním prospěchem a krátkodobým výnosem. Pravdu někdy nepoznáme úplně přesně 

a můžeme se mýlit při jejím hájení, ale jsme vždy vedeni snahou bránit a hájit práva před příkořím, 

nespravedlností. 
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MS: Neměli bychom též zapomínat na spravedlnost. Problém je, že dovolání se spravedlnosti v naší 

republice je obtížné. Pomáhají nám švýcarské soudy. Není zde „ochota“ pojmenovat skutečný stav.  

JK: Obtížná vymahatelnost práva, neúcta k zákonům, malý respekt k autoritě. To vše je z velké části 

důsledek postoje politiků k právnímu systému z počátků transformace. Nejsem legislativec ani 

právník, ale občas nerozumím nesmyslům vloženým do některých zákonů a předpisů - třeba v mé 

profesi je těch absurdit hodně. Rozhodnutí o tom, že privatizace ze státních peněz není privatizace, 

ale loupež, musí vynést až švýcarský soud – to je smutné, ale skutečné. Tady jde o podnikatelský 

neúspěch; že Siemens mohl z plzeňské Škody vytvořit podobně úspěšný podnik, jako se podařilo 

Volkswagenu z mladoboleslavské jmenovkyně, je dnes jen teorie, protože pan Soudek měl dobré 

vztahy na ty správné politiky, a možná za tím bylo i něco jiného. Vytunelovaná Škoda Plzeň je tak 

prostě jen důsledek vnějších vlivů a transformačního období.  A tak by se dalo mluvit o desítkách 

společností... Minimálně generace rodičů a ta naše mohla mít z výnosů skutečné privatizace 

vytvořený penzijní pilíř za odpracovaná léta ...  

... Kapitalismus ...  

MS: Otočme list. Jak vnímáte proces obnovy kapitalismu respektive tržního hospodářství? 

JK: Jedná se o úplně přirozený proces. Nevidím jinou alternativu. Neumím si představit, že by zde 

fungoval plánovaný systém ... 

MS: ... čínského typu.  

JK: Je ale nutné posuzovat každý rozvoj z hlediska udržitelnosti, a to ve všech aspektech – sociálních, 

ekologických a ekonomických. Měli bychom přemýšlet o tom, jestli konzum, lineární růst, stále nové 

výrobky a zkracování inovačních cyklů, dává smysl. Měli bychom přemýšlet, jestli je dobré, abychom 

si každé dva roky kupovali mobilní telefon, nové auto. V tomto uvažování jsou mi blízké skandinávské 

země.  

MS: K tomu právě musíte mít hlubší poznání – filozofii.  

JK: Měl byste o této problematice něco vědět. Musíte taky přemýšlet, a ne jen slepě konzumovat. To 

však neznamená, že se má plánovat: že si auto mohu koupit jen za šest let. Rád bych si jej koupil 

tehdy, kdy mé rozhodnutí dává smysl a je opodstatněné.  Kdy již je provozně neekonomické, škodí 

ovzduší, nesplňuje mé potřeby – například čtyři děti neodvezu v malém autě. Třeba si jej ale vůbec 

nemusím kupovat a mohu být v systému „carsharingu“.  

MS: Zkrátka usilujete o kapitalismus, jenž musí být v souladu s člověkem, demokracií.  

JK: Jsem přesvědčen, že kapitalismus může fungovat pouze v demokracii. Kapitalismus bez 

demokracie není možný. Jedná se o jinou formu plánovaného hospodářství.  

MS: Lidé ve východních zemích, v Asii, mají jiný přístup.  

JK: Jedná se o státní kapitalismus s prvky divokého Východu. Zkrátka ekonomická svoboda 

s politickou svobodou úzce souvisí. Zajímavé je čtení od Fareeda Zakarii – Budoucnost svobody, kde 

srovnával výši HDP na hlavu a míru demokracie. Pod určitou hodnotou HDP na hlavu je obtížné, aby 

fungovala demokracie.     
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MS: Záleží to též na sdílených hodnotových východiscích společnosti. Někteří lidé raději omezí svou 

politickou svobodu a dají prostor autokratům.  

JK: Tito lidé raději mají o rohlík navíc. Vždyť „stejně nikam nejezdí, vždyť jsme přece žili svobodně, 

měli jsme práci a jistoty“. Jedná se o šílené myšlenky, které jsou možné pouze proto, že neexistuje 

výchova, osvěta, veřejná diskuse, která toto opakovaně vysvětluje a představuje. Pro jedince, který 

nemá vzdělání a jistou inteligenci, se často jedná o složité rozhodování mezi svobodou a „jistotami“. 

MS: Zde by nám pomohla výchova k demokracii, rodina, vzory ...  

JK: ... a také je zde významná role elit. 

MS: V počátku našeho dialogu jste zmínil jeden ze způsobů zavádění kapitalistického řádu, který měl 

neblahý vliv, a to kuponovou privatizaci, která byla součástí velké privatizace. Kromě ní zde byla malá 

privatizace.  

JK: Nejsem k ní tak kritický, jelikož jsem se v ní osobně dobře orientoval. Vydělali jsme na ní. Měli ale 

pravdu ti, kteří říkali, že její přínos pro firmy a ekonomiku nebude velký, neboť nepřinese chybějící 

kapitál. Nakonec skončila tak, že podíly skupovaly Harvardské a jiné fondy. V momentě, kdy 

neexistovala regulace na kapitálovém trhu, vznikl problém. Kdyby byl zaveden aspoň základními 

pravidly omezený kapitálový trh, zřejmě by tyto fondy mohly za přítomnosti silných investorů dál 

působit a podniky, které měly spravovat, vést k prosperitě. Že jsem si koupil nějaké podíly Pražské 

teplárenské společnosti, které jsem poměrně výhodně prodal, neznamená, že jsem pomohl Pražské 

teplárenské k budoucí prosperitě. Já jsem jí nic dobrého nepřinesl.  

MS: Kuponová privatizace nedodala kapitál a dlouhodobou prosperitu.  

JK: Jednalo se o politické rozhodnutí, jak získat občany na svou stranu. Změnit nevratně poměry. 

Tohle chápu a jsme rád, že jsme nehledali třetí cesty zaměstnaneckých akcií a podobně, jen ta 

stručná pravidla měla být položena na stůl současně. 

MS: Zřejmě jste nakloněn tomu, aby do České republiky přišly zahraniční společnosti. 

JK: Nemusí být zahraniční. Problém ovšem je, že zde nebyli žádní čeští kapitalisté. Nebyl zde český 

kapitál. Nepřijali jsme zahraniční Čechy, emigranty, jako tomu bylo třeba v Maďarsku či Polsku. Zde 

se neuplatnilo příliš lidí, kteří měli hodně peněz a přišli zvenčí. Pro mě jinak peníze národnost nemají.  

MS: Důležité je, aby kapitál sloužil.  

JK: Dobrá investice je ta, která táhne ekonomiku státu, neničí životní prostředí, produkuje hodnoty, 

umožní zaměstnání a návaznou prosperitu. Není to pouhé překupování, ale vytváření hodnot. Třeba i 

nehmotných, služeb, v kulturně kreativních oborech. Peníze ale jsou skutečně globální.  

... Integrace na Západ ...  

MS: Usilovali jsme o to stát se součástí globálního světa. Jen si vzpomeňme na heslo „Zpět do 

Evropy“. Jiná možnost nebyla. Byli jsme v Evropě geograficky.  

JK: Myslím si, že jiná pozice, než být součástí spolupracující Evropy - EU, není. Jsme v geografickém 

centru – srdci Evropy. Jsme vývojově západní Evropané, byť někdo tuto skutečnost zpochybňuje, 
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jelikož v našem prostoru byla vždy víc přítomna střední a východní Evropa. Můžeme o tom 

spekulovat, ale jsme západoevropsky, křesťansky orientováni.  

MS: Hlavně obchodně.  

JK: Ano, z osmdesáti procent exportu zboží, ještě větší podíl tvoří kapitálový import. Myslím si, že jiná 

varianta není. Žádné Švýcarsko - jako izolovaný ostrov uprostřed, který bude prosperovat z toho, že 

bude izolovaný - z nás nikdy nebude. Z tohoto důvodu jsem proevropský. Jako neekonom jsem sice 

obtížně chápal, jak může bez problémů fungovat euro v tak rozdílných ekonomikách, ale přesto jsem 

pro společnou měnu. Euro je perspektivní, prochází si svými výkyvy, ale je tu. Nejedná se o 

jednoduché řešení, aby vše fungovalo během pár let, když bylo zavedeno od roku 1999. Zkrátka jsem 

proevropsky orientovaný. Neřekl bych, že jsem federalista, ale jsem pro prohlubování vzájemné 

spolupráce, pro provázanost. Zkrátka v globálním světě se nemůžete izolovat. Rád se budu 

vymezovat v kultuře, v lokální identitě, v malé komunitě, v architektuře, ale nebudu se vymezovat 

v národním principu. Mix, který zde - díky Bohu - nastává, jelikož po vyhnání Němců jsme 

mononárodnostní stát, je přirozený a logický. Máme štěstí, že imigrace je východní - slovanská, není 

etnicky ani nábožensky nepřátelská a kulturně příliš odlišná.  Prožíváme nadstandardní život, 

v nadstandardně pohodovém prostředí. Pouze si jej sami občas svými postoji kazíme.  

MS: Zkrátka, nedokážeme patřičně „kapitalizovat“ své postavení.  

JK: Nevyužíváme svou polohu. Jsme přijatelní pro země Východu. Mám mnoho známých, kteří jsou 

z Ukrajiny. Žijí zde spokojený život. Mnoha z nich jsem se snažil pomoct, protože jejich osud byl 

hodně obtížný.  

MS: Zkrátka sami svou nečinností, nedostatečně formulovanou pozicí vůči světu, ztrácíme váhu.           

JK: Jedná se i o naši hloupost, malost.  

MS: Kolem sebe vytváříme bariéru. 

JK: Zakutáváme se do svého češství, provincionalismu, malosti. Chybí nám sebevědomí, rozhled. 

Podívejte se na Lucemburčany. Je to sice extrémní příklad, vzhledem k tomu kolik jich je. Také na 

Maďary.  

MS: Slovince, což je více jak dvoumilionový národ.  

JK: Ano, a také pobaltské národy. Jejich jistota, suverenita, pohoda, co z nich čiší. Též Rakušáci, kteří 

jsou z poloviny Němci ... I oni jsou v pohodě a je jich méně než Čechů.  

... Hodnocení a omyly ...  

MS: Dobrá, jelikož se chýlíme k závěru, rád bych se zeptal, jak hodnotíte proces oněch dvaceti pěti let, 

jakých zásadních omylů jsme se dopustili.  

JK: Omyly nejsou na krátké zhodnocení. Na počátku transformace jsme přijali teorii, že pravidla 

přijmeme „až poté“. Je těžké to zpětně hodnotit; vím, že šlo o experiment, který se nedá nastudovat 

třeba v Chile. Jedná se vždy o unikátní proces. Přesto si myslím, že základní pravidla mohla a měla být 

předem dána. Byli tací, kteří říkali: „Nastavte si pravidla kapitálového trhu, řešte investiční fondy, 

řešte bankovní sektor.“ Ti, kteří byli u kormidla, oponovali: nejprve se musí zhasnout a pak se bude 
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řešit, jak se to vše vypořádá. Pravidla, zákony jsou zásadní. Nevůle respektovat pravidla vede od 

počátku k tomu, že jsou dnes nevymahatelné, často nedokonalé, že náš celý právní systém nestojí 

pořád za moc. Vytváříme novely novel, a přitom zákon není často účinný.  

MS: Vaše slova směřovala do minulosti, ale co budoucnost této země v rámci Evropské unie a 

globalizovaného světa?  

JK: Myslím si, že Česká republika se nemusí bát, že se rozpustí jako kostka cukru v kávě. Musíme se 

identifikovat na formátu kultury, tradice, historie. Na to můžeme být pyšní. Měli bychom si pečlivě 

pamatovat a učit se o tom, kdo z Čechů co významného udělal. Nemělo by to sloužit k vyvyšování se 

nad druhé, ale spíše k hrdosti na své předky. Současně to neznamená, že máme nějaké výhody do 

budoucna. Že tu někdo vynalezl v minulosti turbínu, kontaktní čočky nebo že Čapek vymyslel slovo 

robot, neznamená, že se nemáme učit anglicky, protože česky kolem nás nikdo mluvit nebude.  

MS: Sluší se říci, že malé národy mají angličtinu jako druhý mateřský jazyk, což u nás není. 

JK: Podívejte se na Holanďany, Belgičany, severské země. Znají minimálně dva tři další jazyky. 

Budoucnost této země nevidím špatně ve smyslu globálního světa, globální Evropy. Nechci si 

připouštět představu, že se svět může velmi rychle dostat do nějakého konfliktu. Rusko dnes 

předvádí svou velmocenskou politiku. Chce se vrátit do uniformy imperiálního Sovětského svazu. 

Rusko se chovalo vždy jako expanzivní impérium. Minulost v tomto ohledu nás učí. Může se stát, že 

budeme velmi rádi, že jsme v deštníku Severoatlantické aliance a Evropské unie. Snad to ale nebude 

hlavní důvod, proč se máme držet houfu.  

MS: Musíme spolupracovat a znát svou pozici.  

JK: Přesně tak! Musíme si být vědomi svých možností a limitů, znát svou pozici, vědět co chceme a 

nevézt se jako černý pasažér. Musíme přispívat společenství maximálním úsilím, ne zbytečně brzdit a 

hledat problémy.  

MS: Ano, to je důležité. Děkuji vám za kritická slova. 

P.S.: 

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

JK: Od ledna 1990 jsem byl kooptovaným zastupitelem, tehdy se ještě říkalo poslancem ONV Praha 1 

a zvoleným 1. místopředsedou s kompetencemi rozpočtu, ekonomického a strategického rozvoje, 

bytové politiky, informační technologie - ani si to už vše přesně nepamatuji, ale rozhodně jsem měl 

nejširší portfolio z radních a musel jsem se hodně a rychle vše naučit. Předsedou byl národní 

socialista Karel Dobeš, slušný starší pán, který by takovým zasloužilým ceremoniářem a nechal mne 

„v klidu pracovat“. V prvých volbách do ZHMP jsem kandidoval za OF a po roce jsem se přihlásil ze tří 

vzniklých alternativ k ODS. Prohrál jsem „souboj“ o náměstka pro územní rozvoj, protože jsem nebyl 

ve správné partě; lesní inženýr a jinak slušný člověk, František Polák, po cca dvacet letech stále věrný 

mluvčí Metrostavu, pak po 2,5 roku nebyl schopen toho moc změnit, až mne v květnu 1993 nalákali 

při změně rady (a nástupu Jana Koukala do funkce primátora) jako neuvolněného radního. Při práci 

stačit ještě povinnosti radního moc nešlo, ale podařilo se mi zahájit transformaci ÚHA, dokončit 

zpracování územního plánu zvaného Stabilizovaná území a začít prvé kroky ke Strategickému plánu.  
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Kapitalismus jsem budoval od roku 1990 jako autorizovaný architekt, nejprve ve sdružení, poté jako 

společník a ředitel kanceláře A projekt, z níž jsem odešel po zvolení primátorem v lednu 1999. Dařilo 

se nám: z té doby vzpomínám na velké akce typu OCK Kateřinská s dvěma hotely a kancelářemi, 

rekonstrukci Slovanského domu, Kaunického paláce a dalších budov v centru, novostavby několika 

bytových domů v centru i komerčních staveb. Po návratu z politiky v roce 2007 jsem zase svým šéfem 

ve své architektonické kanceláři, která se ovšem těžce prosazuje v tvrdém boji ostrých loktů a 

dumpingových cen veřejných zakázek. Jsme profesionálové, kteří velmi často, bohužel až na konci 

projektového řetězce hasí maléry kolegů, kteří neodevzdali, co měli a jenom vysáli z klienta hodně 

peněz. Kapitalismus je tvrdý, bohužel není spravedlivý - kvalita a zkušenost se sama neprodá, ani 

krize ve stavebnictví nevyřadila šejdíře a neuměly, spíš skoro naopak. Mnoho výborných kolegů nemá 

práci, nedokáží si ji sehnat a dostat za ni zaplaceno. I po osmatřiceti letech praxe se musíte pořád 

učit, dělat věci nově, nebát se experimentů a hlavně být skromný, co se vašich finančních nároků 

týče.   

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

JK: Ano, já i celá rodina - a úspěšně, investovali jsme do energetiky a bankovnictví a prodali ve 

správný čas a výhodně. Těm firmám to nijak nepomohlo, nám ano.  

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 k opětovnému setkání v Evropské unii?       

 

JK: Souhlasím s vámi, v „jednom domě“ bychom se asi trvale dohadovali, viz Belgické království, 

kdežto teď jsme prostě nejbližší sousedi. Slováci se vypracovali výrazně rychleji, než by se asi dělo 

uvnitř federace. Mělo se tak stát referendem, ale to by vedlo asi jen k prodlužování rozchodu. Tohle 

je asi nakonec to nejlepší, co zbylo po Klausovi s Mečiarem, při všech výhradách ke způsobu i jim 

osobně. 

 

 

Dialog o transformaci s Janem Vláčilem5,6: 

MS: Rád bych se zaměřil na váš osobní pohled. Co pro vás byl rok 1989 a čas, který následoval? Jak se 

vás dotkl? Co jste si od toho sliboval? Případně - naplnila se ona očekávání?  

JV: Situace byla velice nepřehledná. Sami jsme o tom neustále diskutovali s kolegy různé politické 

orientace, během oněch dramatických dnů. Delší dobu nebylo jasné, kam bude další vývoj směřovat 

s tím, že jsme jasně předpokládali skutečnost, že bývalý režim padne. Oprávněně jsme věřili, že dojde 

k výrazné demokratizaci. Nebylo nám však jasné, do jaké míry tam převáží motivy osobní kariéry 

některých lidí, kteří se v tom angažovali jak v naší oblasti, tak jinde v rámci ustavování sekcí 

občanských fór. Jako příklad bych uvedl zajímavou konferenci o důsledcích svobody ve 

                                                           
5
 Jan Vláčil *1940, český sociolog, vysokoškolský pedagog působící v roce 2011 na Vysoké škole ekonomické, 

napsal: Large-Scale Privatization and Industrial Relations Czech Sociological Review, 1996, Vol. 4. 
6
 Dialog byl nahrán v úterý 15. února 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Jana Vláčila na 

Vysoké škole ekonomické, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov. 
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společenskovědním bádání, po dvaceti letech od oněch událostí. Nezúčastnil se jí nikdo z těch, kteří 

se angažovali počátkem roku 1990 či koncem roku 1989. Zkrátka je to již nezajímalo.  

MS: Člověk by očekával, že takoví lidé mohou cosi říci … 

JV: Diskutoval jsem o tom s velmi slušným pánem, jenž na tom nebyl politicky nejlépe. Poté byl ve 

významné funkci na prezídiu Akademii věd ČSAV. S ním jsem se na konferenci sešel jako s jediným 

zástupem těch společenskovědních oborů, které jsme osobně znali.  

MS: Užil jste výše slovo nepřehledná. To znamená, že vše, co se událo, ty události, jichž jsme mohli být 

svědky, byly nesamozřejmé? Nevědělo se, kam další vývoj půjde? Jako společenský vědec jste si určitě 

dělal jakési scénáře budoucnosti…  

JV: Zajisté. Dle mého pohledu tam byly dvě linie možného vývoje, či spíše důrazu. Na jedné straně 

byla svoboda. Myslím si, že pro většinu lidí to byla hlavně svoboda možnosti cestovat, svoboda 

informací. Pro druhou skupinu lidí to byla otázka znovuobnovení principu soukromého vlastnictví. 

Svobodu a demokracii zdůrazňovali přednostně disidenti a soukromě-vlastnický princip, včetně 

možnosti podnikání zdůrazňovali zejména bývalí ředitelé národních podniků, tedy do té doby 

nomenklaturní kádry. To koneckonců popsal profesor Ivo Možný. Soukromé vlastnictví, svobodu 

informací, pohybu, tu on tolik nezmiňuje.  

