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Dialog o transformaci s Martinem Janem Stránským1,2: 

MS: Pane doktore, co si spojujete s rokem 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste s ním 

spojil? Jak se případně naplnily?  

MJS: Zajímavé pro mě je, jak rozdílně jsme všichni tehdy vnímali události oproti tomu, jak je vnímáme 

dnes.  

MS: Můžeme říci, že doba byla opojná. Mnozí z nás věřili v možnosti velkých změn.  

MJS: Pochopitelně ano, změna to byla velká. Abych to přeskočil a shrnul, jelikož jsem jistý, že řada 

účastníků se k tomu bude vyjadřovat. Co bylo pro mě nejzajímavější - že se potvrdila pravidla dějin v 

podobných situacích, přičemž jsou pro mě evidentní dvě skutečnosti. Demokracie a demokratizace 

společnosti je dlouhodobý proces, na který ukázal náš první prezident Tomáš Masaryk, když řekl, že 

obnova demokracie bude potřebovat padesát let. Toto pravidlo si málokdo uvědomil a zároveň si 

dodnes málokdo uvědomuje, i když vím, že většině lidí – byť v naší zemi to začínají alespoň tušit – to 

nikdo neříká. Nikdo to nespojuje s tím, jak by se mělo dál postupovat, jelikož to jsou z politického 

hlediska nepopulární tvrzení. Pokud by občanům tuto skutečnost sděloval politik, pochopitelně by 

nebyl zvolen. Druhý bod - míra frustrace a nepochopení, která dnes existuje, potvrzuje nezralost a 

velice špatný stav československé společnosti, která se probudila první ráno do svobody a nebyla 

schopna – a dnes je schopna jen částečně – demokracii vybudovat.  

MS: Ve své eseji „Proč Češi nechtějí demokracii“ z roku 2000 uvádíte, že teprve hluboká změna tento 

národ teprve čeká. Rok 1989 otevřel příležitost, ale nebyl „zásadní“ změnou.   

MJS: Rok 1989 byl klíčovým krokem, poněvadž nabídl svobodu, ... 

MS: ... ale ne demokracii.  

MJS: Abyste mohl budovat demokracii, musíte mít svobodu. Když máte svobodu, nemusíte mít vůbec 

demokracii. Vzorným příklad je koloniální Indie. Jedná se trochu o „kulišární“ titul, poněvadž to bylo a 

je míněno tak, že lidé vlastně nemohou skutečně chtít to, čemu úplně či zčásti nerozumí. Rok 1989 je 

toho příkladem. Nyní dochází k postupnému zlomu, byť krkolomnou cestou. S mnoha chybami 

postupujeme dál. Když to vezmeme z opačného konce, tedy z perspektivy padesáti let, jsme na půli 

cesty. To znamená, že prvních pětadvacet let jsme šli do kopce. Nyní začneme pomalu sjíždět dolů 

z kopce. Máme výhodu, že máme lepší nadhled, než jsme měli, a proto si myslím, že si lidé začínají na 

určité věci trochu zvykat včetně toho, že okamžitá odměna neexistuje. Demokracie je nejtěžší forma 

společnosti pro rozhodování, poněvadž je kostrbatá, ... 

MS: ... náročná, ... 

MJS: ... obtížná. Vše je to v jistém rozporu s naším současným charakterem, s našimi dějinami, ale 

přece jen se nám podařilo dostat do všech důležitých národních i nadnárodních struktur a institucí. 

                                                           
1
 Martin Jan Stránský *1956 v New Yorku, lékař, je potomek rodu Stránských, kteří vlastnili Lidové noviny a také 

nakladatelství Borový, do České republiky se navrátil na základě rodové kontinuity a péče o odkaz svých předků. 
Působí jako lékař na své klinice, vydává revue Nová Přítomnost, dobročinné aktivity sponzoruje nadace nesoucí 
jeho jméno. 
2
 Dialog byl uskutečněn ve čtvrtek 24. dubna 2014 dopoledne v prostorách kanceláře Martina J. Stránského, 

Národní 11, Praha 1, Staré Město.   
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Na občanské, vědecké i jiných úrovních jsme byli schopni vytvořit četná produktivní partnerství. 