MS: To je velmi důležité, že lidé, kteří byli součástí struktur, dokázali rychle převléknout kabát, 

postavit se do čela společností a počít budovat kapitalismus v postkomunistické praxi. Je veřejným 

tajemstvím, že i čelný přestavitel disentu jako byl Václav Havel, si s takovým představitelem podával 

ruku.  

JV: Ano …  

MS: Možná je to logický důsledek …  

JV: V té době potřeboval spojence, podobně jako potřeboval zajistit klidný, nenásilný přechod 

z totality do post totality.  Sám musel zřejmě udělat určité ústupky vůči těm, kteří by mohli být jinak 

za svou minulost stíháni.  

MS: To je jasná ukázka realizace hesla „nejsme jako oni“.  

JV: Ano. Soudím, že nemá smysl nad tím moralizovat. Řekl bych, že riziko nějakého boje bylo 

relativně velké. On se jednoduše rozhodl takto a netroufl bych si tvrdit, že by to člověk měl hodně 

kritizovat, byť to má důsledky do dnešních dnů. Značná část populace je nespokojena právě s tím, že 

něco zůstalo nedořešeno.  

MS: Domníváte se, že pokud bychom byli radikální, tak je velká pravděpodobnost, že by to společnost 

více poznamenalo, že by byla více polarizovaná, než je tomu dnes?   

JV: Asi ano. Je to taková paradoxní situace. Nyní jsou k odpovědnosti voláni lidé za násilnou 

kolektivizaci. To mohli být voláni v roce 1990 do roku 1995. Zřejmě tam byla obava z toho, že oni by 

se tehdy mohli intenzivněji bránit či byli nebezpečnějšími protivníky, než jsou nyní.  

MS: Dobrá, to znamená, že se nedalo začít s čistým papírem. Ona závislost na cestě „path 

dependency“, kterou ta společnost kráčela, byla zřejmá.  
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JV: Zde máme analogii s Východním Německem. Honecker mohl být souzen za řadu závažných 

trestných činů, ale nebylo to dobře možné, když se tehdy uvítali a líbali s Kohlem na červeném 

koberci. Tam šlo spíše o symboliku uznání hlavy společenství, jimž se obvykle zločiny promíjejí. Stejná 

argumentace se používá i u Pinocheta.  

MS: Milé to poznatky z jiných zemí, které se mohou napodobit. Je zřejmé, že se postupovalo obdobně, 

byť tam byly modifikace. Z odstupu mnozí lidé mohou říci, že se šlo správnou cestou, byť jsou jedinci, 

kteří považují potrestání aktérů za nedostatečné. To zřejmě nešlo. Jinak by sametová revoluce nebyla 

sametovou. Je důležité zmínit, že mnoho lidí bylo členy komunistické strany. Otázkou je, zdali lidé 

věřili programu, s nímž předstupovala strana před své členy, či to bylo čisté prospěchářství, aby se tak 

člověk dostal k možnosti kariérního postupu.  

… Komunisté …  

MS: Jak vnímáte fenomén, který se táhne až do dnešních dnů, tedy komunistickou ideologii, 

nacházející uplatnění mezi voliči? Je v ní možné vidět snahu o vytváření spravedlivé společnosti?  

JV: Mě hlavně překvapuje, že vůbec mají voliče, a tak rozsáhlou členskou základnu; že nevymírá, že 

jejich eliminace nejde přirozeným demografickým procesem. Nyní bych se vyjádřil k členství 

v komunistické straně. Oba momenty hrály důležitou roli při vstupu: jednak to byla kariéra a pak, i 

v tom pasivním slova smyslu, principiálně mít možnost dělat to, co člověka baví a zajímá. Řekl bych, 

že tam byla také jistá sebe omluva: když bude v partaji více slušných lidí, tak by mohli něco změnit 

zevnitř. To po okupaci v roce 1968 přestalo platit. Do té doby byla víra dost silná. Konec konců naši 

reformátoři typu Šik, Mlynář …  

MS: Jednalo se o komunisty, kteří poté byli ze strany „odejiti“.  

JV: Poté nastalo znovu období … koncem sedmdesátých let, kdy se zdálo, že se normalizace postupně 

vyčerpává. S nástupem Gorbačova hodně lidí věřilo, že by mohli přispět k té změně a pochopitelně si 

sami polepšit. Já bych to neviděl jako výlučný kariérismus. Koneckonců to mělo za následek, že 

posléze ředitelé podniků byli vyhazováni, jelikož byli členy strany a na jejich místa nastupovali jejich 

náměstkové, kteří členy strany na malých podnicích nutně být nemuseli. Dá se říci, že takovíto lidé na 

tom vydělali. Jak jsem slyšel, i v armádě. Oni zlikvidovali politruky, ale nechali velitele, kteří vlastně 

studovali v Moskvě a kteří byli mnohdy ještě horší. To proto, že politruci sami po roce 1968 začínali 

pochybovat, již byli „zkaženi“ znalostmi filozofie a etiky z Vojenské politické akademie, jejíž 

osazenstvo bylo, jak známo, zlikvidováno po okupaci jako jedno z prvních. Docházelo k takovým 

paradoxům, že na tom vydělali lidé, kteří nic změnit nechtěli. Fakt, že ti, kteří něco chtěli změnit, volili 

cestu, jež se dodatečně ukazuje jako nesprávná či neefektivní, je věcí jinou. Je to asi stejné, jako 

kdybyste podsouval všem emigrantům, že šli pouze za ekonomicky lepším. Jistě takových bylo hodně, 

avšak byli tam také ti, kterým chyběla autentická svoboda.  

… Meze systému …  

MS: Když člověk studoval, byl vnímavější, citlivější na to, co mu systém dovolí, jaké jsou zkrátka jeho 

meze. Lidé, kteří unikli, patřili do skupiny vzdělanců. Sám jste zmínil Šika a Mlynáře. Díky nucenému 

exilu byl náš národ ochuzen. Člověk by mohl říci, že zde zůstali lidé, kteří se museli tu více tu méně 

„ohnout“. Rád bych se zeptal, jaké jsou důsledky komunistické ideologie pro posttotalitní období.  



 
 

38 
 

JV: O morální devastaci hovořilo mnoho lidí. Nejsem si jit, že vše je důsledkem komunismu. Mohu 

poskytnout okrajový příklad. Řemeslníci, kteří pracovali za socialismu v neblaze proslulých 

komunálních službách, se po roce 1989 ukázali jako velice seriózní živnostníci. Naopak mladá 

generace, která socialismus vůbec nezažila, chová se přinejmenším stejně mizerně, neodpovědně 

vůči klientům, jako to dělali lidé v takzvaných socialistických službách. Já bych si netroufl 

paušalizovat. Navíc vidíme, že k řadě zásadních prohřešků proti etice dochází na úrovni vysoké 

politiky v nejrůznějších zemích včetně těch, které mají podstatně delší tradici demokracie, občanské 

kontroly atd. Víme, že se používá módní klišé „napříč politickými stranami“, užil bych toto spojení ve 

smyslu: onen duch komunistické ideologie funguje napříč zeměmi s delší, či kratší demokratickou 

minulostí. Dokonce bych si netroufl ani tvrdit, že rostoucí korupce je důsledkem komunismu, jelikož 

pořádně nevíme, jaká byla její míra během minulého režimu, stejně jako nevíme, jaká je faktická míra 

korupce v současné Číně, tedy v únoru roku 2011, kde se za ní sice popravuje, ale nevíme, jaký je její 

rozsah. Nenapadá mě momentálně jediný příklad toho, s čím jsem nespokojen a co bych mohl 

výlučně či převážně označit za dědictví čtyřiceti let budování socialistického zřízení. Měli bychom 

k tomu připočítat i pět let protektorátu.  

… Krádež …  

MS: Totality se bezpochyby sčítají. Je zřejmě dobré připomenout, že minulý režim člověka „učil“ tomu, 

aby si pomáhal i rozkrádáním. Heslo „kdo nekrade, okrádá rodinu“, bylo dosti známé. Soudíte, že to 

byla realita?  

JV: V tomto případě bych vám odpověděl zcela kladně. Lidé měli přímo vzor, jak stát plýtvá. To 

znamená, že vlastně nezáleží na tom, zdali si z toho vezmou něco dalšího. Uvedu osobní příklad. Když 

rodiče před rokem 1968 koupili chalupu, slyšel jsem, jak se ve venkovské hospodě hádají zaměstnanci 

státního statku o to, že jeden z nich ukradl o jeden pytel více než všichni ostatní.  

MS: Inu, i „spravedlnost krádeže“ pánové vnímali … 

JV: To byla mentalita. Sociální kontrola probíhala v tom, že ne více a všichni stejně. O tom nahlas 

veřejně hovořili. Na druhé straně bych řekl, že ti, kteří kradli v relativně drobném za socialismu, 

nepatří ke stejnému sociálnímu typu jako ti, kteří kradli zejména s procesem privatizace.  

MS: To, že se rozkrádalo během minulého režimu, nemuselo mít a priori vliv na fakt, jaké ztráty 

z krádeží zde byly v rámci privatizace.  

JV: Ty trestné činy na nejvyšší úrovni s největšími ztrátami, ty páchali nejvýše postavení manažeři. 

Někteří z nich přišli ze zahraničí jako reemigranti. Vidět tam důsledek socialismu, by mi připadalo 

trochu přehnané.  

MS: Vinit za to minulost je chybný závěr pozorovatele.  

JV: Lze to vidět jako silně zjednodušené.  

MS: Nu, ale podmínky k tomu byly utvořeny, zapracovalo se to do hodnotového systému člověka, a to 

přirozeně ovlivňovalo jeho následné chování během více jak dvaceti let. Sám jste uvedl, že kradli lidé, 

kteří přišli ze zahraničí. Tam je nutné uvést, že to, co si tito lidé dovolili v naší zemi, by si nemohli 

dovolit ve fungujícím hospodářství. Zneužili své postavení.  
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JV: Ano, je možné tvrdit, že vycítili skutečnost, že je zde malý práh vnímání práva, a proto je mnohé 

právně neošetřené. Nutné dodat, že většina zde vyrůstala za socialismu. Nejen že soudy postupují 

liknavě, ale prokuratury mnohdy vůbec nic nežalují. Již tehdy se říkalo, že člověk nepotřeboval mít 

dobrého advokáta, ale pouze dobrého známého prokurátora. Řada kauz nezačala být vůbec 

vyšetřována. Veřejnost nebyla dostatečně informována, či tlak veřejného mínění nebyl dostatečně 

silný, aby je varoval, že to může být pro společnost jako celek nebezpečné. Vlastně zde vznikla situace 

anomie, třebaže jsem si osobně myslel, že to je termín patřící do historie. Moji kolegové o tom začali 

diskutovat. To proto, že je to stav, kdy neplatí žádné normy.  

MS: Takové bezvládí …  

JV: Ano, ale převážně ve smyslu morálním. Ten sdílela značná část veřejnosti. To znamená, že zde 

byla značně vysoká tolerance vůči kriminalitě. Řekl bych, že se zde uplatňuje ona tradiční teze, že 

příležitost dělá zloděje.  

MS: Nesmíme opomenout také českou vynalézavost.  

JV: Rozhodně. Ta schopnost improvizovat. V tomto případě to udělat tak, aby náhodou nešlo o 

trestný čin a zároveň se obohatit unfair způsobem.    

… Otázka transformace …  

MS: Přejděme k transformaci. Jak ji nacházíte v obecném pohledu. Musela být - ostatně uvádělo se, že 

Československo je v krizi, která se netýká pouze jedné oblasti. V jakých sektorech, dle vašeho zpětného 

pohledu, byla transformace zásadně nutná? Redukce státu? Obnovení soukromého vlastnictví? 

Obnovení demokratického systému, který tato země měla před padesáti lety?   

JV: Transformace byla správně chápána jako obnovení demokracie a tržního hospodářství. Druhé 

bylo velmi brzy realizováno zavedením institutu soukromého vlastnictví, jak to požadoval zejména 

dříve nomenklaturní management tzv. národních podniků. Zejména disentem požadované zavedení 

či rozšíření samosprávy, bylo realizováno se značným zpožděním. Zda přitom došlo k redukci 

centrálních funkcí státu, je otázkou. 

MS: Psal jste práce o významu privatizace. Jak se díváte na koncept privatizace ve výše uvedenému 

tématu? To proto, že podmínka privatizace byla součástí Washingtonského konsensu jakožto soubor 

doporučení a východisek, který byl aplikován ve východní Evropě, ale také v zemích Latinské Ameriky. 

Považujete to za výraz sociálního inženýrství? Jde o to, že cosi obdobného nemá v historii srovnání.  

JV: Považuji ji za zásadní, neboť ti, kteří ji prováděli, se zároveň stylizují do role kritiků sociálního 

inženýrství. V podstatě to byla revoluce shora, jak sám jste označil. Bylo to bez jakékoliv diskuse … 

Když hovořím o desperátní privatizaci: vrcholní politici měli strach, že pokud se neprovede 

dostatečně rychle, tak lidé začnou pochybovat o jejich úmyslech. Je to cosi podobného, co se dá 

nalézt i v jiných oblastech. Možná trochu odbočím. V Německu je nyní soutěž o nejdůležitější slovo, 

které se v daném roce objevuje. V minulém roce, tedy v roce 2010 vyhrálo slovo alternativlos, tedy 

takový stav, který nemá alternativy. Jediné možné řešení … Vůbec není přípustné o něm jakkoliv 

diskutovat. Používá jej i kancléřka Merkelová.  

MS: Jinými slovy, kdo namítal cosi proti konceptu privatizace, …  
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JV: … byla mu dána nálepka levičáka. Nutno dodat, že proti samotné privatizaci nikdo nebyl. Někteří 

však upozorňovali na jednotlivá úskalí či způsob … Takových lidí nebylo mnoho, ale přece jejich hlas 

byl slyšet, měli jistou autoritu … Tito lidé byli okamžitě označeni jako nežádoucí. 

MS: Lze předpokládat, že v takové atmosféře není možné dělat dobrou práci. Člověk se může 

domnívat, že politika by měla být otázkou konsensu - a ne, že druhý bude předmětem úsměšků, 

karikování …  

JV: Soudím, že například rozhodnutí o velké privatizaci bylo stejného typu jako rozhodnutí o rozdělení 

Československa. Tím mám na mysli fakt, že se vrcholoví politici nikoho na nic neptali. Navíc to neměli 

ve volebních programech.  

MS: Dobrá, ale je zřejmé, že Česká republika respektive Československo se muselo vydat cestou 

obnovení tržního systému. Je otázkou, zdali vyjdeme z konceptu, který nám zanechali lidé, jež 

připravovali rok 1968, nebo zdali půjdeme cestou liberálního pojetí, které bylo prosazováno v rámci 

Washingtonského konsensu. 

JV: Soudím, že představy reformy z roku 1968 v roce 1990 byly anachronické …  

MS: Lidská tvář … Tu lidi jen tak neopouštěli.  

JV: Ano, byla sice promyšlená, dobře míněná. Pořád to byla reforma v rámci socialismu - ať ve smyslu 

politickém, nebo ve smyslu ekonomickém. Rozhodně cesta liberalizace byla správná. Pozor, 

liberalizace, která nebyla prosazena příliš liberálně.  

MS: Nu, to je právě problém. Byl zde spor o liberalismus a cesty vpřed. Dalším faktorem byl čas. Je 

zřejmé, že byl krátký. Mnohými bylo uváděno, že pokud se nepůjde rychle, tak podniky, o něž se 

jednalo, budou rozkradeny … Sám jste uvedl, že lidé, kteří měli kontakty, či byli v socialistických 

strukturách, pak snadno přešli do nového režimu.  

… Zkušenosti …  

JV: Měl jsem dva kolegy. Oba dva byli renomovaní američtí profesoři. Jeden z nich bohužel zemřel 

těsně poté, co vydal zajímavou knihu o problému privatizace. Oba dva se touto problematikou 

zabývali ve vztahu ke střední Evropě. Od nich jsem se dodatečně dověděl skutečnosti, jako například 

že v Polsku posuzovaly privatizační projekty odbory a církev. Privatizace se tam podstatně zdržela. 

Zároveň však došlo k  menším ztrátám. Otázka je, zdali dlouhodobě ztráty nebyly větší. To by musel 

spočítat makroekonom. Navíc je problém, jak to kvantifikovat, pokud se hovoří o devíti stech 

miliardách ztrát za českou privatizaci. Každopádně - polské hospodářství se stabilizovalo podstatně 

déle. Nespokojenost obyvatel, hrozba nějakých recidiv tam byla větší. Proto označení jako desperátní 

není pouze hanlivé. Je to vyjádření tehdejší situace. Možná byly jisté alternativy. Chyba byla, že se 

v té rychlosti nehledaly. Konec konců to vyjadřuje i tehdejší přístup „nenechat se dostihnout 

právníky“.  

MS: Ekonomové znali západní kapitalismus ze zahraniční literatury, měli instituce, kde se o 

problémech otevřeně diskutovalo, pořádali semináře, během nichž byla vykládána význačná díla 

západních ekonomů. Je zřejmé, že cosi jiného je model v odborném pojednání a něco jiného je realita. 

Model pro ekonoma je abstrakcí světa a je obtížné se snažit promítnout to zjednodušeně do reality, 
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v níž lidé o trhu, tržních vztazích příliš nevěděli. Trh znali v podobě podpultového zboží. Je obtížné 

dělat reformu ve společnosti, kdy ona je obtěžkána chorobou, kterou způsobil minulý režim.  

JV: Řada úspěšných generálních ředitelů vesměs absolventů této školy (VŠE) upozorňovala na to, že 

ekonomové, kteří reformu – transformaci – privatizaci provádějí, vůbec neznají podnikovou realitu.  

MS: Tento postoj hájil i Jan Vrba. Byl bývalým ministrem průmyslu v Pithartově vládě a také to 

zdůrazňoval. Lidé z Prognostického ústavu ČSAV a Ekonomického ústavu ČSAV nevěděli, co je to 

podnik.  

JV: Vycházeli ze západních myslitelů a nevěděli, že v podnicích vždy existuje riziko, že se něco 

rozkrade … Toto bylo nezávislé na režimu To proto, že celosvětově, když se vyjadřují ztráty, na prvním 

místě je rozkrádání, na druhém místě je korupce. Na prvním místě podvody zaměstnanců. Čím více 

jsou postaveni, dosahuje to většího rozsahu. O těchto fenoménech lidé, kteří se podíleli na 

koncipování transformace, nemohli uvažovat.  

… Očekávání …  

MS: Jistě je obtížné vytvářet modely budoucnosti, obzvláště, pokud jde o model transformujícího se 

hospodářství, jako bylo to československé či okolních států. Domníváte se, že ona proměna období 

byla také provázena velkým očekáváním?  

JV: Původní očekávání bylo velmi optimistické. Na rozdíl od zjištění zahraničních kolegů, zabývajících 

se okolními tzv. postkomunistickými státy, byly u nás sociální tenze minimální. V podstatě zde byl 

většinový konsenzus. Můj vlastní výzkum vztahu velké privatizace a sociálních konfliktů, očekávaných 

v době jeho realizace jak na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak v odborových svazech, ukázal, i k 

překvapení zahraničních kolegů, že tato korelace byla rovněž minimální. Stávky byly tehdy 

připravovány kvůli mzdám, nikoli změně vlastnických vztahů. O to větší bylo následné zklamání 

z neustále rostoucí - privatizací vyvolané, a netrestané - ekonomické kriminality. 

MS: Kdo byl pragmaticky uvažujícím, kdo byl realistou v tom dobrém slova smyslu a viděl za vlnu 

očekávání, musel předpokládat, že cesta do kapitalistické společnosti není cestou jednoduchou, ale 

cestou bolestnou, cestou se spoustou zákrut.  