Mnoho z nich prochází bolestnými porody, ale již běží svým tempem. Nesmíme zapomenout, že jako 

Češi jsme mistři v integraci a adaptaci. Z tohoto pohledu – a to je dobrá zpráva – nejsme pozadu, co 

se týče „Masarykovy křivky“3.  

... Komunismus, ideologie a otázky s tím spojené ...  

MS: Nyní bych si dovolil udělat mírný střih. Pojďme se podívat před rok 1989. Čím je pro vás 

komunistická ideologie a čím byl komunistický režim? Dění jste sledoval ze zámoří díky tomu, že vaši 

předkové odešli.  

MJS: Komunistický režim a komunistická ideologie jsou dvě různé věci, poněvadž samotná ideologie 

nebyla nikdy na světě praktikovaná dle marxisticko – leninského způsobu. Zkrátka komunistický režim 

je pochopitelně diktatura. Pro mě komunistický režim v Československu byl o tiché občanské válce. 

Z mého pohledu je nutné takto skutečnost pojmenovat. Například u večerního stolu seděl strýček 

s rodinou, který pak ráno udával ostatní členy rodiny. Mohlo to mít i fatální důsledky pro některé 

z nich. Tomu říkám občanská válka. Nestřílí se v ulicích, ale jedná se o mnohem subtilnější a horší 

válku, která vede k totálnímu rozvratu společnosti.  

MS: Ano, zasahuje lidskou mysl, poškozuje společenské normy. Soudíte, že východiska ideologie měla 

opodstatnění? Je snad dobré usilovat o „spravedlivější svět“, „harmonickou společnost“, „nového 

člověka“. Můžete namítnout, že prostředky, jimiž to bylo „dobro“ uskutečňováno“ jsou chybné.  

MJS: Každá ideologie, do které jsou nuceně i nenuceně zapojeni lidé, je chybná, pokud se z toho 

stane absolutní ideologie. Ona může existovat pouze díky podlehnutí a určité morální a dokonce 

intelektuální „stupidifikaci“ - ať se jedná o jakýkoliv národ. Důležitou roli hrají vůdcové, kteří 

rozhodují o parametrech ideologie. Má slova se nevztahují na komunismus, ale na mechanismus 

ideologií, které brilantně popsali různí myslitelé.  

MS: Ideologie zřejmě neskončily, ačkoli rok 1989 mnozí spojovali s tím, že končí. Respektive zvítězila 

pouze jedna. 

MJS: Ty v žádném případě neskončily. Jsou případy, které se stále ve světě odehrávají. Jedná se o 

ideologie od radikálního islamismu až po režimy, jako je Lukašenko nebo Putin. Ideologie je 

samozřejmě pokusem o kodifikaci určitých vztahů a pravidel pouze pro jeden a jediný cíl, a to pro 

zpevnění moci. Dokud kdokoliv bude chtít větší moc - ať je to jednotlivec, nebo ať je to národ - 

ideologie bude existovat. Obávám se, že lidský mozek, lidská povaha v současné fázi vývoje je taková, 

že od doby „počátku dějin“ se toho příliš nezměnilo.  

MS: Zkrátka člověk je stejný a můžeme říci, některým lidem ideologie poskytuje „berličku“ v orientaci 

ve světě. 

MJS: Neřekl bych. Ideologie jsou pro lidi azylem pro jejich vlastní nedostatky. Aby se vytvořila 

ideologie, aby se z ní stalo masové hnutí, musí být pouze v zemi, pouze v kultuře, v národu, který má 

velice vážné nedostatky, ... 

                                                           
3
 Jedná se o čas, který potřebuje společnost pro obnovení demokratických norem a hodnot. Masaryk uvažoval o 

nutnosti mít 50 let klidu a míru. 
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MS: ... traumata. 

MJS: U spokojených lidí a národů nevznikají ve značné míře sekty nebo ideologie, které zasáhnou 

větší segmenty společnosti.  

MS: Jaké jsou možnosti reforem systému? Souhlasíte s tezí, že jedinou reformou komunistického 

režimu byla transformace na demokratické uspořádání v oblasti společenské a kapitalismus v oblasti 

hospodářské? Víme, jak končily pokusy v roce 1968.  

MJS: Nevyhnutelnost pádu komunismu byla dána globalizací, byla spojená s komunikačním a 

ekonomickým vývojem, zkrátka, bylo to nevyhnutelné.  

MS: Dá se říci, že režim měl špatné základy, a z toho důvodu se zhroutil.   

MJS: Ano, jelikož základy byly založené na uzavřenosti a na ideologii. V rámci globalizace komunikace 

a hospodářství byl režim neudržitelný.  

... Exil ...  

MS: Pokročme dále, ale zůstaňme v minulosti. Lidé, kteří nebyli spokojeni s vývojem v Československu, 

volili exil. Jak se díváte emigranty a emigrační vlny? Když jsme se setkali na konci roku 2010, říkali 

jste, že někteří Češi v exilu svému národu prospívali, ale existují i takoví, kteří se snažili od něj 

odstřihnout.  

MJS: Československý exil je na rozdíl od jiných evropských zemí trochu specifický v tom, že měl různé 

vlny, které se od sebe naprosto lišily. Důvod, proč někdo opustil vlast, byl dán jasně tím, do které 

„vlny“ dotyčný patřil. V roce 1939 byl exil převážně z osobních důvodů. Lidé si chtěli zachránit život, 

zachránit si rodinu z politických či náboženských důvodů. Jednalo se o příklad naší rodiny. Kdyby 

neutekli, skončili by v koncentračním táboře a byli by mrtví. V roce 1948 se mnoho lidí, kteří se vrátili, 

odešlo. Jednalo se o politicko – ekonomicko – kulturní elitu tohoto národa. Lidé také utíkali z 

přesvědčení, že komunismus je chybný, že svět jde špatnou cestou. Byly tam morální či osobní 

důvody, i když se nejednalo o prominenty. Pak začali utíkat i lidé, kteří měli problémy 

s komunistickým režimem, a to z různých důvodů. Chtěli proti němu bojovat zvenčí. Kolem roku 1968 

a později začali lidé odcházet i z jiných důvodů, začaly převládat i důvody čistě ekonomické. Systém 

jim „nevadil“, ale vadilo jim, že se v systému nemohou pohybovat, jak by chtěli.  

... Demokratická opozice - disent ...  

MS: Dobrá, ti, kteří nechtěli odejít, ale s režimem nesouhlasili, vytvořili disent. Byli demokratickou 

opozicí. Jak uvažujete o této malé skupině lidí. Jednalo se jak o Chartu 77, ale byl tam i kulturní 

underground, lidé, kteří se snažili žít alternativně. Můžeme je nazvat „mravní páteří národa“, či si 

myslíte, že je to příliš patetické?  

MJS: Není to vůbec patetické. Naopak byli hlasem části národa, protože národ byl hodně 

„profláknutý“, zkorumpovaný. Profláknutý je dobré slovo! Nezapomeňme, aby komunismus 

existoval, museli v tom Češi participovat.  

MS: Museli se sehnout!  
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MJS: Disent reprezentoval dobré české srdce, správné národní srdce. Vyjadřoval se k zásadním 

věcem. Disent měl mnohem větší význam, než si většina lidí myslí, a to z jednoho pohledu, o němž 

vím já, jelikož jsem se pohyboval mezi lidmi, kteří pracovali pro Svobodnou Evropu a další projekty. 

Lidé byli informováni o tom, co se děje v zákulisí. Disent, byť to byl počtem nevelký výsek společnosti, 

šíleným způsobem trápil místní komunisty. A mnohem víc, než si dnes většina Čechů uvědomí. Do 

boje proti disentu komunisté vložili neskutečné množství energie a úžasnou míru paranoidní 

propagandy. Podařilo se jim vytvořit obrovský psychický nápor, tlak uvnitř vládní garnitury. Jejich 

existence, jejich publikace a aktivity byly sledovány. Toto byl trn v oku vládnoucí garnitury 

v Československu, avšak zlikvidovat disent, jak by si přála, se jí ovšem nepodařilo.  