JV: Já jsem v té době krátce spolupracoval s profesorem Tourainem, jenž byl číslem dvě v evropské 

sociologii. Dost často jsme spolu hovořili. Soudím, že byl mnohem skeptičtější než já k tomu, jak 

vydrží „utahování“ opasků.  

MS: Shodou okolností tento termín si vymyslela média a ne představitel transformace. Nu, ale je 

otázkou, koho se ono utahování dotkne, zdali bude plošné, či to bude záležitost určitých sociálních 

vrstev.  

JV: Pan Touraine zkoumal sociální hnutí. On věděl, o čem hovoří. Předpokládal, že bude trvat kratší 

dobu, než ve skutečnosti trvalo. 

MS: Nu, ale sluší se říci, že lidé byli ochotni si pomyslné opasky utáhnout. Vládnoucí elita pak měla 

veliký politický kapitál.      

JV: Představitelé moci postupně počali diskreditovat sami sebe.  
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MS: Myslíte si, že lidé …  

JV: Dle mého přesvědčení, tito lidé se diskreditovali politickým bojem o moc. Nikoliv tedy, že by ti 

největší představitelé – realizátoři transformace se sami zachovali nějak nevhodně. Řekl bych, že boj 

o moc, …  

MS: … nevhodné soupeření, … 

JV: … denunciace politického protivníka hrála významnou roli, lidé jim postupně přestali věřit. Možná, 

že jejich víra byla nahlodána, i když přetrvávala.  

MS: Narážíte tak na spor například Václava Havla a Václava Klause?  

JV: Soudím, že k zásadnímu oslabení důvěry došlo v rámci „sarajevského atentátu“, kdy se najednou 

ukázalo, že hodně politiků bojuje pouze o moc …   

MS: … a ignoruje obecné blaho.  

JV: Bylo to od období „sarajevského atentátu“, kdy všichni novináři začali psát proti Klausovi, kdy 

jsem se počal zabývat tématem a kritikou velké privatizace. To proto, že se tímto problémem zabývá 

spousta lidí a je to konjunkturální záležitost. Nutno říci, že jsem to dělal dříve než oni, na vlastní 

odpovědnost. Nehlásil jsem se k nějakému proudu a už jsem se tím přestal zabývat! Proto mé 

zkušenosti jsou pouze z části vlastní výzkumné poznatky, zbytek pochází ze sdělovacích prostředků.  

… Unikátnost procesu …  

MS: Vraťme se do dnů, kdy se počal formulovat koncept privatizace, jakožto jeden z prvků nastolení 

kapitalistického systému. Bylo řečeno, že to bylo cosi unikátního, modelově dotaženého, ale v realitě 

špatně provedeného.  

JV: Já bych neřekl, že to bylo špatně provedeno. Soudím, že nechali příliš mnoho volného prostoru 

pro zneužití celkového procesu daných záměrů. Jednoduše, pro dobré úmysly chyběly mantinely. 

Uznávám, že je legislativa všeobecně pomalá, ale přece jen si myslím, že by nějaká větší forma 

kontroly, byť třeba na podzákonné úrovni, mohla něco zlepšit. I to ti liberálové odmítali jako zásah do 

živelného tržního procesu.  

MS: Je nutné, aby byl tržní systém upravován pravidly. Jinak se stává džunglí.  

JV: Nesmíme zapomenout, že jeho tvůrci hovořili o tržním hospodářství a zároveň přidělovali 

společnosti ministerstvům. Původně existovali dva institucionální vlastníci. Byla to municipalita nebo 

stát. To byli ti, kteří privatizovali, kteří majetky následně poskytovali dalším soukromníkům. V obou 

případech to poskytovali subjektům, které byly od počátku zpochybňovány - zejména co se týče 

kvalifikace. Myslím si, že nešlo o zpochybňování politické minulosti jako spíše kvalifikace. Nádherným 

příkladem je Poldi Kladno. Soudím, že nemusím říkat, že indický ocelář Mittal to zvládl a člověk, jenž 

měl firmu na mytí oken, to nezvládl. Z mého hlediska je toto vysvětlení nejméně kritické. On to od 

někoho dostal. Víme od koho, nemusíme jisté skutečnosti připomínat. Jednoduše to nebyl živelný 

proces. Vzpomínám si na bonmot, který říká, že ironií liberalismu je centralismus. Představa, že budu 

liberalizovat z centra, trochu připomíná osvícenský absolutismus. Takto to fungovalo. Bylo velmi málo 

subjektů, či byl jediný subjekt, který rozhodoval. Dle mého mínění se liberalizovalo neliberálním 
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způsobem. Můžeme uvést dále: bylo demokratizováno nedemokraticky. Naštěstí následky pro 

politický veřejný život nejsou tak zásadní. Dalo by se říci, že v tomto se Češi ukázali jako schopní. Umí 

se přizpůsobit a improvizovat. Ztráty se omezily na úroveň ekonomiky.       

MS: Lze se domnívat, že by pro mnoho lidí bylo dobré, kdyby zde dále fungovalo takové Poldi Kladno a 

jiné společnosti, které musely díky nefunkčnímu vedení opustit trhy.  

JV: Ano, Škoda Plzeň a jiné. To byly vlajkové lodi našeho průmyslu. Šlo i o prestiž. Kdyby fungovaly, 

tak bychom nemuseli diskutovat například o zpoplatnění lékařské péče.  

MS: Nu, domníváte se, že v těchto záležitostech se rozhodovalo nekompetentně? Nebylo by náhodou 

lepší, kdyby to centrum delegovalo na nižší orgány státní správy?  

JV: Neřekl bych, že se jednalo o řešení ekonomicky nekompetentní. Přístup k němu byl ale 

autokratický. Malá skupinka úzce zaměřených odborníků rozhodovala bez jakékoli diskuse s 

představiteli jiných oborů.  

… Optimální řešení a kontexty …  

MS: Nu, ale když máte mnoho podniků, které mají projít transformačním procesem, rozhodnutí 

přijatá v krátkém čase nemusí být z dlouhodobé perspektivy přínosná. Jaká by byla dle vás optimální 

řešení? Kdo by měl rozhodovat? Bylo zde několik institucí, jako je Ministerstvo pro privatizaci ČR, Fond 

národního majetku …  

JV: Trochu je to v rovině „co by, kdy by …“. To historikové nemají v popisu práce. Zde jistě chyběly 

další subjekty, které by se podílely na rozhodování. Zmiňoval jsem Solidaritu a katolickou církev 

v Polsku. My jsme je neměli.  

MS: Byli zde jiní, kteří nastavovali v minulosti zrcadlo režimu, jako tomu bylo v Polsku. Společenství 

Charty 77, byť ona paralela může kulhat.   

JV: Nutno dodat, že takové uskupení se nezajímalo o hospodářství, nerozuměli mu. Neřekl bych, že to 

nebylo nekompetentní. Ono slovo autokratické se musí vykládat opatrně … zabývám se sociální 

historií správy. Jsem si dobře vědom toho, že pokaždé, když je společnost „v úzkých“, má tendenci 

dobrovolně, svobodně, si demokraticky zvolit jistého tyrana či diktátora. Lidé, kteří o tom 

rozhodovali, se nevědomky dostali do role „já jsem nekompetentnější to rozhodnout“. Společnost 

toto přijala podstatě s povděkem, že někdo tu situaci řeší a dané věci „rozhýbá“. Byla tu vděčnost 

Koženému za „třetí vlnu“ kuponové privatizace, že zde byl někdo, kdo to rozjel. To byl dosti 

všeobecný omyl. Hovořím o tom s určitým despektem, ale necítím se kompetentní k tomu, abych 

někoho osobně kritizoval. Kriticky hovořím spíše k situaci, která k tomu vedla, na rozdíl od všech, 

kteří zastávají jasný postoj - jelikož po bitvě je každý generál. Kritizoval jsem to a zároveň jsem na 

zahraničních konferencích předkládal vlastní vidění procesu, aniž bych kdy tvrdil, že znám lepší 

recept. Vzpomínám si, jak to redaktoři bez mého podnětu doprovázeli obrázkem Václava Klause, jak 

se drží za čelo. Sami jsme spolu o tom nikdy nediskutovali. Neměl jsem a ani dnes nemám pozitivní 

řešení, jak se to mělo udělat jinak. Musím však konstatovat, že se to mohlo udělat lepším způsobem. 

Zřejmě to chtělo právě patřičný dialog i s těmi legislativci. Případně s dalšími, kteří mají bránit trestné 

činnosti.  
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… Dialog  …   

MS: K tomu je nutné aktivní vedení dialogu mezi exekutivou, legislativou, také soudci, což je během 

turbulentních změn jistě velké téma. Shodou okolností právě posledně jmenovaní, to je stav, kde byly 

deficity, neboť právě oni byli vystaveni novým skutečnostem. Jak ze soudce pracujícího se 

socialistickými zákony můžeme vytvořit osobu znalou předpisů kapitalistické společnosti?  

JV: Tito lidé mohli naopak prokázat loajalitu novému režimu, jak se to v historii mnohokrát stalo. Byli 

to oni, kdo to mohl více hlídat. To však také nedělali.  

MS: Sluší se také připomenout, že zde byla legislativní bouře. To máte stovky zákonů. Nebylo to 

možné bez zákonů, byť mnozí to přesto tak vnímají. Musel vzniknout obchodní zákoník, musela být 

napsána ústava, vytvořeno správní právo …  

… Normy, transformace a kontexty …  

MS: Rád bych se při této příležitosti zastavil nad otázkou tvorby norem. Mnohými vědci a pozorovateli 

je uváděno, že privatizace byla bez hlubšího institucionálního zakotvení. Jak vnímáte sílu přijímání 

nových a nových norem? Je to skutečně z důvodu složitosti společnosti? Nevede to následně 

k právnímu bezvědomí, kde se neřád toleruje? 

JV: Přijímání stále nových norem bylo jak neustále opožděné, tak trvale neprosazované v praxi. 

K charakteristikám právního státu patří jak přijetí základních práv a svobod, instanční systém soudní 

ochrany apod., tak vymahatelnost práva a respekt občanů vůči němu. Druhé nám ještě stále schází. 

MS: Zůstanu u tématu. Nyní položím takovou odvážnou otázku, která někomu může připadat a priori 

nesmyslná. Domníváte se, že někde mohl být skrytý záměr v ohledu nastavení norem, aby jistí lidé 

mohli právní nařízení obejít? Mnozí lidé se dostali k pohádkovému jmění.  

JV: Myslím, že ne. Na druhé straně bych uvedl příklad, kdy si myslím, že šlo o záměr: na právnické 

fakultě Univerzity Plzeň od počátku neměli zájem archivovat diplomové práce. To je příklad 

administrativní neschopnosti. Ve velké privatizaci přes veškeré výhrady k tomuto projektu bych mezi 

čelnými představiteli a čelnými ekonomy takový zájem nepředpokládal. 

MS: Dají se problémy s postupným rozkrádáním zařadit k nezamýšleným důsledkům?  

JV: Ano, tak tomu je. Mimochodem, záměr nezákonného obohacení některého z klientů, snaha 

„připravit mu půdu“ -  to bych viděl aktuální až mnohem a mnohem později u dalších politických 

garnitur. Posléze i na nižších úrovních: stát – region – lokalita, kde se to předem připravuje. To jsou 

mediálně známé kauzy. Problémem zůstává, že i v případě, když zastupitelstvo rozkrade obecní 

majetek, tak jsou to lidé, kteří byli svobodně zvoleni v demokratických volbách.  

MS: Zde narážíte na skutečnost, že … Je nutné zde zdůraznit obsah. Musíme se tázat, zdali lidé, kteří 

byli zvoleni, měli snahu starat se a spravovat to, co jim bylo svěřeno.  

JV: Voliči byli dodatečně zklamáni, nicméně to je pozdě „honit bycha“.  

MS: To je pochopitelné, ale vzniká otázka, zdali se dá před těmito excesy dostatečně bránit. Zde se mi 

vybavuje ona Popperova teze: „Demokracie je takové uspořádání, které dokáže vyměnit vládu bez 

krveprolití …“ Co to znamená? Jednoduše, lidé v takovém systému mají možnost volit, mají možnost 
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protestovat a vyvíjet tlak, aby došlo ve společnosti k patřičné nápravě. Ve vyspělé společnosti, když 

člověk způsobí újmu ve veřejném prostoru, je předán justici.  

JV: Ano, zde nanejvýš nebude zvolen, nicméně bude ekonomicky zajištěn. Vidím onen problém 

složitější v tom ohledu, že v malé obci se lidé povětšinou znají a vědí, koho volili. Nevím, zdali by je 

reprezentanti s železnou pravidelností překvapovali, ale jeví se mi to jako silně nepravděpodobné. 

Zřejmě tam hrály roli sliby a možná nátlakové akce. To by muselo být analyzováno případ od případu. 

Jedná se čistě o hypotetickou úvahu, proč k tomu může docházet. Nakonec to připomíná fakt, že i na 

lokální úrovni zřejmě platí, že stát, národ, společenství má takovou vládu, jakou si zaslouží.  

MS: Zní to krutě.  

JV: To ano, ale proč jsou lidé tak nemile překvapeni, že se zastupitelé, kterým dali důvěru, zachovali 

zcela jinak?  

… Korupce …  

MS: Velkým problémem minulých více jak dvaceti let je otázka korupce. Soudíte, že je to také spojeno 

s dluhem, který si společnost nese z minula?    

JV: Já si myslím, že ne. Korupce za minulého režimu pronikala téměř všemi oblastmi života. To proto, 

že jsme žili v ekonomice nedostatku. Bylo nutné dávat úplatky, abyste získal téměř cokoliv. Úplatky 

byly dokonce i na úrovni podniků. Jakmile začalo fungovat tržní hospodářství, tak se korupce 

soustředila téměř výlučně do oblasti správy. To jsou zkušenosti, které jsou shodné ve všech zemích, 

které prošly transformací, či se ještě transformují. Soudím však, že jde o korupci jiného druhu.  

MS: V jakém slova smyslu? Můžete to rozvést?  

JV: Oblast správy se zdá být nejméně imunní. Tyto termíny se v odborné literatuře běžně používají 

jako medicínské analogie. Nyní trochu odbočím. Vždy mě překvapuje, že politikové, kteří brojí proti 

korupci, vůbec neznají západní teorie mechanismu korupce. Pouze se omezují na kritiku a plané sliby. 

Oblast správy zřejmě poskytuje největší pole možností a zřejmě relativně nejmenší riziko korupčního 

podnikání.  Zatímco v ostatních oblastech, snad s výjimkou sportu, to není tak zapotřebí. 

Pochopitelně, že mám na mysli správu v tom nejširším slova smyslu, včetně správy armády, policie, 

škol. Nyní si můžeme dosadit různé instituce. V podstatě míním fakt, že se jedná o konkrétní 

úředníky, kteří možná přímo či nepřímo zavdávají podnět či inspirují lidi, aby tak konali a riskovali. 

Podobně jako v některých nemocnicích, kdy jsou pacienti pobízeni …  

MS: Poukazujete na systémové nastavení. Je zvláštní, že se tomu nebránili podnikatelé či společnosti, 

které zde působily. Teprve až nyní, tedy v roce 2011 se uvolnila ona energie proti korupci.  

JV: Bylo několik iniciativ. Podnikatelům to vadí stále více. Nejen proto, že nedostanou zakázky, ale že 

to odrazuje zahraniční investory, což je faktor, o němž se zde příliš neuvažovalo. Mám dojem, že ze 

strany slušných podnikatelů je a bude vyvíjen větší tlak na boj s korupcí než ze strany správy. Problém 

je, že je velice těžké jednotlivé kauzy identifikovat a prokázat. 

MS: Předpokládalo se, že právě příchod zahraničních společností a investorů pomůže kultivovat onen 

podnikatelský prostor a vypadá to, že ne. Lze tvrdit, že zahraniční společnosti se přizpůsobily českým 
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praktikám. Domníváte se, že korupce v posttotalitní společnosti je cosi jako rakovina, užijeme-li 

medicínské paralely?  

 JV: Spíše se hovoří o perpetuum mobile, tedy že žije sama ze sebe. Jistě by se dala tak označit. 

Osobně bych řekl, že se nemusí neustále šířit. Možná, že časem dosáhne určité míry, kterou můžeme 

označit za korupční past. To je termín z odborné literatury. Znamená to, že všichni dávají úplatek a 

nakonec se nastolí stejné podmínky, jako kdyby to bylo bez úplatků. Také se hovoří o korupčním 

vzdoru. Musím říci, že se toto již počíná projevovat u některých podnikatelů. S řadou z nich jsem 

hovořil. Nicméně jejich představy udělat výzkum korupce, mi připadají nereálné.  

MS: Co by dle vás vláda měla dělat proti tomu, aby tento jev potlačila. Lze se domnívat, že v tomto 

pouhý program a rétorika nepomohou. To proto, že je to otázka hodnotového nastavení člověka.  

… Mezinárodní srovnání …  

MS: Je dobré se při této příležitosti zeptat na mezinárodní srovnání. Sám jste uváděl, že jste se 

účastnil mezinárodních konferencí, které se transformací zabývaly. Jak se v zahraničí dívali na českou 

cestu transformace, zejména privatizace? 

JV: Všichni mí kolegové se mě opakovaně a velice často ptali na to, proč se v České republice 

nestávkuje - ve srovnání se Slovenskem, Maďarskem, Polskem, Slovinskem.  

MS: Divili se sociálnímu smíru.  

JV: Ano, byla zde důvěra v reformy. Soudím, že odpověď na toto byla dost nesnadná. Oni říkali, že 

situaci v těchto zemích znají. Víme, že v České republice to není o moc lepší, ale proč si to obyvatelé 

této zemi nechají líbit?  

MS: Zahraniční vědci a pozorovatelé zřejmě nerozuměli tomu, že Češi jsou svorní s těmi, kteří zde 

provádějí transformaci.  

JV: Možná to ovlivňuje historická zkušenost. Oni byli ochotni vyčkat pozdějšího zlepšení.  

MS: Na druhou stranu zde byla ochota ozkoušet cosi nového. Právě tuto možnost transformace 

nabídla. Lidé mohli začít podnikat, měli svobodu volby odvětví … Otevřela se lidem možnost a kdo jí 

využil, mohl si zlepšit svůj ekonomický status. Nejen to … Byla zde především svoboda v tom obecném 

slova smyslu. 

JV: Nu, ale to přímo nesouvisí s hospodářskou transformací. To byla druhá linie, to byl úspěch 

disidentů. Jednalo se o lidská práva a svobody. Tam lidé být zklamáni nemohou a nejsou.  

… Omyly …  

MS: Opusťme nyní temné vody korupce a vykročme k poslednímu oddílu. Kdybyste se měl podívat 

kriticky na minulých více jak dvacet let z hlediska nedostatků, co byste zmínil? Již jste cosi naznačil 

v dialogu. Například rozhodnutí nechat velké kapitálově náročné celky lidem, kteří nemohou zaručit 

patřičný rozvoj. Je to také nefunkčnost občanské společnosti?   

JV: Řekl bych, že jde o dvě různé věci, alespoň to je mé hodnocení. Můžeme eufemisticky hodnotit 

ztrátu Poldi Kladno či Škody Plzeň jako určitou daň za transformaci v rámci relativně úspěšného 
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přechodu na tržní hospodářství. Co bych považoval za druhou největší ztrátu ve smyslu ztráty důvěry, 

diskreditace institucí, jsou armádní zakázky a zakázky Hlavního města Prahy. Právě Praha jich měla 

největší objem, na druhém místě Ministerstvo obrany ČR. Bylo zde spojení resortu s určitou 

politickou stranou, vytvoření penězovodu. Zakázky původně vojáci sami nechtěli, ale byly jim 

vnuceny. Byly to zakázky na systémy, které jsme vůbec nepotřebovali. Týká se to konkrétné 

naváděcího radaru pro neexistující dělostřelectvo, či lépe - rušené dělostřelectvo. Je zajímavé, že se o 

tom píše s takovým zpožděním. Otázkou je, jak postihnout člověka, jenž koupí naprosto nepotřebný 

radar? Možná jej zbavit svéprávnosti. On se bude hájit tím, že to odsouhlasila vláda jako kolektivní 

orgán. Ta představuje místo kolektivní odpovědnosti kolektivní nezodpovědnost. Soudím, že to je 

jedna z největších ztrát. Pochopitelně bychom mohli hovořit o předražených dálnicích, ztrátách na 

emisních povolenkách …  

MS: To jsou kauzy velké a mnohdy zametené pod koberec.  