MS: Ano, ale sluší se říci, že představitelé disentu byli důležití z toho důvodu, že dokázali napomoci k 

„přemostění“ z totality do demokracie, respektive obnovení. Souhlasíte?  

MJS: Domnívám se, že vůbec ne. Byli v demokracii nezkušení jako všichni ostatní. Pouze o ní mluvili, 

ale ani jeden z nich demokracii nezažil a nerozuměl jí. Bylo evidentní, že při jejich způsobu organizace 

a formace nejprve politických hnutích a pak vlád, vládních struktur, dojde k mylným pokusům o 

strukturování systému a zákonů, kterým vůbec nerozuměli, protože s nimi neměli zkušenost. Bylo to, 

jako kdybyste šel do školy a učili vás čistě teoretičtí profesoři. Najednou jim někdo řekl: „Pane 

profesore, prosím vás, postavte raketu a leťte na měsíc. Neučte nás, jak by pouze měla vypadat.“  

MS: Disidentský prostor byl svět idejí. Byl to svět, který do jisté míry byl velice vzdálen praktickému 

životu.  

MJS: Ano, takový fantasmagorický sen by byl, kdyby se v tu dobu podařilo zorganizovat právě Čechy, 

kteří žili v cizině. Oni měli zkušenosti s tím vším, s institucemi. Nějakým způsobem by se podařilo 

vytvořit intenzivnější spolupráci hlavně na úrovni budování státu, zavedení institucí, psaní prvních 

zákonů. Z části by to odbouralo xenofobii, kterou jsme měli vůči našim spoluobčanům v cizině, Čechů 

k Čechům. Za druhé, si myslím, že by tím byla možná „Masarykova křivka“ zkrácena.  

MS: Měli bychom říci, že představitelé zahraničních států vnímali disent – Chartu 77 jako potenciální 

partnery.  

MJS: Ano, bylo to tak. Zde jsme udělali chybu tím, že intenzivnější spolupráce jim nebyla dovolena. 

Znám mnoho takových Čechů, kteří byli solidní, kteří sem přišli. Dostali se do pozic poradců. Paralelně 

se stala jiná věc, na niž nesmíme zapomenout hned při vzniku svobodného Československa. Vedle 

disidentů – protože nebyli lidi a nebyl plán, jak do nových míst dát fundované lidi – se stalo, že 

komunista si svlékl sako, obrátil si jej na rub a stal se z něj Václav Klaus, Viktor Kožený a další. 

Nastolila se špatná pracovní a ekonomická morálka. Byli zde totálně zkorumpovaní manažeři, kteří 

následně vytunelovali stát. Od první dne byl přerod postižen naprosto fatálním virem. Zajímavé by 

bylo, kdyby se Václavu Havlovi podařilo vyloučit, zakázat spolupráci jakéhokoliv typu s komunisty na 

různých úrovních. Dnes se bavíme o čistě teoretické otázce, poněvadž se to, jak víme, nestalo. Když 

jsem s ním párkrát hovořil mezi čtyřma očima, díval se na mne a na mou otázku neodpověděl. Z jeho 

obličeje vím, že on sám tuto otázku považoval za klíčovou a myslím si, že byl z vývoje zklamán. Možná 

i díky tomu, že byl postaven do těžké pozice a rozhodl, jak rozhodl.  

MS: Konec roku 1989 byl „sametový“ a skutečnosti, o nichž jste hovořil, jsou daní za samet. Kdyby 

procesy šly jinou cestou, vývoj by nebyl tak hladký ...  
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MJS: Máte pravdu, poněvadž čím větší změny, tím větší krveprolití. To nemusí být skutečné, ale musí 

tam být odříznutí, do jisté míry i „nálepkování“. Hlavně tam musí být vyzpovídání, něco jako v Jižní 

Africe Komise pro pravdu a rekonciliaci. Jedná se o úžasné mechanismy, které mohou mít podstatnou 

roli v takovýchto procesech.  

MS: Podle vás zlo nebylo pojmenováno zlem. Staré struktury přešly do nové doby a devadesátá léta 

hospodářské a společenské transformace byla toho důkazem.  

... Demokracie ...  

MS: Rád bych přešel k otázce demokracie, třebaže mnohé bylo řečeno. Žil jste a z části žijete ve 

Spojených státech. Jak vnímáte americkou zkušenost?  

MJS: Systém se tam budoval desítky let. Myslím si, že americká zkušenost je pro obnovu naší 

demokracie velice důležitá a bylo by pro nás dobré se na ni odkazovat. Ve stejné době vývoje, v níž 

jsme my. To však pro Ameriku představuje dobu mezi lety 1880 – 1920 či 1930. Tehdy v Americe vládl 

takzvaný divoký kapitalismus. Velká města byla kontrolovaná mafií nebo ekonomickou mafií. Byli tam 

takzvaní baroni. Moderní Amerika před druhou světovou válkou vznikla na základě dvou či třech 

bohatých rodin. Konkrétně se jedná o Kennedyovy, Rockefellerovy, jejichž „hlavy“ byly do značné 

míry podvodníky a používaly velice nečisté metody. Kennedy senior pašoval alkohol z Kanady. 

Rockefeller se stal velice nekalým a neblahým způsobem baronem v petrolejářském průmyslu. Bohatí 

lidé, teprve když získají velký ekonomický i společenský status, pak se začnou zajímat o to, aby 

politicky a zákonně vznikla pravidla a instituce, které by chránily jejich pozici, ...  

MS: ... možná je i očistily.                 

MJS: Spíše chránily, jelikož to stačí. Tudíž poté oni sami nebo jejich potomci jdou do politiky. Volby 

samozřejmě vyhrají, poněvadž je tam velké množství peněz. Teprve tímto krokem nastane skutečná 

demokratizace systému. Proto jsme zvolili Andreje Babiše do funkce, jelikož pro nás reprezentuje 

alespoň jasnou krystalizaci určitých nejasných bodů v jednom člověku. V této fázi demokracie je pro 

naši společnost mnohem důležitější, aby se celé pole různých nejasností alespoň začalo krystalizovat 

kolem několika určitých bodů či „stromů v poli“, abychom začali mít jasno, kdo ke komu patří, jak 

vypadá skutečná síť a jaké jsou její možnosti. Jsem téměř přesvědčen, že vývoj, co se Andreje Babiše 

týká, ale i alternativních hnutí jako je Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a jiné nesmysly, 

směřuje víceméně na tu cestu, díky níž se vyvinula demokracie ve Spojených státech. Babiš se bude 

snažit o to, aby si udržel ekonomickou pozici. Je zde dalších pět baronů, které člověk nemusí 

jmenovat. Bude to snazší, až jejich vlivu ubude. Odhaduji tento proces na 10 – 15 let.  To však 

budeme již pět či deset let téměř na konci Masarykovy křivky, což znamená, že přijde další politická 

generace a garnitura méně dotčená. Rozhodně od první prakticky úplně, od současné napůl. Tím 

dosáhneme cíl.  

MS: Zkrátka nás čeká velká práce. V tomto ohledu jdeme ve stopách Ameriky, pouze máte posun 

čítající několik desítek let.  

MJS: Ten se netýká pouze Ameriky. Všechny velké demokracie v západní Evropě více méně prošly 

touto cestou.  
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... Demokracie a první republika ...  

MS: Často zmiňujete Masaryka, ale první republika rozhodně nebyla selankou, i když význačný filozof 

vědy Karl Popper ji považuje za „dobré období“ a Masaryka považuje za filozofa na trůně. Jak vnímáte 

paralelu demokracie České republiky a demokratického Československa?  