JV: Jsme konfrontováni se zvláštním druhem nerovnováh. Na jedné straně jsou zde snahy šetřit na 

platech minulého a současného prezidenta v řádu tisíců korun, avšak na druhé zde unikají miliardy na 

emisních povolenkách. Vzpomínám si, že jedna z definic hlouposti zní: „Neschopnost rozlišovat míry 

důležitosti …“ Druhý protiargument může být, že to ještě všechno nestihli. Je to otázkou stanovení si 

priorit. Poté by se ukázalo, že i s korupcí se dá něco dělat, kdyby to nebyla pouze záležitost 

předvolebních proklamací, ale skutečných priorit, které se naplňují v rámci odpovědného vládnutí.      

MS: To naše setkání nevyznívá příliš optimisticky.  

 JV: Není divu, když jsou to ty nejhorší kauzy … Je to minulost, která je těžko napravitelná. Kdybych se 

měl přiznat, tak vývoj společnosti nevidím pesimisticky.  

MS: Pokud byste se měl podívat do budoucna, vidíte problém ve veřejné správě, v její funkčnosti? Jak 

tuto skutečnost reflektujete? 

JV: Soudím, že kromě zvyšování odborné kvalifikace jednotlivých správních činitelů, k níž dochází 

v rámci znalosti předpisů, by větší důraz měl být kladen na obecnou organizační kulturu právních 

institucí. Ta se určitě neredukuje na modelové etické kodexy. Ty mohou posílit vědomí dobře 

fungující, nezkorumpované organizace. Budou naprosto směšné ve zkorumpovaném prostředí. To, co 

bych označil za administrativní kulturu a možnost jejího zlepšení, je zejména seznámení lidí se 

způsobem jak se bránit a nenechat se vmanipulovat do korupčního jednání. To proto, že je někdy 

obtížné vrátit se zpět po prvním špatném kroku. Obecně se dá říci, že vláda měla priority pochybné 

nebo jasně nestanovené. Může to být výsledkem jejího koaličního charakteru v tom ohledu, že je 

nutné dělat kompromisy. Soudím, že by bylo dobrým východiskem, pokud by představitelé státu a 

samospráv cítili větší odpovědnost vůči občanům - na všech úrovních vlády, tedy až po tu lokální 

úroveň.                                                               

P.S.: 

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

JV: Tato otázka byla odpovězena ve výše uvedeném dialogu.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 
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JV: Privatizace jsem se zúčastnil koupí kuponové knížky, akcie několika firem byly posléze zrušeny. 

Protože firmy samy nezanikly, jedná se zřejmě o jejich krádež. 

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 k opětovnému nalezení se v Evropské unii?  

JV: Rozdělení Československa bylo rovněž příkladem autokratického rozhodnutí s dvojznačnými 

důsledky.       

 

            

Dialog o transformaci (práva) Tomášem Sokolem7,8: 

MS: Než začneme hovořit o obecných věcech, právu a jeho významu pro společnost, tak bych se 

zeptal, v jaké situaci vás zastihl rok 1989. Co jste od něho a následných roků očekával, a naplnila se 

vaše očekávání?  

TS: To je dost těžko vyjádřitelné. Část těch tehdejších pocitů již je zastřena a potlačena tím, co poté 

následovalo. Dá se hovořit o nejsilnějším proudu či nejsilnějších pocitech. Bylo zřejmé, že komunisté 

nemohou obstát v té podobě, v jaké zde byli, a v žádné podobě. Byla zde perestrojka, Gorbačov. Bylo 

to cosi, co naši komunisté nebyli schopni strávit, ale nějak museli. Kromě toho další významný faktor 

byla elektronika. To proto, že bylo jasné, že se počítače budou nějakým způsobem šířit. Byl jsem 

jeden z těch, kdo měli jeden z počítačů. Byl sice malý, ale bylo zřejmé, kam to směřuje. Očekávalo se, 

že přijdou i tiskárny. Již bylo také jasné, že bude dostupný družicový signál. Tenkrát jsem si dělal 

legraci, že budou chodit komunistické komise a ořezávat na půdách satelitní antény. To proto, že na 

čem režim do jisté míry stál, byla cenzura a izolovanost od informací. Bylo jasné, že to do dalších pěti 

let nepřežije.  

MS: Jistě pomáhala i zahraniční média jako Svobodná Evropa, BBC …  

TS: Ale ta se velmi špatně chytala. To nikdo nechytal. To bylo pro velmi málo lidí.  

MS: Jinými slovy - komunisté i v roce 1989 zde měli monopol na informace.  

TS: Pro mě bylo obtížné dostat se k zahraničnímu vysílání českých rozhlasů. To proto, že byla rušena, 

muselo se přelaďovat. Dal se chytat Hlas Ameriky. Obě dvě tyto stanice a poslech zahraničí byl 

„elitní“ záležitostí. Zde se předpokládalo, že se to opře do lidí, do všech, že si to uvědomí i ti, kteří 

s komunismem „neměli problém“, že i tito lidé začnou srovnávat zejména stránku hmotnou. To byl 

jeden z hybatelů. Poté bylo zřejmé, že to jde „do hajzlu“ v oblasti hospodářství. Zkrátka se nevydrží 

ona ekonomická soutěž. Bylo nepochybné, že Reagan Rusy uzbrojí, pokud jde o „hvězdné války“. 

Samozřejmě, stávající garnitura nebyla evidentně schopná udělat šikovný manévr a zavést to do 

                                                           
7
 Tomáš Sokol *1951, jeden z nejznámější z českých právníků, v roce 1978 absolvoval UK, v roce 1990 působil 

jako pražský prokurátor, v letech 1990 – 1992 působil jako český ministr vnitra, od roku 1992 působí v 
advokátní kanceláři Brož, Sokol, Novák, od roku 2011 vyučuje na CEVRO Institut.  
8
 Dialog byl nahrán ve čtvrtek 26. května 2011 dopoledne v prostorách Advokátní kanceláři Brož, Sokol, Novák, 

Sokolské ulici 60, Praha 2. 
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„klidných vod“, což bylo pro události rozhodující. Zdali to bude za dva, pět, či deset let? To se nedalo 

odhadovat.  

MS: Nakonec to u nás trvalo pouze dny, týdny.  Polsko, Maďarsko, Východní Německo, 

Československo ...  

TS: Ano, dopředu odhadnout to nebylo možné. Podepisoval jsem Několik vět v létě roku 1989 a 

někdo se mě ptal, zdali se nebojím, jestli něco bude. Říkal jsem, že mnoho nezmohou. Jeden pán se 

mě tázal, zdali to „nepraskne“. Odpověděl jsem mu, že si to vůbec netroufnu říci, jelikož vládnoucí 

garnitura je schopna se zde dále čtyři pět let držet, pokud je budou Rusové trochu přidržovat. Bylo 

zřejmé, že to nebyl rok 1949 – 1950, kde to vypadalo monoliticky a „do konce světa“. Bylo jasné, že 

to „rupne“, ale kdy to nakonec bude … Mě to samotného zastihlo v relativně stabilizované pozici. Byl 

jsem advokát smířený se situací. Pokud to vztáhnu na delší časové období, tak výhodou naší generace 

je, že jsme se dobrali nějakých majetků, což považujeme za zázrak, jelikož s tím nikdo nepočítal. Mohl 

jste si vybrat někdy ve dvaceti letech, že buď se dáte ke komunistům a budete pěstovat kariéru, 

anebo se k nim nedáte a poté musíte počítat s tím, že budete život orientovat někam jinam a 

nebudete mít velký majetek, nebudete mít nějaké velké společenské postavení. Člověk s tím byl 

smířen.  

MS: Volba přece vždy byla. Člověk se mohl dát k chartistům.  

TS: To byla další vyhlídka. Říkám, že jsem byl vyrovnán se situací, kterou mám. Necítil jsem, že jsem 

byl nějak dramaticky ošizen. Komunisty jsem srdečně nenáviděl, ale to byl stav, jenž byl chronický a 

na nějž jsem si zvykl. Mě to zastihlo v situaci, kdy pro mě bylo pouze milým překvapením, že dochází 

ke změně. Nevkládal jsem do ní osobní naděje, což je opětovně má výhoda. To proto, že neměla řešit 

ani mé osobní, pracovní problémy. Do jisté míry jsem byl šťastný. Spousta lidí se těšila, že „svině“, 

které je obtěžovali, vyhodí ze zaměstnání, že nastane cosi jiného. Naštěstí jsem v zaměstnání žádné 

„svině“ neměl. Osobní ambice, že nyní na někoho dojde, teď se něco stane, nebyly. Pro mě vlastně 

jediné dobré bylo, že komunisté půjdou do háje a bude svobodná společnost. V podstatě se mi to 

splnilo.  

MS: Do jisté míry svoboda Čechům padla do klína.  

TS: Netvrdil jsem, že to bude vybojovaná svoboda. Víte, když jsem viděl, že komunisté se hroutí 

v pozdně listopadových a prosincových dnech, zdálo se, že přichází obyčejná svobodná společnost, 

jak má být. O nic jiného jsem neusiloval, než aby se komunisté vzdali vlády, nic jiného jsem nechtěl. 

Žádné další velké ambice jsem neměl. Takto jsem to vnímal.  

… Zpět do revolučních let a komunistické straně …  

MS: Pokud setrváme v roce 1989, přešel jste z role advokáta do funkce pražského městského 

prokurátora. Co tato pozice obnášela?  

TS: Myslíte služebně, pracovně …  

MS: Ve vztahu ke společnosti. To proto, že jste byl jedním z těch, kteří vystoupili proti komunistické 

straně.  
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TS: To bylo až dále. Znamenalo to, že jsem byl nadřízený všem prokurátorům v Praze, že jsem byl 

krajský prokurátor, což je v justici vysoká funkce. Jinak to neznamenalo vůbec nic. Zkrátka jsem řídil 

chod aparátu. Pravděpodobně to bylo motivováno faktem, že na těchto pozicích měli být spolehliví 

lidé a byl jsem vnímán jako „spolehlivý“ z hlediska nového režimu, jenž byl v řadě případů možná až 

přehnaně nedůvěřivý k lidem z minula. Bylo to dáno dobou, kdy byly obavy, že by se komunisté mohli 

navrátit. Pochopitelně šlo i o to, aby aparát fungoval, aby nesabotoval. Zpětně soudím, že obavy 

v tomto ohledu byly zbytečné, jelikož to, co by kolegy na prokuratuře nenapadlo, byla sabotáž. Byl 

jsem tam tak dosazen jakožto spolehlivý. To, že jsem se dostal do konfliktu s komunisty a poměrně 

záhy s polovinou republiky, vyplynulo z mého pocitu, že by již dále neměli fungovat, přestože jsem 

neměl jasnou představu, co se s nimi bude dít.  

MS: Předpokládalo se, že zaniknou. Rok 1989 byl jasným plebiscitem proti této straně, byť se do 

Parlamentu dostali.  

TS: Oni fungovali dále. Sám jsem si říkal, že je to zvláštní. První, co mě napadlo, že si nějak příliš 

vyskakují s ohledem na jejich minulost, s ohledem na věci, které balancují na hranici hospodářské 

kriminality. Bylo to na pomezí rozkrádání majetku socialistického vlastnictví. Na což jsem si začal 

shromažďovat jisté materiály a poměrně záhy jsem zjistil, že vytipovat osobní odpovědnost 

jednotlivých osob bude těžké, jakkoliv se tam děla jasná zvěrstva. V souvislosti s jinou věcí - 

s pokusem o puč milicionářů a vojsk - jsem vyslýchal všechny hlavní představitele režimu. Jednou 

z věcí, o níž jsem se také zajímal, byla legálnost existence milice. Došel jsem k závěru, že nejsou na 

legální bázi. Tudíž fakt, že se do nich dávaly státní peníze, bylo naprosto ilegální. Nalézt konkrétní 

osobu, o níž by se dalo uvažovat v trestně právní odpovědnosti, že se něčeho dopustila, bylo 

prakticky vyloučené. Systém tak fungoval. V souvislosti s tím jsem náhle zjistil, že existuje další 

pozoruhodnost: oni vlastně stále, pokud jde o body svého programového prohlášení, tam mají třídní 

boj a řadu věcí, které budí podezření, že by to mohlo být naplnění tehdejší skutkové podstaty 

paragrafu 260 Trestního zákona … Nemohl jsem však soudit, neboť jsem byl pouze žalobce. Dnes je 

tam podpora hnutí směřujícího k potlačování lidských práv. Ten paragraf zní: „…kdo projevuje 

sympatie k fašismu či jinému podobnému hnutí uvedené v paragrafu 260.“  Paragraf 260 říká: „Kdo 

podporuje či propaguje fašismus a jiné podobné hnutí potírající práv a svobod pracujícího lidu …“ 

Nyní je tam občanských práv, ale dříve práv pracujícího lidu. Text je velmi podobný.    

MS: Jinými slovy - komunisté se stali obětí svých chyb, přešlapů.  

TS: Nevím plně, zdali svých chyb a přešlapů. Pokud bych se navrátil, tak komunistická norma byla 

směrovaná výhradně vůči fašismu, ale dospěl jsem k závěru, že hnutí si nemají co vyčítat. Minimálně 

se to takto jeví. Poté začala zvláštní peripetie, kterou spousta lidí nepochopila. Týkalo se to dopisu, 

jejž jsem poslal komunistické straně. To proto, že to byla ryze právnická, ba trestně právní figura 

vycházející z toho, že komunisté jsou legální v zásadě od roku 1921 s výjimkou let, kdy nemůžeme o 

nějaké legalitě hovořit. Tato strana má v podstatě neustále stejný program, jejž profiloval Klement 

Gottwald někdy v roce 1929 v tom smyslu, že se jezdí do Ruska učit, jak zatočit s buržoazií, neboť 

tamní komunisté jsou na to mistři. Poté jsem byl paní Zemínovou označen za „zvíře“. Ideologie jim 

připadá zcela legální, jelikož se vůči ní nikdo nevyhraňoval. Toto lze považovat za úmyslný trestní čin, 

jenž předpokládá, že dotyčný si je mimo jiné vědom, že se dopouští něčeho nezákonného. Trestní 

právo je na tom postaveno. Zde by eventuálně mohli být trestně stíháni. Říkal jsem si, že to je zřejmě 

na místě. To proto, že nejsem ten, kdo soudí, ale mám důvodné podezření. Následně ať si s tím soud 
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dělá, co chce. Nyní je třeba začít upozorněním na fakt, že doba se změnila. Poukážu na to, že 

vystupování bylo legální, ale asi nebylo legitimní. Tím myslím hlavně potlačování práv druhého. Na 

tuto skutečnost se dnes hledí jinak. Oni to mají v programu neustále takto a podle toho se chovají. 

Dokonce jsem cosi v tomto duchu našel v komunistických průkazech. Komunistům jsem napsal, že od 

této chvíle, pokud budou pokračovat v činnosti komunistické strany, která je postavena na oněch 

principech a veřejně se k nim hlásí, tak riskují, že někdo bude trestně stíhán - aby se nemohlo tvrdit, 

že o tom nevěděl. Věděl jsem však, že komunistickou stranu zakazovat nemohu. 

MS: To je zřejmé, ale proti vám se postavili lidé jako Pavel Rychetský.  

TS: Postavil. Proti této skutečnosti se postavila spousta lidí. Ne nadarmo říkám, že jsem se dostal do 

konfliktu téměř s polovičkou republiky.  

MS: Čím si vysvětlujete onen smířlivý postoj vašich kolegů? Toto je strana, která zde vládla více jak 

čtyřicet jedna let. Bylo nabíledni, že nemá legitimitu.  

TS: Toto jsem neřešil. Všechny tehdejší možné úhly pohledu, mě jako právníka naprosto nezajímaly. 

Jednoduše jsem si přečetl jejich stanovy a bylo mi jedno, zdali zde fungovaly čtyřicet nebo dvě stě let, 

či jak dlouho, nebo zdali mají nějakou legitimitu, či nemají. Přečetl jsem si stanovy a při tom trestní 

zákon a říkal jsem si, že to nejde dohromady. Další úvahy jsem ignoroval, jako na ně vždy „kašlu“. Pro 

mě to byla pouze otázka té rovnice či nerovnice - toho, co je v trestním zákoně, a toho, jak se chovají. 

Proto, že se tak chovali po dlouhou dobu byvše utvrzováni v tom, že to je legální. Zde jsem nezačal 

tím, že bych někomu sdělil obvinění, ale poslal jsem jim dopis, jenž byl pochopitelně netradiční, a sám 

o sobě vzbudil mnoho reakcí a odstartoval strašné věci. Byl však rozumným řešením velmi neobvyklé 

situace, kdy někdo po dobu nějakých sedmdesáti let je utvrzován v tom, že to, co hlásá, je legální. 

Najednou se přichází na to, že by to legální být nemuselo. Je snad slušné jim dotyčnou skutečnost 

dopředu říci, že by to mohlo být posuzováno jinak, aby zkusili zacouvat. Oni nešli dle mého 

doporučení, začali dělat humbuk. Všichni víme, co se dělo: že nebudou v Parlamentu schvalovat 

zákony. Pochopitelně, kromě toho byli lidé jako Pavel Rychetský, kteří měli pocit, že jde o zásah do 

jejich politických svobod a práv, což mě vůbec nezajímalo. Říkal jsem, že politická práva a svobody 

jako právník neřeším. Pouze řeším fakt, že v rámci politických práv a svobod se chovají tímto 

způsobem. Nakonec paradoxně po létech tak Nejvyšší soud naložil s Dělnickou stranou. To proto, že 

„kašlal“ na politická práva v abstraktní rovině. Nás jako soudce zajímá, jak se to projevuje v praxi.  

MS: Podle činů je poznáte…  

TS: Řešil jsem to tímto způsobem. Říkal jsem, že mě nezajímá politika, nezajímá, co hlasují 

v Parlamentu. Jednou jsem zde městský prokurátor. Skončilo to tak, jak to skončilo. Moji nadřízení mi 

řekli, že pokud bych chtěl pokračovat tímto způsobem, že někomu sdělím obvinění… oni jej promptně 

zruší. Tím to bylo celé vyřešeno.  

MS: Stal jste se člověkem sice sledujícím zájem státu, ale nežádoucím.  

TS: Tak dramaticky se to nebralo. Nežádoucím se stalo, abych v tom pokračoval. Možná by mě bývali 

vyhodili. Nevím to, nechci někomu sahat do svědomí, ale osobně mi to bylo jedno. 

MS: Soudíte, že bylo chybou, když komunisté nezmizeli s politické mapy? Existuje námitka, že stejné 

uskupení by si vytvořilo jiný název, opravilo stanovy a možná by bylo aktivnější složkou politiky.  
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TS: Podívejte se, to jsou všechno řeči, které principiálně z hlediska práva nebyly podstatné. Ad primo, 

pokud porušovali trestní zákon, tito lidé by byli odsouzeni za zločin, či by je soud zprostil viny. Co to 

udělá s komunistickou stranou jako takovou, mi je úplně jedno. Ad secundo, můžeme říci, že kroky 

možná k něčemu byly. Lze tvrdit, že nemusely být dramatické. Komunisté mohli říci: děkujeme za 

upozornění, promptně si změnit stanovy, vyškrtat z nich tyto odstavce. Řekl bych: „Pánové, jste 

pořádní, hodní …“ a tím to skončilo. Alternativ byla celá řada, a proto nemá smysl se na to dívat tak, 

jestli to mělo význam. Je to stejné, jako bychom řekli, zdali má význam stíhat vraha, když pozítří 

opětovně někoho zavraždí. Zde se něco stalo, byla zde skutková podstata, a ta měla být posuzována 

podle zákona. Co to udělá s „historií lidstva“, mi je úplně jedno. Tyto úvahy jsem neměl. Můžeme se 

začít bavit o tom, že kdyby se bývali rozpustili, tak se mohli přejmenovat, někteří mohli odejít. 