MJS: Demokratická první republika byla pro mě zajímavá v tom ohledu, že vlastně reprezentuje úplně 

opačný vývoj od demokratického polistopadového Československa. To znamená, že začala s tím 

nejlepším, co mohlo být, ale postupně projekt ztroskotal. My jsme začali s tím nejhorším, nevzali 

jsme si k tomu žádnou pomoc, ale postupně dochází k obnově. Křivky běží, ale běží opačným 

směrem. V roce 1918 jsme zdědili velice efektivní, byrokraticky zorganizovaný stát. Možná byl 

přebyrokratizovaný, ale byl zde řád, byla zde struktura, byly zde tradice. Jednalo se o nenarušený 

systém, nebyl důvod udělat Komisi pro pravdu a rekonciliaci, poněvadž zde nebyl žádný režim, který 

morálně ničil stát. Byla zde výborná kulturní, společenská a politická elita. Netýkalo se to 

Československa. Měli jsme neskutečně silnou krajanskou komunitu hlavně ve Spojených státech, s níž 

jsme nejen pracovali, ale při které se zformovaly veškeré základní parametry nového Československa. 

Československo jako legislativní ideje od barev vlajky až po struktury parlamentu vzniklo ve 

Spojených státech. Zkrátka proces začal perfektně, přišel sem Masaryk, který měl obdivuhodné 

vlastnosti a „herecky“ do toho dokonale zapadl. Chvíli se stav držel, ale následně se situace začala 

zhoršovat. Zaprvé byla světová hospodářská krize, ale hlavně, země sama sobě nedovedla vládnout. 

Vůbec se nevyřešila otázka Němců - a to zda se jednalo o Němce či Čechy, nebo o příslušníky obou 

národů. Ani Masaryk nebyl schopen vyjádřit, když se to vynořilo později. Vlád bylo devatenáct, … 

MS: ... byly i úřednické vlády.  

MJS: Z toho ohledu to naši předkové uměli hůř než my.  

MS: Existovala takzvaná hradní Pětka.  

MJS: Před druhou světovou válkou byl prezident Beneš, kterého považuji za nejhoršího českého 

politika v dějinách ne z důvodu neslušnosti a korupce, ale spíš fatální neschopnosti rozhodnout 

dobře, co se týče hlavních rozhodnutí pro tvorbu českého a československého charakteru.  

MS: Při této příležitosti bych se rád zeptal, jestli si myslíte, že důležitou roli hraje v demokracii elita. 

První republika byla republikou elit. Byli zde lidé, kteří měli slovo.  

MJS: Ano, ale elita musí mít i kontakt s obyčejným člověkem, musí mít určitou praktickou zkušenost. 

Obávám se, že tehdy té elitě chybělo, nebo podcenily proudy a toky, které společnost oslabovaly.  

MS: Když se podíváme do dnešní doby, vidíte nějaké elity, které v dobrém smyslu nastavují kritéria? 

Jsou představitelé, kteří působí ve veřejném životě.  

MJS: Myslím si, že zde elitu máme. Jedná se o kulturu a vědu, ale co je pro mě smutné, že není 

v politice. Nemáme jediného politika, kterého by si lidé víceméně vážili, jak by chtěli. Je rozdíl mezi 

politikovou popularitou a mezi úctou k politikovi. Navíc tento národ díky politikům – bohužel – má 

jednu nohu v Rusku. Dobrý politik je populární politik, silný politik. Kdysi Stanislav Gross vedl 

dlouhodobě žebříčky popularity politiků.  

MS: Víme, jak tento „klukopremiér“ nakonec skončil.  
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MJS: Podstatně důležitější je, že žádný vyspělý národ by nikdy nedovolil, aby se takovýto člověk 

dostal do funkce, jakou zastával. Nemluvme o tom, že jej označil na nejpopulárnější. Jedná se o další 

„marker“ naší nevyzrálosti v tehdejší době.  

... Diskuse, koncepty a demokracie ...  