Shodou okolností jsem totéž slyšel s Dělnickou stranou. Má smysl je zakazovat? Vždyť se přece 

přeformují. Když porušují zákon, tak nezbývá nic jiného, než je rozpustit. V co se přeformují, je další 

věcí. To jsou další kroky. Lidé v řadě případů si pletou právo s diskusním klubem. Často se tážou, co se 

stane, když právo budeme aplikovat - a proto jej raději aplikovat nebudeme. To je skutečný nesmysl. 

Jestli se dopouštěli něčeho, o čem jsem měl pocit, že je naplnění skutkové podstaty, je to tedy delikt, 

tak se to muselo řešit jako delikt, a ne z hlediska toho, co se stane poté.  

MS: Dobrá, ale člověk uvažuje v širších kontextech.  

TS: Z mého pohledu pro to nebyl žádný rozumný důvod. V širším kontextu nebudu posuzovat, zdali se 

osoba dopustila trestného činu, nebo ne. Pokud se dopustila, tak bude trestně stíhána. Co to způsobí 

s řidšími kontexty, tak to srdečně ignoruji. 

… Tlustá čára …        

MS: Nepřímo soudíte, že byla chyba udělat „tlustou čáru“. Komunisté vládli a vyvstávají logické 

otázky nad vyrovnáním se s tím, co zde bylo.  

TS: To je jinačí otázka. Problém byl v tom, že ideální by bylo bývalo udělat, co se udělalo v roce 1945 

v Německu, kde došlo k rozpuštění fašistické strany a prohlášení jejich členů za zločince, případně to 

vylepšit o nějaké organizace, jako byly například lidové milice, StB a jet dále. Nebyli jsme v roce 1945, 

nebyli jsme na dobytém území, neměli jsme cizí okupační armádu. Právě proto o zločinnosti 

komunistické strany museli rozhodnout lidé, kteří v komunistické straně po nějakou dobu byli. To při 

vší úctě. Je těžké říci, že komunistická strana byla od roku 1948 zločinnou organizací, když byl 

například předsedou Federálního shromáždění Alexander Dubček, jenž byl nejvyšší šéf.  

MS: To máte obdobné s Mariánem Čalfou, byť tam byl generační rozdíl.  

TS: To v zásadě nešlo. Mně samotnému by skutečnost srdce nervala. Mohli se pouze zrušit tím, že 

nejsou zločinecká organizace, ale že tam dospěli v rámci vývoje po roce 1968. Mohla se nalézt 

kulantnější formulace či se mohlo říci, že jejich činnost byla obecně škodlivá pro stát, a proto se 

rozpouštějí. Soudím, že zde byly obavy, jak by na to reagoval Západ. To proto, že o tom málo věděli. 

Vnímali situaci trochu jinak. Kromě toho zde byly typicky české reakce. Od řady politiků jsem slyšel: 

„Co se do toho máme máčet, když volby vyhrají tito lidé a oni je po volbách zruší, a proto si s tím 

nebudeme kazit den, jméno či se v tom nebudeme angažovat. Spoléhalo se, že až někdo vyhraje 

volby, tak je zruší. To bylo chybné a pošetilé. To jsem říkal již tenkrát. Pokud by ve volbách získali 

jednoho poslance, tak by se špatně rušili, na což poměrně promptně došlo.  
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… Ministr vnitra ČR …  

MS: Nu, byly volby a díky nim jste se též stal ministrem vnitra.  

TS: Tím jsem se stal v listopadu 1990, tedy relativně dlouho po volbách. Tomáš Hradílek byl jmenován 

ministrem a prostě to z nějakých důvodů neklapalo. On odešel a poté mi nabídli, jestli to nechci dělat 

já.         

MS: Co znamená být krátce po prvních svobodných volbách ministrem? Jaká je jeho agenda 

v kontextu revoluční doby? Je to otázka vyčištění resortu - aparátu, jenž sloužil minulému režimu? 

TS: Iniciativu s komunistickou stranou jsem musel skončit, přestože mi to spousta lidí vyčítá. To proto, 

že jsem byl ministrem vnitra a ne ministrem pro likvidaci komunistické strany. Proto, že prošla 

svobodnými volbami, a proto jsem se k ní musel chovat jako ke komukoliv jinému. Kromě toho to 

nebylo nic jiného než potvrzení skutečnosti, že bychom následně šli v jejich šlépějích, pokud by se 

ministr vnitra angažoval v nějaké politické straně. To jsem z řady důvodů nechtěl, zejména proto, že 

to ministrovi vnitra vůbec nepřísluší. Pokud jde o agendu, tak bylo nějaké programové prohlášení 

vlády, do kterého jsem se musel vejít, které cosi určovalo. Já jsem si pro sebe řekl, že základním 

východiskem bude stabilizace Ministerstva vnitra, bezpečnostního aparátu. To proto, že úkol očisty 

ministerstva od lidí spjatých s minulým režimem, byl splněn. Musíme to vnímat tak, že bylo federální 

Ministerstvo vnitra a české Ministerstvo vnitra. Před sebou jsem „nevalil“, netáhl jsem problém státní 

bezpečnosti. To byl problém Jána Langoše a Jana Rumla, jelikož to bylo původně federální 

Ministerstvo vnitra. Měl jsem na starosti bezpečností úsek, jenž měl status pořádkové policie, 

kriminální policie, která je v každém státu. Též jsem spravoval civilně správní úsek, jenž je též 

v každém státu. Pokud šlo o bezpečnostní úsek, tak tam byly již od jara 1989 občanské komise. 

Jednalo se o prověrky. Lze říci, že sbor byl prověřený. Jinou věcí bylo, že některým členům komisí se 

to zalíbilo natolik, že neustále „bloumali“ po baráku a pořád by někoho vyhazovali, kontrolovali, a 

proto jsem je musel vyhodit, což mi také zvlášť nepřispělo v jejich očích, a proto mě do dnešních dnů 

nemají rádi, pokud ještě žijí. Z poloviny se jednalo o podivné fotřínky, byť ti, co zbyli, byli rozumní 

lidé. Někteří toho nechali a odešli. Já jsem sbor považoval za většinově prověřený. Nikdy se nedá 

vyloučit, že na někoho něco vyplyne. Na druhou stranu není možné, aby sbor procházel permanentní 

očistou, permanentním kádrováním - a z mého pohledu zejména -  legitimita těch nelegitimních 

občanských komisí již skončila. To proto, že komise vznikly ad hoc na okresech, krajích, na 

republikové úrovni, a lidi nikdo neprověřoval. Měl jsem informace o tom, kolik lidí se to snaží využívat 

pro svůj prospěch. Policii, která je svým způsobem kádrovaná, má jistý řád, prověřovali lidi, o nichž 

jsme nevěděli vůbec nic. Nebylo to možné. V rámci mého působení šlo jednoznačně o stabilizaci. 

Policie byla napadána, že sloužila komunistům, proto byla hodně nesebevědomá, nevěděli, co s nimi 

bude. Z mého pohledu bylo jasné, že je nutné ji stabilizovat tak, aby začala fungovat jako normální 

bezpečností složka. Z legislativního hlediska bylo nutné přijmout nové zákony o policii a o služebním 

řádu policie, tedy i služební zákon. Z obecného pohledu se to muselo začít převádět do režimu 

běžného státního orgánu.  

MS: Na mysl se mnohým lidem může drát slovo nezkušenost, ba tápání v rámci správy státu. Lidé, 

kteří přišli do politiky i na patřičná místa úřadů po roce 1989, byli „amatéry“...  

TS: Sám sebe bych za amatéra nepovažoval. To proto, že jsem z povahy právník a státní správě jsem 

přiměřeně rozuměl. Nepustil jsem se do nějakých experimentů, do nadšených kousků. Pochopitelně, 
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že v řadě případů na pozice přicházeli lidé, kteří byli nadšenci, byli zapáleni, vyhovovali ideologicky, 

ale jinak nic nevěděli. Je naprosto logické, že se nepochybně dělaly chyby.  

MS: Proč jsem zmínil amatérské postavení? Když jsem mohl hovořit s profesorem Trojanem, českým 

teologem, tlumočil mi slova Jana Rumla, že bez „starých lidí“, kteří působili v úřadu, by byl tento 

paralyzován. Lidé, kteří tam přišli, byli odkázáni na osoby spojené se starou strukturou.  

TS: Já jsem na ně byl a nebyl odkázán. Dokázal jsem si o nich udělat vlastní názor, co mi předkládali za 

materiál, co by se mělo. Pokud šlo o denní chod úřadu, tak jejich propuštění by znamenalo jeho 

konec. „Odkázaný“ jsem si nepřipadal. S Janem Rumlem jsme měli odlišné názory. Přivedl tam 

spoustu svých přátel, aby měl obsazené pozice …  

MS: Martin Fendrych a jiní, že …  

TS: Nemá cenu jmenovat. Přicházel jsem do pozice, kdy přede mnou byl Tomáš Hradílek, jenž si 

vytvořil aparát porevolučních lidí. Osobně jsem neměl žádnou potřebu měnit je za své přátele, jelikož 

onu tendenci, vytvořit si přátelské prostředí důvěry a vzájemné potřebnosti, nemám. Pro mě je to 

úředník, já si s ním vykám, dávám mu pokyny, kontroluji, jak je vykonává a když ne, tak se s ním 

rozloučím. Nic na tomto vůbec nebylo.  

… Vláda a situace …  

MS: Je dobré se zeptat, jaká byla situace na vládě. Považoval jste ji za funkční? Projednávaly se 

zákony, lidé si museli osvojit problematiku během krátké doby … 

TS: S rizikem toho, že budu vnímán jako staromilec zahleděný do podivné minulosti, dnes prakticky 

neviditelné. Soudím, že to byla jedna z vysoce funkčních vlád s obrovským nasazením, jelikož nikdo 

nemyslel na nic jiného. Dnes mám pocit, že ministři hlavně myslí na to, aby udělali nějakou kariéru, či 

jsou oslněni, že ji mají. Řekl bych, že zdrcující většina tehdejších lidí ve funkcích to vnímala jako 

dočasné poslání, a ne jako výdobytek politické angažovanosti. Řekli si: „Zde jsem, udělám co nejvíce 

práce a zase půjdu po svých …“  

MS: Na základě vaší výpovědi se dá říci, že lidé, kteří tam přišli, věděli cosi o obecném dobru, potřebě 

sloužit, kdežto dnes lidé přicházející do exekutivy i legislativy prosazovat své vlastní partikulární zájmy 

a otázka harmonického celku mizí.  

TS: Zřejmě to takto je, ovšem je to trochu logické. Stane-li se dnes někdo ministrem, musel již projít 

obvykle politickým aparátem, musel si někde něco vyzkoušet. To znamená, že se na tuto kariéru či 

dráhu úmyslně vydal. Pochopitelně je konglomerátem osobních ambicí, představ, usilování, zatímco 

tam to bylo tak, že někdo někomu zavolal a řekl: „Potřebujeme, jestli bys nešel dělat tuto a tuto 

funkci ...“ To se netýkalo pouze ministrů, ale třeba ředitele kanceláře předsedy vlády, to se týká řady 

jiných … Místa byla obsazována na základě logiky: hele, mám dobrého kamaráda, jenž by to mohl 

dělat. V řadě případů lidé nepočítali s tím, že je to součást jejich kariérní činnosti. Například Martin 

Bojar si na chvíli odskočil z medicíny, já jsem si odskočil z advokacie. Je potřeba říci, že ona funkce má 

společenskou prestiž, a to mnohem větší než dnes. Nevím jak ostatní, ale mě lákalo, že si vyzkouším 

úplně jiný druh práce. Jsem od přírody hravý a zajímala mě i z tohoto hlediska. Pochopitelně tam hrál 

roli onen entusiasmus, nadšení, že se budu moci podílet na revitalizaci státu. Tento aspekt byl 

nesmírně důležité. Někdo se ovládal lépe, někdo hůře. Kdo se vůbec „neovládal“, byl Tomáš Ježek, 
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jelikož zářil nadšením, že může něco dělat. Na něm bylo vidět, že je jak „malé děcko“, jemuž dali 

zamilovanou hračku, že může dělat, o čem snil, co by se mělo dělat. Do jisté míry byl „nezřízeným“, 

entuziastickým. Sám jsem mu říkal, že je trysko Ježek, neb prosazoval zákony, o nichž si myslel, že 

jsou dobré. Jako právníka mě to znepokojovalo, protože na zákony je třeba více času. On to 

potřeboval „hned zítra“. To proto, že bez nich by se zítra zbortil svět. Žil tím naprosto viditelně. 

Ostatní tím žili též, ale dokázali se naplno kontrolovat.  

… Právo a jeho význam …  

MS: Nyní bych se věnoval otázce práva. Dá se říci, že v minulém režimu jsme žili v právním státě?  

TS: To jistě ne. V žádném případě ne, protože právní stát má jasnou definici, která je pro řadu lidí 

nepřijatelná, jelikož se s ní nedokážou ztotožnit, nechápou ji. Právní stát je ten, kde je i stát pod 

kontrolou práva. To neznamená, že se v něm nevykrádají byty. Někteří lidé si myslí, že když se u nás 

krade, tak nejsme právním státem. Dále to neznamená, že se v něm nedějí justiční omyly. Jak 

můžeme být právním státem, když někoho odsoudili, či neodsoudili. Stát musí podléhat kontrole 

práva, což u komunistického nepochybně neplatilo, ještě po dlouhou dobu po pádu komunismu. Jen 

si vezměte, že takové správní soudnictví se vyvíjelo velice pomalu a v mnoha případech jej 

nahrazovala rozhodnutí Ústavního soudu, což systémově v pořádku nebylo. Za doby minulé jsme 

v právním státu nežili.  

MS: Jaké kroky bylo nutné vykonat, aby se Československo změnilo ze státu pošlapávajícího právo na 

stát právo respektující?  

TS: Podívejte se, úplnou představu chronologie kroků, které začnou v bodě „nula“ a skončí v bodě 

„sto“ z hlediska přesunu k právnímu státu, asi nikdo neměl. Každý to chápal trochu jinak. Z mého 

pohledu to bylo více méně „irelevantní“. To nebyl můj úkol. Měl jsem totiž na starosti Ministerstvo 

vnitra. Bylo však jasné, že bude nutné definovat, co jsou povinnosti občanů, co jsou povinnosti státu. 

To se následně promítlo do „listiny“ v roce 1991. Tam se to počalo rodit, z části inspirované tím, co 

bylo okolo nás, jelikož nikdo nevymyslel nic nového. Osobně bych řekl, že to mělo dvě roviny. Jedna 

byla, že můžete mít jakékoliv zákony, ale ty se dají zneužít, pokud moc je dostatečně silná. To bylo 

ono profilování demokracie. Druhou věcí bylo, že státní správa musí dostat jasný návod, co se smí, a 

co se nesmí. Někdy to byly humorné historky. To proto, že jsme probírali zákon o policii a poslanci 

chtěli zoufale zakotvit nějaký brzdy, aby se nemohlo dít totéž, co se dělo po roce 1948. Osobně jsem 

se jim smál a říkal jsem jim: „Prosím vás, co blázníte? To se přece do zákona nedává. To může být 

někde v ústavě, ale ani tam, když si to neubráníme, tak to tam nebude.“ Oni se mě tázali: „Co by se, 

pane ministře, stalo, kdyby nyní k moci přišli komunisté?“ Odpověděl jsem: „My bychom byli na 

útěku a ti ostatní by vesele sloužili dále. Co by jiného mohli dělat?“ V tomto jsem si připadal jako 

cynik a neznaboh, ale sám to tak vidím. V zásadě šlo o to na jedné straně vytvořit a vybudovat silnou 

demokracii a na druhé straně vymezit to, co dnes máme, k čemu jsme dospěli, ať dokonale, či 

nedokonale - tedy k definování práv a povinností státu a občanů.  

MS: Užíváte slovní spojení „silná demokracie“. Jde v jistém ohledu i o jasnou definici státu, co může, a 

co občan nemůže.  

TS: Je to nejen v tomto ohledu. Jedná se o systém. Silná demokracie - a neříkám, že máme bůhví jak 

silnou demokracii. To je dáno též vůli občanů, demokracii si uchovat. Po roce 1948 si občané 
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primárně nechtěli uchovat demokracii, a proto ji neměli. Silná demokracie je především v srdcích lidí 

a hlavách občanstva.  Silnou demokracii tvoří také ústavní soud, jenž je schopen pokusy o neústavní 

zákony zlikvidovat. To je součást silné demokracie. Stejně tak to platí o nejvyšším správním soudu. 

Pozvolna se dostáváme k tomu, že to je ono vymezení práv a povinností, tedy i k oné tezi: co není 

v zákoně zakázáno, to je povoleno - to smím, a povinnosti mi mohou být ukládány pouze na základě 

zákona. To lze považovat za základní bázi silné demokracie.  

MS: To je ono negativní vymezení. Co se děje, když jsou lidé ochotni obcházet zákony? Děje se to 

tehdy, když ve společnosti není silná vazba na srdce a mysl lidí a stát je jako nepřítel.  

TS: To je věc individuálního posouzení. Může se obcházet zákon. V některých případech se s tím 

počítá. V některých již ne. Co je to například daňová optimalizace? To je hledání způsobů, jak vyhovět 

daňovému zákonu a co nejvíce ušetřit. To můžeme též nazvat obcházení zákona.  

MS: Říká se to tak elegantně. Zájmem každého z nás by mělo být, aby stát byl dostatečně výkonným, 

aby chránil člověka - proto ale musím řádně platit daně.  

TS: Možná je to hezká věta, ideologická záležitost, vyjádření určité konfese, ale pokud se člověk 

přesvědčí, že to v realitě nefunguje, tak řada občanů má jiný pocit.  

MS: Proto je lepší, aby stát měl jasně stanovená pravidla, aby byla průhledná, aby lidé měli co 

nejmenší prostor pro jejich případné obcházení         

TS: To je věc úhlu pohledu. Můžeme to říci jinak: zákon by měl být co nejadresnější, aby úředník měl 

minimální prostor jej zneužívat podle své zvůle. To je čistě úhel pohledu.  

… Soudy …  

MS: Zmínil jste respekt k soudům. Jak se díváte na soudní soustavu a mnohainstanční rozhodování? 

To je věc shodná a běžná se zahraničím, ale v očích veřejnosti to může budit dojem obtížného hledání 

spravedlnosti, což je někdy trnem v oku. Inu, demokracie je složitá, že?  

TS: Jsme v tomto ohledu srovnatelní a je to výraz toho, že to lidé neumí. Když se podíváte, tak za 

komunistů jsme v podstatě měli trojinstanční soustavu, pro běžné věci jsme měli dvouinstanční 

soustavu a Nejvyšší soud, jenž přezkoumával rozsudky nižších instancí. Často se ukázalo, že nějaký 

zákon byl za komunistů porušen. Poté jsme to vylepšili. Nyní je to tak, že máme dva soudy nalézací a 

přezkoumací, poté máme dovolací soud, poté máme Ústavní soud, poté zde je Evropský soud pro 

lidská práva. Občas se v onom Štrasburku zjistí, že v některých příkladech soudy pochybily. Je zřejmé, 

že chyby se dělají, a že systém filtrace, když je třístupňový, je dobrý. Když je čtyřstupňový, tak je to 

lepší. Pokud by však na tom stupni neměli co dělat, že by zamítali všechny stížnosti, tak tento stupeň 

nemusí být. Vnímám to jako realitu.  

MS: Je dobré podotknout, že pokud lékař dělá nějaké rozhodnutí, tak je někdy nevratné. Pokud to 

udělá soudce, tak může být několikrát opraven.  

TS: To můžete namítnout cokoliv. Tak to jednoduše je, jelikož u lékaře se odvolat nemůžete. Když 

vám uříznou nohu, tak vám ji odvolací lékař nepřišije.  
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MS: To je logické. Mně šlo o to, zdali soustava, kterou máme, funguje optimálně a napomáhá 

k rozvoji společnosti. Kdyby zde bylo méně instancí, vedlo by to k větší efektivitě v rámci řešení 

jednotlivých kauz, za předpokladu zachování spravedlnosti?  

TS: Nepochybně by se zvýšila efektivita. Je otázka, zdali by se zvýšila spravedlnost. Zřejmě by bylo 

více nespravedlivých rozhodnutí a šlo by to rychleji. Přesuny paradigmat jsou plně standardní. 

Vzpomínám si, jak na to upozorňoval profesor Musil, nyní soudce Ústavního soudu, když se zvedaly 

hranice pro to, že některé věci jsou bagatelní. To vede k tomu, že se následně neprojednávají. Nebo 

v trestním právu, když se zjednodušoval proces doručování a řešení věcí trestními příkazy. Zde jsou 

kritéria, že buď to bude co nejvíce spravedlivé, či to bude rychlé. My se přesouváme k rychlejší justici 

možná na úkor té spravedlnosti. Pochopitelně, že můžete dát stanné soudy a koho sprostí, toho 

sprostí. Koho zastřelí, toho zastřelí, a to již nikdo nebude přezkoumávat. Nikdy však nezjistíte, jakou 

to mělo chybovost. Když na ně dáte další stupeň, tak zjistíte, že nějakou chybovost to jednoduše 

mělo.  

… Schvalování zákonů a kontexty …  

MS: Nezvyšuje se též chybovost tím, že se schvaluje příliš zákonů, které jsou chatrné … 

TS: Pochopitelně, že tomu tak je. Zde je obecně velká novotvorba a vede k tomu, že síť právních 

předpisů je složitá a zákonitě se musí dostávat do rozporu. Mohli bychom se bavit o normotvorbě, 

která je stoprocentně kvalitní, ale existují přirozená omezení. Zde stoprocentně kvalitní není … 

Pochopitelně, že situace přispívá k patřičným problémům. Stejně, jako k tomu přispívají občané, kteří 

zacházejí se svými právy. Pokud si někdo ujedná špatnou smlouvu, vztah s někým jiným, 

pravděpodobně dostanou k soudu. Zatímco, kdyby si s tím dali práci a ujednali si to zcela jasně, 

srozumitelně, k soudu nemusí. Příčin je celá řada.  

MS: Shodou okolností jste užil spojení „občané, kteří zacházejí se svými právy“. Před nedávnem byl 

vládou schválen nový Občanský zákoník. Myslíte si, že je to norma, na níž tato země dlouho čekala? 

Občané používali novelizovanou normu, která vycházela ještě z dob komunismu. Zákoník platil od 

roku 1964. Jak se díváte na kontinuitu, či diskontinuitu práva? 

TS: To je tak obrovský problém, jenž se ani nedá vyjádřit. Také si všimněte, že není spor o celkovou 

koncepci Občanského zákoníku, ale někdo si tam něco vybere, a to buď kritizuje, nebo chválí. To 

proto, že celý komplex se nedá abstrahovat od té míry, aby se řeklo, zdali jsme na to čekali, či 

nečekali. Nesporné je, že Občanský zákoník z roku 1964 se přežil. To je jasné. Zdali jsme čekali na 

všechna ustanovení toho nového a jestli ona ustanovení se v praxi ukážou jako efektivní, nebo ne, to 

se teprve uvidí. Nějaký zákoník bylo třeba udělat. Mě to prakticky nevzrušuje. Byl vytvořen jakýsi 

zákoník, deset let se na tom dělalo. Dle mého názoru, to, co se dalo předvídat, že přinese komplikace, 

tak bylo pročištěno a ostatní se teprve uvidí.  

MS: Je to zákoník, jenž má přes tři tisíce paragrafů a zřejmě je připraven, aby pomohl vyřešit vztahy 

ve složité době, v níž žijeme. Uváděl jsem jej proto, že v Rakousku se používá starý z roku 1811, byť je 

novelizován. Mně jde o to, že země, některé země, kontinuálně využívají normy, které byly schváleny 

ještě za mocnářství a na základě nutnosti je upravují. Na druhou stranu v Rakousku neměli zkušenosti 

s centrálně plánovaným hospodářstvím.  



 
 

58 
 

TS: S tímto to pochopitelně souvisí, jelikož když neměli socialismus, tak mohou mít zákon, který má 

hluboké kořeny. Zase se jedná o záležitost, která je nehodná příliš velké pozornosti, jelikož jsou země, 

které i opakovaně přijali nový občanský zákoník, jelikož jim to vyhovovalo. Jsou země, které novelizují 

ty staré, protože jim to vyhovuje. My nemůžeme uvažovat o tom, že bychom měli nějaké alternativy. 

Jednoduše, zákoník nevyhovoval, musel se přijmout nový. Soudím, že lokální vývoje nás nemusí 

zajímat. To proto, že pro nás nemusejí být inspirací. My musíme začít od počátku.  

MS: Ještě bych se vrátil k otázce rychlého přijímání zákonů. Není náhodou neustálé novelizování 

výrazem neúcty k normám, které byly přijaty před novelizací? Není to neúcta k lidem, kteří zákon 

připravovali?  

TS: Shodou okolností jsem tento problém popsal v sobotní v Mladé frontě DNES (21. května 2011). 

Jestli jsme cosi zdědili po komunistech, je to neúcta k psanému právu. To proto, že jakýkoliv 

„hejhula“ si myslí, že napíše zákon. V dobách, kdy jsem docházel do Parlamentu a obhajoval tam 

zákony, tak mě to iritovalo, že jsem to považoval ne za neúctu, ale za naprostou drzost, když si někdo 

vzpomene, že bude přepisovat paragrafy, které dělali legislativci, a nakopne tím celý zákon. Dnes 

jsem s tím smířen jako s faktem. Pochopitelně se jedná neúcta a hned v několika rovinách. Za prvé - 

představa, že do zákona jen tak sáhnu, že se mi to zlíbilo. Za druhé, je to představa, že to udělám 

lepší. V některých případech jsou zásahy nezbytné, jelikož zákon byl přijat v podobě, která 

nevyhovuje. V rámci neúcty to přepisovali v Parlamentu, jelikož poslanec přijde domů a řekne, že 

napsal paragraf do zákona, a tím vstoupil do dějin lidstva. Poté je z toho nějaká zrůdnost. Ano, 

souhlasím s tím, přílišné zasahování do zákonů je neúctou.  

MS: Právě za první republiky se buď schvaloval celý zákon, či celý zákon byl odmítnut. Myslíte si, že 

tento přístup by se měl opět aplikovat?  

TS: Podívejte, asi ano. Ne vždy, protože je to nutné vnímat tak, že ne vždy legislativní návrhy, které 

předkládá vláda, jsou skutečně bezchybné. Někdy jsou tam závažné vady, které se díky Bohu opraví 

v rámci projednávání. Generálně určitě ne. Jiná věc je, že by měly být bariéry proti právnímu 

„kutilství“, které je zřejmě neomezené. Doufejme, že konkrétně Občanský zákoník, buď jako celek 

projde, či ne, ať si o něm myslí kdokoliv cokoliv. Ne, že tam budou poslanci na každém paragrafu 

vyšívat a trochu jej „přetvarovávat“, aby se jim lépe hodil. Mimochodem, je to problém aktuální 

vlády, protože dát Parlamentu nový zákon o veřejných zakázkách a rovnou k němu hodit všechny 

připomínky s tím, ať si to v Parlamentu přeberou - je ovšem poukázka na malér. Zákon dle mého 

pohledu bude strašný.  

… Zákon a demokracie …  

MS: Je dobré se zeptat na důležitou skutečnost, která souvisí s upravováním právního pořádku. F. A. 

von Hayek navrhoval sněmovnu a senát jakožto instituce, kde se o zákonech diskutuje a evolučně se 

upravují tak, aby vycházely vstříc k potřebám dané společnosti. Tím zamýšlel, že se nebudou přijímat 

zákony, které nejsou jasné, které jsou vnitřně rozporné a které by obsahovaly v Čechách známé 

„přílepky“. Hayek tyto instituce vnímal jako čističe práva a ne zdroje legislativního plevelu.  

TS: To je vše pěkné. S tím můžeme víceméně souhlasit. Nu, ale co? Máme Parlament, jaký máme. 

Máme takové poslance, jaké máme. Nevím, zdali by je toto inspirovalo. Možná řeknou, že to, co 

dělají, je v zájmu společnosti.  
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MS: Jinými slovy považujete postoje zastupitelů za příliš arogantní.  

TS: Podívejte se, s tím vším jsem se vypořádal jediným heslem Winstona Churchilla: „Demokracie je 

to nejhorší možné uspořádání společnosti s výjimkou těch ostatních …“ Tento systém má tisíce vad, o 

nichž můžeme diskutovat. Je jisté, že by nám bylo lépe, kdybychom byli bez nich. Jsem pragmatik - to 

znamená, že uvažuji o věcech, které se buď dají nějak změnit či se s nimi dá něco dělat. S tímto se 

však nic dělat nedá. Jestli jsou ti poslanci arogantní, nebo jestli jsou hloupí, či zdali jsou jak arogantní, 

tak hloupí, či zdali prosazují nějaký místní zájem a přitom se chovají arogantně. Zdali prosazují zájem 

a myslí si, že je to to nejlepší, co se dá dělat a přitom se chovají arogantně, již je úplně jedno. Tato 

adjektiva nemají žádný smysl. Oni se většinově chovají jistým způsobem. Když je budete napínat na 

žebřík, tak vám budou přísahat, že to dělají s tím nejlepším úmyslem. Někteří skutečně ano. Ty 

největší katastrofy v dějinách lidstva způsobují „hodní“ lidé. Fanatiků víry jsme v historii zažili tolik, že 

nemá smysl se o tom ani bavit. Zkrátka, takto to je. Řekl bych, že v dohledné době to lepší nebude, a 

proto ten problém je pro mě vyřešen.  

MS: Nepřímo říkáte, že se máme smířit s tím, co zde je?  

TS: Neznamená to snad smířit se s tím, ale …  

MS: … neočekávat, nemalovat si vzdušné zámky.  

TS: Pochopitelně jsem kritik jednotlivých postupů. Má smysl o tom individuálně diskutovat a říci si co 

se podařilo, či ne, nicméně složitě konfrontovat tento Parlament s ideální představou von Hayeka či 

jiného teoretika, je pro mě trochu ztrátou času. Pouze si ujasním, že by to tak mohlo být, ale vím, že 

to tak není. Například soudím, že mi od vlády připadá jako velký hazard poslat normu s tisíci 

připomínkami, a doufat, že z toho bude dobrý zákon. To jednoduše nebude. Vláda měla odpovědnost 

a povinnost ten zákon v nějaké podobě předložit a poté jej obhájit. Ona udělala chybu. Bavíme se o 

chybách. O nich jsem ochoten diskutovat.  

MS: To znamená, že před námi je opětovná práce, než se staneme součástí zemí demokratické 

západní kultury s vysokým právním standardem.  

TS: Soudím, že již jsme. Máme chyby, které odpovídají věku naší demokracie.  

MS: Mohli bychom to označit za dětské nemoci.  

TS: Zdali dětské či pubertální? Nechť si to každý zařadí, jak chce. Jsou to chyby, které odpovídají 

vývojovému stupni, na kterém se nacházíme, tedy stavu našeho poznání a schopností je realizovat. 

Nejsem si jistý, zdali byste v Německu nenarazil, pokud byste říkal, že oni mají bůhvíjakou demokracii. 

Oni vám začnou vyjmenovávat tisíc problémů, které mají, vidí na svém parlamentu. Je to proto, že se 

dostali jinam. Oni nemají nedostatky naše, ale mají nedostatky jiného druhu. Jak je to dlouho, co ve 

Francii museli váhat, jestli budou volit fašistu či zloděje, a je to vyspělá demokracie.  

MS: Možná jde o akceschopnost jednotlivců, kteří zabrání negativnímu směřování společnosti. 
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… Ústava …  

MS: To jsme se bavili o zákonech, které mají konkrétní působnost. Co ústava? Ta vznikla v roce 1992. 

Je to zákon, jenž by měl zastřešovat všechny zákony a normy. Jak jej vnímáte? Je k němu patřičná 

úcta? Jsou lidé, kteří jeho význam relativizují.  

TS: Podívejte, v národě, kde v je v tradici neúcta k psanému právu, se to logicky musí dotýkat i ústavy, 

jelikož ústava není nic jiného než psané právo. To, že to je zákon vyšší síly, to je otázka formálního 

třídění. Můžeme jej vnímat jako sumu instrukcí, chování. Pochopitelně, že spousta lidí si brousí zuby 

na to, že by se dala napsat trochu jinak a nepochybně by tomu tak bylo. Ústava zatím odolala všem 

tlakům, jelikož naštěstí má v sobě zakomponované pojistky proti tomu, aby se s ní jen tak 

manipulovalo. Principiálně jsem si nevšiml, že by v ústavě bylo něco, co by bylo vysloveně 

nestravitelné, co by komplikovalo život do té míry, že by to způsobilo jisté disfunkce v rámci vnitřní 

činnosti společnosti. Asi bych neřekl, že ji někdo úplně ignoruje. Nicméně se snaží ten zákon – ústavu 

vykládat způsobem, který jim připadá nejlogičtější a nejvhodnější pro daný okamžik, to je ale obvyklé. 

Je to celá řada otázek týkající se odvolání ministrů - jestli musí prezident, zdali je to kategorický 

imperativ, či ne. Víte, napsat zákon tak, aby se o něj nemohl vést spor, je prakticky nemožné.  

MS: Ano, je lepší, když se vede diskuse, než když se mlčí, že?  

TS: Plně to neplatí. Někdy je lepší mlčet …  

MS: Slovem diskuse jsem myslel kultivovaný dialog.  

TS: Pozor, i kultivovaná diskuse může být plně blbá, ale to jen na okraj.  

MS: Máte pravdu, člověk se o tom může přesvědčovat dnes a denně. Děkuji vám.  

                                   

               

Dialog o transformaci se Zdenou Formánkovou9,10: 

MS: Část svého profesního život jste prožila jako učitelka, ale poté jste musela odejít. V jaké životní 

fázi vás zastihl rok 1989 a jak jste jej vnímala?  

ZdF: Lze říci, že v tu dobu jsem měla dávno po kariéře díky tomu, co se vše semlelo. Rok 1989 byl 

zajímavý tím, že jsem měla blízko do Prahy, mohla jsem tam jezdit a sledovat atmosféru. Byla jsem 

také v jiných městech, ale klíči se zvonilo hlavně v Praze. Ostatní města, vesnice, to tak nevnímala. 

Podle mě to byla pražská záležitost.  

MS: Můžeme říci, že kdyby nebylo Prahy, změny by nešly tak rychle? Praha byla centrem moci i 

centrem intelektuálního života. Jakým směrem se odehrávaly události v Praze, tak se pohybovaly i 

v ostatních městech.  

                                                           
9
 Zdena Formánková *1936, původní profesí pedagog, od roku 1957 žije v Poděbradech, je nositelkou čestného 

vyznamenání Poděbrad.  
10

 Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 18. července 2011 v odpoledních hodinách v prostorách 
kavárny lázeňského domu Libenský, Kolonáda, Poděbrady.  
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ZdF:  Ano, ale nebylo tam takové nadšení. Lidé byli nedůvěřiví. Mně samotné se zdálo divné, že ze 

dne na den nastane převrat. Jednoduše mi to nějak nesedělo.  

MS: Za změnou jste viděla jiné síly? Rok 1989 byl rokem, kdy padly všechny režimy ve střední Evropě, 

a to v Polsku, v Maďarsku, v Československu, ve Východním Německu. Pouze doba jejich pádu byla 

jiná. S jistou nadsázkou můžeme říci, že to u nás šlo ve dnech.  

ZdF: Je divné, že u nás v čele dění byli studenti a že to bylo ze dne na den. Osobně mi to tenkrát 

vrtalo hlavou.  

… Očekávání 1989 …  

MS: Dobrá, očekávala jste, že něco jako rok 1989 musí přijít? Dvojkolejnost uvažování byla v české 

společnosti neudržitelná. Cosi se říkalo doma, cosi jiného na veřejnosti, a to mělo omezené trvání.  

ZdF: Pro mě osobně to bylo překvapením, že převrat proběhl takovým způsobem. Myslím si - a bude 

to vypadat divně, jelikož důkazů pro to mám strašně málo - že rok 1989 byl připravenou akcí. Tento 

názor má více lidí.  

MS: Jinými slovy šlo o aktivity tajných služeb?  

ZdF: Šlo by to i bez tajných služeb. Jednoduše, komunisté věděli, že udělali nějaké chyby, a nyní jak 

z toho? Uvolňovali, uvolňovali … To se u mě projevilo tak, že mě po několika letech vzali jako 

vychovatelku na učiliště. Prostě vládnoucí hledali zadní vrátka. Dnes se moje domněnky potvrzují, 

protože jsou neustále „u vesla“.  

MS: Dobrá, myslíte si, že díky tomu nedošlo k proměně struktur? Jinými slovy, stále nám vládnou lidé, 

kteří měli spojení s minulým režimem, tím došlo ke kontinuitě? 

 ZdF: Jsem o tom přesvědčena.  

MS: Ostatně československý premiér Marián Čalfa byl velmi zručný v tom ohledu, že dokázal působit 

jak za Husáka, tak právě on otevřel cestu Václavu Havlovi. Ten byl 29. prosince 1989 jednohlasně 

zvolen prezidentem Československé socialistické republiky. To byl jeden z důvodu, proč počátky 

demokratizačních reforem byly tak hladké, proč nedošlo k lomozu zbraní. Ani ve východních zemích 

nedošlo ke krveprolití, snad až na Rumunsko, ovšem ten, kdo poslal na lidi tanky, byl popraven.      

ZdF: Zdálo se mi velice divné, že lidé hlásali, že komunisté jsou pryč od vesla, a přitom komunistickou 

stranu nechali existovat a nezakázali ji. Proti KSČ nebyl žádný postih. Všichni komunističtí pohlaváři si 

žili spořádaně, dostali pěkně velký důchod. Neustále zasahovali do dění tak, že to ani nikdo 

nezpozoroval. Je pravdou, že garnitura zestárla, ovšem řadu mladých si podchytili. Je zajímavé, že 

dnešní mladá generace je levicově orientovaná.  

MS: Vítr devadesátých let, kdy lidé akcentovali tržní uspořádání, je zčásti pryč. Tuto skutečnost je 

možné pozorovat i na vysokých školách.  

… Minulost …   

MS: Rád bych se vrátil do minulosti. To proto, že jste na počátku říkala, že jste již byla mimo svou 

kariérou. Zeptal bych se, kdy jste opouštěla svou učitelkou profesí?  
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ZdF: Sama jsem byla nucena opustit svoji profesi v roce 1970. Ve své podstatě jsem žádnou kariéru 

nemohla udělat. Již v tomto roce jsem byla odepsaná.  

MS: Co bylo hlavní příčinou?  

ZdF: Bylo to jednoduché. Nesouhlasila jsem s okupací. Celou normalizační dobu jsem byla střežena a 

počátky v roce 1970 byly dost tvrdé. Jakmile jsem se objevila s dětmi, dostávala jsem dopisy, že není 

záhodno, abych pracovala s mládeží.  Dle režimu jsem byla nevhodná osoba, která neumí ocenit 

„bratrskou pomoc“.  

MS: Díky ní byl ukončen sociální, politický, kulturní kvas a mnoha lidem zničena kariéra, oni sami pak 

byli označeni za nežádoucí.  

ZdF: Přesně tak. Spousta lidí odešlo za hranice.  

MS: Vy jste neuvažovala o exilu?  