MS: Pokročme dále. Součástí demokracie je diskuse. Jak hodnotíte kvalitu dialogu v českém veřejném 

prostoru? Je dostatečná? Osvojili jsme si ji? Nevedeme pouze monology? Každý si přednese své a pak 

odchází.  

MJS: Jedná se o dvě věci. Jedna je neskákat někomu do řeči. To jsme nikdy nedělali. Formát debat byl 

podle mého názoru poměrně slušný. Myslím si, že pokud se občané účastní vzájemné debaty, 

nastává uklidnění a míra nervozity ve společnosti začíná klesat. Lidé si uvědomují, že možná řešení 

nejsou na dosah, ale přece nám již nic nehrozí. Pokud se nestane nějaký velký malér, budeme mít čas 

na chatu, ušetříme si na vůz. Nějak bylo, nějak bude. Přece jen bude lépe. Ne sice u všech. Existuje 

stále velká míra pocitu zoufalství, ale souvisí to se zkušeností. Co je podstatné a pro mě zajímavé - 

když jsou debaty na vysoké úrovni, co se týče systémových řešení, jako je zdravotnictví – že zde 

zůstává jedna fatální skutečnost z minulosti, a to je absence nadhledu a porovnání a ochoty převzetí 

již dávno zavedených argumentů, systémů, logiky a řešení, které existují všude v Evropě. 

Jednoduchým příkladem může být zdravotnictví s věčnými debatami o jeho financování. Přičemž 25 

let po revoluci stále nikoho nenapadlo, že se musí vytvořit definice standardu péče, tedy definice 

rámce péče, v němž se zdravotnictví poskytuje. Pak se teprve potom může debatovat o všem 

ostatním. Zde je neustále sklon vymýšlet český systém a brát věci od nejužšího konce. Zkusit nacpat 

„náplasti“ do zákonů, aniž by se otázky systematicky posoudily zespoda.  

MS: K tomu potřebujete vzdělané lidi, kteří jsou ochotni překročit svůj práh.  

MJS: Jsem přesvědčen, že vzdělaní lidé jsou. Ochota zde možná není. Myslím si, že toto souvisí se 

zkušeností, poněvadž když zde máte lidi, kteří sem přijedou ze zahraničí na pozvání, aby komentovali 

ten či onen systém, a patnáct let říkají jedno a to samé našim vzdělaným lidem, kteří jsou slušní a 

pozvali je sem, a nic se nezmění, musíte se zeptat proč. Odpověď je, že existuje něco pod tím. A to se 

jmenuje korupce. Tento fenomén má na utváření politiky velký vliv. Korupce nemusí existovat ve 

formě úplatků, ale korupce též existuje ve formě sobectví a dodržování statusu quo. Vzorným 

příkladem jsou například náš celý systém vysokých škol, který je absolutně katastrofický, byť existují 

výjimky, avšak je jich málo. Dají se vyjmenovat na jedné ruce. Z mého pohledu se jedná o zkostnatělý 

systém – jak co se týká lidí, kteří systém vedou, lidí, kteří o něm rozhodují. Z toho pohledu se jedná o 

velký malér, který existuje pouze díky jejich sobectví, neschopnosti dělat to, co mají, a to je pracovat 

pro jiné, ne pro sebe.  

MS: Zkrátka služba pro celek se u nás neosvědčila. Lidé, kteří byli v politice v počátku devadesátých 

let, šli sloužit. Následně byli vytlačeni jinými.  

... Občanská společnost, školství a demokracie ...  

MS: Rád bych se zeptal na význam občanské společnosti jako jednoho z pilířů demokracie, v níž se 

uplatní právě uvědomělí a vzdělaní lidé.  
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MJS: Rád bych se vyjádřil k větě, kterou jste řekl - a souvisí s občanskou společností. Nemohu 

souhlasit, že lidé byli lidi vytlačeni, jsou tam pořád, už 25 let.  

MS: Abych to upřesnil. Myslel jsem lidi zvolené v počátku devadesátých let. Byli spojeni s disentem, 

byli v Občanském fóru a pak politika nabrala jiný směr.  