ZdF: Nemohla jsem uvažovat. To proto, že jsem v té době byla rozvedená a měla jsem dvě malé děti. 

Ale i kdybych mohla, neodešla bych.  

… Idea komunismu …  

MS: Dobrá, jak sama definujete systém komunismu. Je to podle vás utopie, kterou není možné 

realizovat, či je to jedna z cest, jak uvažovat o „spravedlivé společnosti“? Není od věci říci, že cesta do 

pekel je dlážděna dobrými úmysly.  

ZdF: Pro mě je velice těžké to hodnotit, poněvadž se člověk narodil a vyrostl v komunistické době. 

Moje mládí, docházka do školy, to vše bylo v době komunismu.  

MS: Bylo to období, kdy se projevovala úcta k mocnářům.  

ZdF: Byly tam dvě takové skutečnosti. Jedna, že to komunisté dělali dobře, a druhá, že to komunisté 

dělali špatně. Soudím, že platí v každém režimu. I naše současná demokracie není čistou demokracií, 

každý si ji vykládá trochu jinak.  

MS: Souhlasím s vámi, nicméně k tomuto tématu se zřejmě ještě dostaneme.  

ZdF: Soudím, že šmahem zavrhnout vše, co jiní dělali, není dobré, z mnoha věcí jsme si mohli vzít vzor 

a příklad. Na druhou stranu tam byly věci špatné. Je to důsledek politiky a tady se dostávám do sporu 

s mnoha lidmi, kteří říkají, že bez politiky to nejde. Oponuji jim a tvrdím, že politika je zkázou všeho.  

MS: Skutečně? V komunismu možná. 

ZdF: Pokud budou strany, každá bude mít jiný volební cíl, jiný program, každá bude usilovat o vlastní 

prosazení, tak to nikdy k ničemu nepovede. Všichni se snaží o to, aby se lidé měli dobře, nicméně 

každý jiným způsobem. Proč by se nemohli sjednotit a upravovat pro dobro všech lidí? 

MS: Dobrá, soudíte, že komunismus je koncept, který může být pro společnost cestou budoucnosti? 

Ostatně, vám byla zabráněna seberealizace, pracovat v profesi, kterou jste studovala, do níž jste 

investovala sílu a energii.  
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ZdF: To je především individuální otázka. Soudím, že každý si jistá fakta vysvětluje jinak a podle nich 

také pracuje. Tak tomu je i v komunismu. Ti, kteří požádali SSSR o pomoc, to zřejmě viděli jinak než ti, 

kteří s tím nesouhlasili. Vnímám to tak, že o to je a bude vždy spor.  

MS: Nádhernou ukázkou oné interpretace byl komunismus, jenž zavrhl soukromé vlastnictví a podřídil 

jednotlivce nějakému celku. To jsou velmi omezující faktory, které následně omezují vývoj ve 

společnosti. Nesmíme opomenout, že Československo bylo zemí, která měla dosti velkou 

hospodářskou základnu. Díky ní se zde více jak čtyřicet let žilo. Sice tato země cosi produkovala, na 

druhou stranu, pokud bychom byli součástí svobodného západního světa, tak se dnes nebudeme dívat 

na Rakušany a Němce s takovým úžasem.  

ZdF: Omezení podnikání bylo chybou. Když se na druhou stranu ale podíváme, jak to vypadá, tak to 

teď vypadá, nedá se situace hodnotit kladně.  

MS: Ano, můžeme konstatovat, že nám vládnou monopoly, a to dokonce garantované státem jako 

České dráhy, Česká energetická společnost. To jsou relikty z minula.  

… Dopad na celek …  

ZdF: Komunisté nám znemožnili podnikat, a proto je otázkou, jakým způsobem jsme mohli žít. Kam 

jsme došli a jak to vypadá dnes? Dnes to vypadá tak, že se krade, rozprodává. Jsem přesvědčena, že 

v tomto stadiu mohou žít lidé patřičně otrlí. Starší generace zřejmě ne.  

MS: Starší generace byla vychovávána Masarykovými imperativy a odkazem na étos první republiky. 

Ano, můžeme říci, že je situace mnohými idealizována. Sama jste poukázala na fakt, že se krade, tak 

bychom si zřejmě měli osvojit větu, s níž operoval Masaryk: „Nebát se a nekrást!“ V minulém režimu 

ale platilo heslo: „Kdo nekrade, okrádá rodinu …“ Lidé by tak měli být odvážní a neměli by si 

přivlastňovat to, co člověku nepatří. Ostatně to je i v křesťanském Desateru. Soudíte, že k době, v níž 

jsme žili, můžeme nalézt paralely?  

ZdF: Budu konkrétní. Jako mládež v době komunismu jsme jezdili na stavby mládeže, na brigády. Do 

dnešních dnů si pamatuji, jaký tam byl elán, jaký tam byl dobrý kolektiv. Jednoduše se do práce šlo 

s chutí. Dnes, když někam jdou důchodci a uklidí třeba nádraží, tak nad nimi lidé kroutí hlavou, co je 

to napadlo, co to dělají. To přece není jejich práce a nejsou za to placeni.  

MS: Považujete schopnost práce pro celek za ideál?   

ZdF: Tak tomu dnes není.  

MS: V současnosti se člověk, který pracuje pro kohokoliv, může setkat s opovržením, s výsměchem.  

ZdF: Soudím, že práce pro kohokoliv dnes neexistuje. Každý si hrabe na svém písečku a pro sebe.  

MS: Spíše je to tak, že dnešní doba není dobou ideálů, ale pragmatismu. Lidé tak nevidí nutnost, aby 

se starali o to, co je za jejich zahrádkou. Tam se ukazuje drobná, každodenní práce. Když se nad tím 

člověk zamýšlí, právě toto chtěla komunistická ideologie zničit či alespoň potlačit. Přílišné lpění na 

majetku, ba přímo posedlost majetkem je interpretována ze strany komunistů jako cesta k odcizení. 

Selský rozum říká, aby se každý člověk staral o svou zahrádku, ale také usiloval o dobré sousedské 

vztahy. To proto, že jedině tak můžeme zvládnout hospodaření celku. Pokud se člověk pouze dívá, co 
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je na jeho zahrádce, a kolem zahrádky div nemá Berlínskou zeď, může se v takové společnosti žít 

velice těžce. Jinými slovy pokud se člověk obětuje a jde dělat práce, které nejsou spojeny s jeho 

zahrádkou, veřejný prostor má šanci růst, posiluje se obcování lidí a společnost je integrovanější. 

Bohužel někteří lidé se tomuto smějí. 

… Lidé …  

ZdF:  Když jsem učila, i mládež byla trochu jiná, než je tomu dnes. Mládež se však projevuje v dnešní 

době dost negativně. Ano, komunismus měl své zápory, ale měl i své klady. Například drogy v takové 

míře, jako jsou nyní, neexistovaly. Neexistovaly např. vraždy vlastních rodičů.  

MS: Nebyla kriminalita?  

ZdF: Otevřením hranic se sem dostala spousta negativních věcí. S tím se těžko vypořádáváme. Vidím 

to u dětí, protože s nimi dělám v turistice do současnosti. Abych se přiznala, tak s  některými jejich 

názory se nemohu ztotožnit. Musím říci, že jsem nikdy nebyla věřící, ale Desatero bylo zákonem 

nejen náboženským, ale občanským. Soudím, že by se jím měli řídit všichni a mělo by být základem 

všech našich zákonů.  

MS: Jinými slovy namítáte, že dnešní lidé v sobě nemají vštípené základní normy, na jejichž základě by 

se chovali. Možná, kdyby lidé uznávali tyto normy, tak by neodsuzovali ty, kteří se snaží zvelebovat 

veřejné prostranství.  

ZdF: Komunisté nezastávali náboženské postoje, ale přitom některé části z Desatera dodržovali. Dnes 

je náboženství je volné, ovšem kolik lidí chodí do kostelů a kolik jich ona přikázání dodržují?   

MS: Na druhou stranu se sluší říci, že v minulosti bylo náboženství zakázaným ovocem. Je zřejmé, že 

zakázané ovoce chutná dobře. Lidé víru v minulosti brali jako protest proti tomu režimu, v němž 

museli žít. Domníváte se, že člověk, žijící v komunismu, či lépe v reálném socialismu, mohl být pro 

něco zapálen, měl vštípené hodnoty, přestože neměl svobodu jako na Západě?  

… Lidé a politika …  

MS: Pokud se člověk dívá na společnost, vidí její představitele. Ti dávají signál, jak se má ten či onen 

člověk chovat. Politici jsou odrazem společnosti. Je to obrázek nás samých a občas z toho mrazí. 

Jednou možností je opětovně vyměnit ty, které nepovažujeme za odpovídající, kteří nám škodí. To je 

však otázka voleb.  

ZdF: Víte, zvolím si člověka, kterého znám. Je to dobrý člověk, jenž bude dobrým politikem. Jakmile se 

člověk dostane do funkce, změní se, aniž by o tom věděl. Sama změna je způsobena tím, že se musí 

přizpůsobovat společnosti, v níž žije. Dokonce změní i některé názory, díky čemuž žasnu. Říká se, že 

jsme si je tam zvolili, tak co křičíme. Ano, zvolili jsme si je, ovšem to byli v době voleb úplně jiní lidé.  

MS: Jinými slovy, člověk, jenž se dostane do vysoké politiky, podléhá tomu prostředí, tlaku. Člověk tak 

není sám sebou a jeho chování je výslednicí sil, které v daném prostoru působí, ale bohužel. Politika je 

poté prostor, v němž by se měli pohybovat vzdělaní, charakterní lidé, zkrátka osobnosti.  

ZdF: Politika by vůbec neměla být. Měla by být jedna jediná, která by se starala, aby stát prosperoval, 

aby se lidé měli dobře.  
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MS: Dobrá, ale o to se snažili komunisté. Ano, byla jedna strana, jedna kandidátka. 

ZdF: Tak tomu být nemusí. Vždyť i u nás existovaly úřednické vlády.  

MS: Nu, za první republiky tato země vystřídala několik úřednických vlád, ale za celé období jich bylo 

asi 19.   

ZdF: V té době jsem nežila. Soudím, že si mohu dělat obrázek z toho, co jsem prožila. Je to historie 

složená z drobných faktů a zkušeností. Nemohu to brát jako velký celek.  

MS: Politiku považujete za prostor, kde se neusiluje o správu věcí veřejných, nicméně je prostorem, 

v němž se prosadí i sobecké zájmy.  

ZdF: Je to kolbiště, v němž se každý snaží urvat, co může. Panuje tam výměna názorů, jak styl, tak 

obsah nejsou hodné představitelů našeho státu.    

MS: Když naslouchám vašim slovům o ideální správě společnosti, tak si myslím, že by podle vašich 

úsudků měli být správci andělé, kteří sestoupí na tuto zem a pokusí se nastolit boží království na této 

planetě. Mnozí z nás mají přízemní zájmy a těchto přízemních zájmů se drží. Z toho pohledu bychom 

neměli opomenout Masarykova slova o konání politiky a vůbec o jednání ze zorného úhlu věčnosti. To 

by možná naplňovalo i vaši snahu. Bohužel, člověk je zemitý. Většina lidí spíše vnímá zemitost než 

pohled v kontextu věčnosti.  

ZdF: Víte, i k Masarykovi měli a mají lidé mnoho připomínek.     

MS: Ano, ale mohou se s ním intelektuálně vypořádat. Navraťme se do oblasti politiky. Myslíte si, že 

strany nemusely existovat. V roce 1989 vzniklo Občanské fórum jakožto spontánní aktivita 

jednotlivců. Soudíte, že je možné dělat politiku ve fórech bez stran?   

ZdF: Řekla bych asi toto. Kdyby nebylo vše okolo, tak by Občanské fórum bylo dobré. Vedle něj stály 

strany. Ať chtělo, či ne, z Občanského fóra se také stala strana. Vidím to ve městě Poděbrady, když se 

účastním zasedání zastupitelstev. Právě tam je to pěkně vidět v malém, jak to funguje ve velkém. 

Pokud by lidé nehájili svou stranu, tak by se podle mě daleko lépe domluvili. V tomto ohledu jsem 

idealistou. 

MS: Proč ne, každý člověk může být přece idealistou. Myslíte si, že lidé, kteří jsou součástí té které 

strany, mají na sebe navlečený stranický dres? Takoví lidé „kopou“ za věci, které by například i jinak 

nehájili. Existuje další možnost, že mají navlečené brýle, které jim tak poškozují zrak, díky němuž 

člověk nedokáže pocítit skutečnou potřebu toho, co je nutné vykonat? 

ZdF: Soudím, že straníci by měli hájit zájem lidí. Jsou například proti tomu, co strana navrhla. Musí 

však direktivně dodržovat to, co jim strana poručí. Když to neudělají, vyhodí je či jim „umyjí hlavu“ a 

donutí je, aby se zařadili do hlavního proudu.  

MS: Lidé tak ztratí individualitu.  

ZdF: Takový člověk již nemůže mít své názory. Nemůže nesouhlasit, a to je špatně.  

MS: Ano, pokud toto člověku není omezeno, poté i demokracie kulhá. Tu můžeme definovat jako 

prostor, kde jsou uplatňována neutrální pravidla pro řešení konfliktů. Též jako prostor, v rámci něhož 
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může zaznít jakýkoliv hlas a lidé za to nebudou stíháni. Druhá věc je úspěch člověka s vlastními 

postoji. To závisí na okolí, na schopnosti přesvědčit ostatní, nicméně za pronesení i okrajových názorů 

by člověk neměl být stíhán.  

… Demokracie …  

MS: Podle postojů, které prezentujete, jste zastánkyní přímé demokracie, a to v tom smyslu, že by 

každý člověk měl mít možnost se aktivně zapojit do rozhodovacího procesu. Neinspirovala jste se 

Švýcarskem?  

ZdF: Říkala jsem si, jak je možné, že některé země mohou zůstat neutrálním. Dost jsme doplatili na 

to, že jsme vstoupili do Evropské unie. Nejedná se jen o můj názor.   

MS: K tomuto tématu se možná dostaneme.  

ZdF: Když to však někde jde, tak proč by to nemohlo jít u nás?  

MS: Zde máme ten problém, že v zahraničí je ve srovnání s námi kontinuita. Stačí se podívat na české 

země ve dvacátém století. Jen si připomeňme vývoj v roce 1918, 1938, 1948.  Zpočátku stabilita, poté 

úpadek. Pokud se podíváme na Švýcarsko, jež nám může být vzorem, tak zjistíme, že je neutrální 

federací, kde naleznete výchovu k občanství. Je to společenství, které mělo jinou historii, což pomohlo 

k formování patřičné mentality. Nesmíme opomenout, že zkušenosti národa, celku jsou mnohdy 

nepřenositelné. V roce 1989 jsme usilovali o demokracii. Toto slovo se lehce vyslovuje, ale těžce 

naplňuje. Je to běh ne na roky, ale na generace.  

ZdF: Soudím, že v demokracii jsme ujeli. To, co zde je, demokracií není.  

MS: Jak si ji tedy definujete?  

ZdF: Slovník definuje: Demokracie je založena na principu podřízení menšiny většině, uznání rovnosti, 

svobod a politických práv občanů. Moc vychází z vůle lidu.  

MS: Dobrá, Karel Kryl po návratu do Československa měl také velké ideály, změnou byl nadšen, avšak 

potíže, které proces demokratizace přinášel, jej následně vedly k vystřízlivění. Nedokonalou, poloviční 

demokracii nazýval demokraturou, což byla syntéza demokracie a diktatury. Tento typ společenského 

uspořádání se objevoval v posttotalitních zemích. Lidé sice mají možnost se vyjádřit, jednou za čtyři 

roky jsou volby, ale někteří lidé „čekají“, co jim vrchnost dovolí. Jak vy to reflektujete?  

ZdF: Každý člověk se musí rozhodnou sám za sebe. Bohužel, doba byla taková, že lidé pochopili, že 

nemohou jít proti proudu.  

MS: Nemají na to i síly.  

ZdF: Dali se na ústup, rezignovali. Do ničeho tak nechtějí mluvit, k ničemu se nechtějí vyjádřit, o 

ničem nechtějí rozhodovat.  

MS: Nu, ovšem to je nejlepší cesta, jak se opět stát nevolníkem. Pokud člověk nebude mít své názory, 

pokud nebude ochoten sledovat, co se děje, nebude vůči politickému prostředí vymezen, tak to je 

cesta, jak se vrátit do časů, proti kterým tento národ v roce 1989 povstal.  
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ZdF: Vím, že jsou lidé, kteří žijí svým klidným životem, nechtějí o ničem vědět. Chtějí mít od okolního 

světa pokoj, neboť usilují o vlastní prožití sociální reality. Do jisté míry jim rozumím. Nu, ovšem touto 

cestou se nedá nic vytvořit. Svůj názor by měl říci každý. Je to obtížné.  

… Historie a demokracie …  

ZdF: Musela bych se vrátit do osvobození v roce 1945, kdy člověk získal osobní zkušenosti. 

Osvobodila nás Sovětská armáda, byla nám všude dávána jako příklad. Tehdy jsme chodili za 

sovětskými vojáky. Oni hráli na harmoniku u kostela, tak jsme je navštívili. Poté šli do hospody a my 

za nimi. To proto, že pro nás to byli osvoboditelé. V hospůdce nás chytil číšník, zamkl nás do pokoje, 

jelikož děti do hospody nesmí. Poté se zavolali rodiče a měli jsme pro to mít dvojky z chování. Tenkrát 

jsem si říkala, jak je to jen možné, když jsou to osvoboditelé a kvůli mému zájmu o ně dostanu dvojku 

z mravů? Takto se ve vás vytvářely názory, že vše není tak, jak by mělo být. Dějepisu jsem příliš 

nevěřila. Lidé, kteří to v té době psali, minulost nezažili. Mám takovou zvláštní definici historie: Dějiny 

jsou soupis významných událostí, které se odehrály úplně jinak, popisují je historici, kteří u toho 

nebyli, pro poučení lidstva, které se nikdy z ničeho nepoučí.   

MS: Často je ale citována věta, že „historia magistra vitae“ - historie učitelkou života.      

ZdF: Má definice je lepší. Vyjadřuje skutečnost, že lidé, kteří se jí zabývají, v její době vůbec nežili a 

jak ji tedy mohou posuzovat. Uvedu příklad. Do dnešních dnů se neví, kde se narodil král Jiří 

z Poděbrad. Podle mého názoru, žijeme v době, kdy se o minulosti hovořilo různě. Na příklad rok 

1968 se posuzoval jednou tak, podruhé tak. Byl to protiklad. Přirozeně vzniká otázka, co si mají děti, 

které se o tom učí, myslet?  

MS: To je skutečnost, o které jsme hovořili. V našich dějinách máme silné diskontinuitní zlomy, což 

logicky vedlo k přepisování dějin. Pokud zde má být stabilita ve smyslu společenském, tak by tomu 

mělo odpovídat i pojetí a popis dějin, což pomáhá k posílení národní identity. Na druhou stranu záleží, 

jak k dějinám přistoupí lidé z levicového či pravicového politického spektra. Zde bude ideologie hrát 

svou roli. Již to však nebude státem nařízená násilná interpretace, jako tomu bylo během 

komunistického režimu.    

ZdF: Víte, nikdy jsem se tímto nezabývala. Za komunismu to byla politické ekonomie. Ta mi však byla 

cizí. Filozofii jsem též dobře nechápala. Ve svém životě jsem se převážně řídila svým selským 

rozumem. Nesnažila jsem se věci studovat do hloubky. Mám na to své názory, které jsem získala 

životem. Ty mi nemůže nikdo vzít.  

… Lokální demokracie …  

MS: Je dobré se zeptat, jak vidíte fungování zdejší lokální demokracie v Poděbradech, na maloměstě? 

Ne nadarmo se říká, že politika na maloměstě není o ideologiích, ale o konkrétních věcech, jako je 

úklid cest a chodníků, údržba zeleně a osvětlení, regionální doprava.      

ZdF: Soudím, že by rozhodování na maloměstě mělo být pro lidi. Domnívám se, že dřívější správa 

města se snažila podporovat lázně. Nebylo to čistě pro obyvatele. Současná garnitura města se snaží 

dělat pro lidi, třebaže na to má ve funkčním období krátký čas. Má zájem vycházet z toho, jaké lidi 

mají názory, co chtějí, co je trápí. Jestliže někde je rozkopaný chodník, jedná se o maličkost proti 
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jiným věcem. Pro určitého člověka je to ale základní, nutná věc, aby mohl bezpečně chodit. Je dobré, 

že se touto maličkostí zabývají, což dříve nebylo.  

MS: Představitelé radnice ignorovali mnohé skutečnosti.     

ZdF: Vedení města by se mělo snažit vyhovět občanům i v těch elementárních věcech, jako jsou 

spravené chodníky, osvětlení, klid a pořádek v parku. Ano, jsou to maličkosti, ovšem i na nich záleží. 

To dělá město městem.  

MS: Právě z maličkostí se skládá skutečnost, a proto není možné je přehlížet.  

ZdF: Milý návrh je například „bílá paní na zámku“ či „bubeník ve městě“. Jsou to sice malichernosti, 

ale lidi to zaujme. Nemusíme zde neustále mít velké akce, nemusíme sem zvát význačné hosty, neboť 

je to nákladné. Je jistě dobré, když město dělá, nač má. Takovou slušnou akcí bylo nedávné otevření 

Ostrova, což je skutečně určeno pro zdejší občany, ne pouze pro lázeňské hosty.  

MS: Shodou okolností žijeme ve městě, které by bez lázní nemohlo být. Lze říci, že to jsou spojité 

nádoby a lidé na radnici si tuto skutečnost uvědomují. Když jste zmínila vyhraněný pohled na politiku, 

tak si myslíte, že vedení města by mělo uznávat úřednickou politiku?  

ZdF: Soudíte, že politika na městě něčemu prospívá?  

MS: To bychom tam mohli nechat pouze úředníky, kteří by vykonávali svou přesně definovanou 

funkci. Je otázka koncepce, řízení … 

ZdF: … a kontroly.  

MS: Jsem politický člověk. Politiku vnímám jako prostor, kde se střetávají ideje. To je jedna 

skutečnost. V minulosti byla politika hodně ideologizovaná. Samotnou ideologií můžeme rozumět 

elementární pohled na svět. Bohužel v minulosti bylo uznáváno pouze to, co bylo schváleno stranou, a 

jiné pohledy se nepřipouštěly, neboť jiný pohled znamenal nepřátelský střet s výchozím konceptem. 

Nyní to prospívá, ale dříve to bylo nežádoucí.  

… Dialog …  

MS: Nezbytnou složkou politiky je dialog. Jak ho vidíte ve veřejném prostoru? Účastníte se zasedání 

zdejších zastupitelstev, které jsou nahrávány a nabízeny ke zpětnému pohledu.  

ZdF: Záznamy nemají takovou sílu. Na zastupitelstvu máte možnost během jednání si vzít slovo, 

pokud s něčím nesouhlasíte. To je velký klad. V záznamu se atmosféra nezachytí. Když je člověk 

přítomen, může posoudit, kolikrát kdo vystoupí, jaký kdo má názor. Řekla bych, že se to ze  záznamu 

získat nedá.  

MS: Jak vnímáte skutečnost, že lidé mají zájem se účastnit takových zasedání, které mnohdy řeší 

otázky technického rázu? Nevede to k tomu, že si nakonec lidé řeknou, nechť to odhlasují naši 

zástupci, které jsme tam kvůli tomu zvolili? 

ZdF: Soudím, že to, co lidi bolí, si ohlídají, na to se dostaví a k tomu se vyjádří. Je to zřejmé z toho, že 

zastupitelstva jsou od půl páté do půlnoci. Řada lidí to zkrátka nevydrží a něco k závěru chtějí říci. 

Ano, je to otázka i času. Sama jsem prosazovala, aby zástupci města udělali například v městském 
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divadle besedu s lidmi, kteří mají připomínky. To proto, aby se lidé dostali ke slovu. Vedení města 

namítá, že mezi lidi chodí, navštěvuje jednotlivé části města. Soudím, že takový přístup je slušný, 

přesto kdo má konkrétní poznámky k běhu města, účastní se raději zasedání zastupitelstva. 

MS: Co byste přivítala pro zkvalitnění demokracie na maloměstě? Bylo by dobré, kdyby si rada města 

pravidelně vyhradila čas a setkávala se s lidmi?  

ZdF: Byli poslanci, kteří měli úřední hodiny, v rámci nichž mohli lidé přijít se svými podněty, náměty, 

dotazy. Osobně by nebylo špatné, kdyby lidé za svými zástupci mohli hovořit. Úřední hodiny sice jsou, 

ale po mnohé funkcionáře neplatí.  

MS: Soudíte, že pro zkvalitnění dialogu, jenž by měl být veden mezi zástupci města a veřejností, by 

posloužila větší otevřenost radnice - aby ti, kteří volili, mohli mít větší kontakt s těmi, kdo fakticky 

rozhodují? 

ZdF: Ano, neboť zvolení jsou pouze na zastupitelstvu a k hovorům po městě chodí pouze jeho vedení. 

Lidé by tak věděli, koho do městské rady zvolili. Rozhodně je to pozitivní. Jsem přesvědčena, že by 

představitelé města více vnímali, co lidé říkají. To by se projevilo i v rámci hlasování na zastupitelstvu. 

Nedocházelo by k mašinérii či ovlivnění. Nesmíme opomenout skutečnost, že zastupitelé nás 

reprezentují. 

… Ještě jednou o participaci v lokální demokracii … 

MS: Přesto se trochu vraťme. Tvrdíte, že mnozí lidé rezignovali. Není to náhodou tak, že by na setkání 

se zástupci chodili titíž lidé, kteří by si stěžovali na stav v konkrétním městě?  

ZdF: Na zastupitelstvu se vystřídala celá řada lidí. Někdy jich přišlo hodně, někdy méně. Nebyli to 

jedni a ti samí. Snad pouze já jsem osobou, která se objevuje opakovaně. Zpočátku to byli členové 

komunistické strany, kteří jednou přišli ve větším počtu a vydrželi až do konce. Neviděla jsem, že by je 

všechno zaujalo. Z jejich strany to bylo gesto v podobě: „Tak jsme zde a vydržíme to!“. Jsem z těch, 

koho zaujímá téměř vše. Málokdy je tam něco, co bych nemusela slyšet.  

… Integrace do Evropy …  

MS: Dobrá, zmínila jste, že máte kritický postoj k naší integraci do Evropské unie. Lidé, kteří byli 

zvoleni po roce 1989, si vytyčili jako jeden z cílů vrátit Československo a později Českou republiku mezi 

svobodné demokratické státy západního světa. Myslíte si, že integrace, která vyvrcholila v roce 2004, 

kdy jsme se stali součástí Evropské unie, byla chybou?  

ZdF: Osobně si myslím, že ano, protože jsme ztratili svobodu, ztratili jsme vše, co jsme u nás měli 

vybudováno, jelikož se to přebudovalo jinak, je to příklad řady továren. Jsem přesvědčena, že ani 

nevíme, co máme rozprodané, tedy co nám patří, a co již ne. To vědí ti nahoře a později se to pouze 

náhodou dozvíme i my ostatní. Myslím si, že když jsme tam vstoupili, tak Západ odkoupil, co mohl. 

Nyní nám nařizují, co můžeme a co nemůžeme vyrábět, co můžeme a nemůžeme dělat. Z tohoto 

pohledu to dobře nevidím. Osobně to vidím jako omezením svobody.  

MS: Dobrá, ale shodou okolností lidé z této země mohou cestovat, mohou být zaměstnáni v jiných 

zemích, kapitál může svobodně proudit, již nejsou příhraniční kontroly. To je cosi, co zde již nebylo. 
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Byli jsme součástí východního bloku a železná opona vedla přes naše hranice. Stačí si vzpomenout na 

stříhání drátů na německých či rakouských hranicích.  

ZdF: Vím to, jelikož hodně cestuji. Pro mě cestováním je úžasné. Také bylo pro mě překvapením, že 

jsem konečně mohla porovnat, jak je to u nás a jak je to jinde. Pro nás kladně to vždy nevyznělo. 

Cestování je jedna z mála věcí, která se dá nazvat, že je svobodná. Taková svoboda slova sice je také 

svobodou. Když ale někdo ve vládě řekne, že s něčím nesouhlasí, je vyloučen, či přinejmenším 

zastrašen; a proto ona svoboda není tak čistá. Došlo i na ten tisk. Ten byl svobodný, necenzurovaný. 

V roce 2011 jsem zaslechla, že již není tak svobodný, jak by měl být. Soudím, že otevření hranic a 

cestování není docela kladem. Člověk sice poznává, ale samotné poznání je také nepříjemné.  

MS: Poznání pravdy, setkání s realitou je těžké. Proto mnozí lidé volí život v iluzi, než aby se setkali se 

skutečností, která je hodně palčivá.  

ZdF: Osobně si myslím, že žít v iluzi není dobré, byť realita je příliš tvrdá a převálcuje vás i s vašimi 

iluzemi. 

MS: Jsem spíše zastáncem pravdy, reality. Je milé si uvědomovat Husův odkaz. Jsem přesvědčen, že 

pomáhá. Čtyřicet let budování „lepšího světa“ se Sovětským svazem bylo jednou velkou iluzí. Ta kolem 

roku 1989 pro mnoho z nás praskla. Člověk s vámi může souhlasit. Iluze je v tomto ohledu cesta do 

hrobu, byť občas může pomoci. Z dlouhodobého hlediska je vhodné se řídit i biblickým: „Poznej pravdu 

a pravda tě učiní svobodným!“  

ZdF: Dobrá, ale jak člověku vysvětlíte případ Karlových Varů. Po roce 1989 sem do Poděbrad jezdilo 

spousta Němců, Rakušanů. Nyní je doba, kdy v Poděbradech slyším ruštinu. Pátrám po svých 

znalostech z ruštiny. Nikdo jiný než ruští lázeňští hosté zde není.  

MS: Osobně bych řekl, že je to změna doby. 

ZdF: Orientace na Východ zde začíná znova bujet. 

MS: Je to způsobeno silou kapitálu.  

ZdF: Dobrá, ale kde Rusko vzalo takový kapitál?  

MS: Je to jednoduché, jsou tam přírodní zdroje. Nu, ovšem odešli jsme od Evropské unie. Říkala jste, 

že díky této instituci Česká republika …  

ZdF: … je rozprodaná a přichází o kapitál.  

MS: Sama argumentujete, že je nám diktováno to, co se bude vyrábět.  

ZdF: Mnohé, co jsme uměli a co bylo dobré, zaniklo. Řekla bych, že to zde již jednou bylo.  

MS: Nepřímo tak vidíte paralelu, že místo hlasům z Moskvy posloucháme hlasy z Bruselu?  

ZdF: Ano, je to ze Západu.  

MS: Pokud jsme tam chtěli, tak by naším úkolem bylo poprat se s tím. Je však otázkou, jak těmto 

výzvám budeme čelit.  
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ZdF: Takto to cítím a nacházím spojenectví s ostatními lidmi.  

MS: Budoucnost ukáže, zdali máte pravdu. Kdybychom nebyli součástí celku, tak bychom na tom dle 

většiny tratili, protože nejsme Švýcarsko.  

ZdF: Pozor, ale abychom neskončili jako Řecko, Itálie, Španělsko.  

MS: Nu, to však závisí na nás. Je otázkou, zdali půjdeme cestou Finska či obecně severských zemí. To 

jsou velmi bohaté země. V roce 1990 Finové též zažili krušná léta, díky tomu, že se rozpadl systém, 

jehož jsme byli také součástí. Byli jsme součástí známé instituce RVHP – Rady vzájemné hospodářské 

pomoci. Nesmíme na to zapomínat! Finové též obchodovali se Sovětským svazem, jenž byl součástí 

daného spolku. Dokázali se ale přeorientovat. V současné době jsou jedněmi z vedoucích producentů 

v oblasti mobilní telefonii. Je přece na nás, zdali budeme montovnou aut, či budeme dělat věci, které 

nás posunou dále, a napomůžeme i druhým. Je zřejmé, že to nebudou automobily či český křišťál. 

Budoucnost je založena na umu lidí a na schopnosti se poprat s rezignací lidí. Pokud bude člověk sedět 

se složenýma rukama v klíně a bude hořekovat, nic nezmůže.    

ZdF: To není hořekování. Je to směšné, když nám zasahují do takových věcí, jako jsou receptury 

českých jídel. Osobně se mi to zdá směšné.  

MS: Na druhou stranu do Becherovky či Plzeňského Prazdroje nám evropští úředníci neintervenují.  

ZdF: Bude doba, že ano.   

MS: Zde je důležitá skutečnost. Nesmíme čekat, až nám někdo z Bruselu něco nařídí. Jsme součástí 

klubu, ten má velké obtíže. Zmínila jste nešťastné země, které čelí dluhové krizi.  Je to i náš problém. 

Pokud si budeme dostatečně hájit svůj prostor a nebudeme se chovat švejkovsky, k čemuž mnozí z nás 

mají blízko, tak nám nakonec nebudou někteří z nich zasahovat do receptur, o nichž jste hovořila. Ano, 

jednoduše je to o hájení svého prostoru a nevyklízení hřiště před zápasem. Alespoň tak to vnímám já.  

… Minulost a kontroverze …  

MS: Posuňme se dále. Jste signatářkou petice proti uctění Milana Paumera, který bojoval proti 

komunismu. Rád bych se zeptal, jak vnímáte vyrovnání se s režimem, pojmenovávání nešvarů 

minulého režimu? U sousedů v Německu bylo vykročeno k pomyslnému vyrovnání tím, že se vyrovnali 

s nacisty, kdežto tato země nešla touto cestou. Ti, kteří nám zde vládli, nebyli postaveni před soud. 

ZdF: Nemůžeme a neměli bychom zapomenout. Sama jsem Paumera neznala, neznala jsem ani bratry 

Mašíny, i když k Poděbradům mají vztah. Znám něco z toho, co je o nich povídalo. Můj názor je ten, 

že tak si boj proti komunismu nepředstavuji, protože se mi zdá, že to nebylo pouze proti komunismu. 

Není možné, aby někdo někoho omámil a podřezal mu hrdlo a někdo stál a díval na to. Aby někdo 

přepadl poštovního úředníka a zabil jej kvůli penězům, za které si koupí motorku. Soudím, že to není 

dobré, i když Milan Paumer jako člověk nemusel být špatným, tak se dostal do party bratří Mašínů. 

Byl svědkem, byl u toho, co všechno vyváděli, a nic k tomu neřekl. Kdo napomáhá tomuto skutku, je 

podle mého názoru spoluviníkem, a proto si myslím, že by v čele třetího odboje měl být někdo jiný, 

kdo se na takových drastických aktech nepodílel.  

MS: Soudíte, že si zdejší lidé uvědomují nutnost a důležitost vyrovnání se s minulostí? Co to pro vás 

konkrétně znamená? Máte pocit, že se tato tématika ve veřejném prostoru diskutuje? To, že se 
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v Poděbradech, v místě, kde Milan Paumer žil, dělá podpisová akce proti umístění jeho pamětní desky 

na prvním nádvoří, je znakem pohybu. 

ZdF: Nejprve odpovím na jednodušší otázku. Zastupitelstvo hlasovalo třikrát, a nikdy to neprošlo. 

Řada lidí souhlasí, ale nechtějí to na zámeckém nádvoří. Cítí tam tlak se shora, jelikož to nevzniklo 

z popudu poděbradských občanů. Bude se na to tlačit tak dlouho, dokud se to zde neprosadí. Tento 

způsob prosazování zájmů se mi nelíbí. Vyrovnání se s minulostí? To je opravdu těžká otázka.   

MS: Měl by to být úkol pro každého člověka. Jistá gesta mohou udělat státníci. Ještě za premiérování 

Václava Klause byla podepsána česko – německá deklarace. Není to náhodou závislé na tom, jak 

jednotliví lidé k dějinám a skutečnosti budou přistupovat?  

ZdF: Nepřistupovat k tomu bez rozmyslu. Uvedu příklad. Po okupaci jsem ve škole udělala vývěsku. 

Jednalo se květnového osvobození, kde jsem napsala, že ti, kteří tenkrát žili, a osvobozovali naši vlast, 

nemohou za to, co se dnes děje. Nemůžeme šmahem zamítnout úplně všechny. Například Němci, 

kteří zde byli, museli odejít. Také zřejmě nebyli ti nejhorší. Více to podle mě závisí na těch nahoře, na 

fanaticích. Jsou lidé, kteří si prosadí to, co chtějí. Národ málokdy dokáže odolat. My Češi toho hodně 

spolkneme, neboť máme kachní žaludek. Osobně jsem člověkem, jenž neodpouští. Možná je to 

chyba. To je ovšem věc každého člověka, nicméně neodpouštím.  

MS: Jaký největší omyl byl vykonán během více jak dvaceti let?  

ZdF: Na to se dá dle mého pohledu těžko odpovědět.  

MS: Dobrá, posunuli jsme se ke konci. Jak vidíte budoucnost této země v kontextu Evropské unie a 

globalizujícího se světa?  

ZdF: Když se u nás zavede euro, skončíme jako v Řecku. Sice nevím proč, ale myslím si to. Budoucnost 

ukáže, zdali je to pravda, či ne. V roce 1968 a v roce 1969 jsem si také myslela, že to není v pořádku, 

že to nejsou přátelé, a čas ukázal, že jsem měla pravdu. Možná se toho nedožiju, možná také ano, že 

se mé názory potvrdí, či ne. Rozhodně budoucnost pro naši zem nevidím růžově. Hodně dlouho se 

z toho budeme dostávat.  

MS: To však závisí na lidech, kteří zde budou a jak odpovědně budou žít a formovat strategie.  

ZdF: Ještě bych k tomu řekla toto: My zde naříkáme, že se zvyšují daně. Tím, že jsem se mohla dostat 

do světa, jsem viděla země, které jsou na tom lépe, ale také země, kde je to daleko horší. Kdo to 

nevidí na vlastní oči, nepochopí. Proti těmto lidem jsme všichni milionáři. Pořád chléb, pořád vodu 

máme. V každé rodině je televize, někde je snad automobil. Z tohoto pohledu je naše úroveň vysoká. 

Když se utahují opasky, tak naříkáme. Přesto jsme na tom lépe než některé jiné státy. Naproti tomu je 

nutné říci, že v těchto chudých zemí jsou na tom lidé lépe, co se týče pocitu štěstí.     

MS: Ano, s tím lze souhlasit. Mnoho majetku rozptyluje a zavazuje. Trápí toto nějakého chudáka, 

kterého potkáváme v centrech měst? Možná to, že nic nemá, je pro něj výhodou. 

ZdF: To, že máme vše, není štěstí.  
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MS: Člověk je tvorem nespokojeným. Občas bychom si měli říkat větu, která zní pro mnohé zvláštně: 

„Blaze tomu, kdo nic nemá.“ Čím více majetku, tím větší starosti o majetek.  Takoví lidé by se mohli 

tázat, zdali majetek, který mají, by nemohl mít někdo jiný třeba z Afriky.  

ZdF: Ano, ale tam, když přijdou tyto vymoženosti, tak to může způsobit katastrofu.  

MS: Zdali to bude katastrofa, či ne, tak to je otázkou budoucnosti.  

ZdF: Ano, jsem ale přesvědčena, že turistický ruch udělá své a mnoho.      

P.S.: 

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

ZdF: Říkala jsem vždy, co si myslím.  

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

ZdF: Ano, velká životní chyba z neznalosti, co je kapitalismus v praxi.  

MS: Co jste říkala 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 opětovnému setkání v Evropské unii?       

 

ZdF: Narodila jsem se na Slovensku, žila jsem v Československu. Rozdělení na dvě republiky bylo pro 

mě něco jako rozvod.                  

 

 