MJS: Máte na mysli fakt, že korupční zájmy vytlačily ostatní zájmy. Existuje to i ve vědách, školství, 

kultuře, ekonomice. Nejedná se přímo o úplatky, ale o sobectví. Zde stále zapomínáme na jeden 

důležitý mechanismus, který musí přijít. Je těžko argumentovat proti někomu, kdo je ekonomicky 

závislý na měsíčním platu. Nemusí být vysoký, ale ví, že se nemění. Aby se neměnil, musí dělat vše 

proto, aby zůstal ve své funkci. Jakmile člověku nabídnete vyšší měsíční plat na základě odměny za 

lepší výsledky, pak odstartujete úžasný mechanismus, který je mimochodem zásadně mimokorupční.  

MS: U nás nic takového například v rámci vysokého školství neexistuje. Díky tomu „chybí“ konkurence.  

MJS: Nerozumím, proč děkani či rektoři nejsou placeni na základě výsledků studentů dle 

mezinárodních parametrů. Tak je tomu nepřímo v zavedených institucích, že když rektor, děkan 

nepublikuje, když studenti neabsolvují zkoušky, když nepřináší prestiž, dokonce ani peníze univerzitě, 

„neproduktivní“ jednotlivci se vymění. V zahraniční se dívají na rektora jako na kouče fotbalového 

mužstva. Jestliže mužstvo nevyhrává, kouč jde pryč. To nás nefunguje.  

MS: Ano, když budeme vnímat impulsy ze zahraničí, budeme na správné cestě, třebaže jste sám 

poukázal, jak experti, kteří přijíždějí, jsou ignorováni.  

MJS: Jsme na cestě, ale mnohé děláme špatně, přestože zde jsou pozitivní intelektuální produkty 

nezávislé komunikace s estabilišmentem. Příkladem jsou vysoké školy. Ty nejlepší vysoké školy jsou 

bez výjimky založeny cizinci nebo jsou zakladateli cizinec s Čechem.  

MS: Například CERGE – EI.  

MJS: Ano. Tyto instituce jsou též soukromé. Dobrá, na počátku nedostatečnou kvalitu výuky beru, ale 

25 let po revoluci? Univerzita Karlova vesele „běží“ do propasti. Zde vznikají různé ostrovy, které 

vůbec nejsou propojené s establišmentem. V medicíně je to Mezinárodní centrum klinického 

výzkumu - ICRC v Brně, instituce, která má neskutečný mezinárodní potenciál. Mohla katapultovat 

brněnskou instituci, ale i české zdravotnictví4, avšak šance možná nebude využita. Jedná se o vzorný 

příklad naprosto krátkozraké a tupé české politiky i mentality ve zdravotnictví. 

MS: Lze soudit, že na tuto skutečnost právě může upozornit občanská společnost, která v jistém 

ohledu již supluje nefungující mechanismy politiky a veřejné správy.  

... Existence vize ...  

MS: Z vašich slov cítím, že české demokratické politice chybí vize, kam chtějí Češi jít, kým chtějí být, 

ale ne za 4 roky, ale za 20, 30 let. Někdo se nad tím ušklíbne a nazve to plánováním. Bez elementární 

shody se zřejmě společnost neobejde.  

                                                           
4
 Více na stránce http://brno.idnes.cz/zaplaceni-dluhu-mayo-kliniky-miliony-pro-nemocnici-sv-anny-poh-/brno-

zpravy.aspx?c=A140404_140505_domaci_hv  

http://brno.idnes.cz/zaplaceni-dluhu-mayo-kliniky-miliony-pro-nemocnici-sv-anny-poh-/brno-zpravy.aspx?c=A140404_140505_domaci_hv
http://brno.idnes.cz/zaplaceni-dluhu-mayo-kliniky-miliony-pro-nemocnici-sv-anny-poh-/brno-zpravy.aspx?c=A140404_140505_domaci_hv
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MJS: Můžeme to vzít jako závěrečnou sentenci, poněvadž je to dobrá otázka, která náš dialog má 

uzavřít. Sám jsem o této věci přemýšlel velmi dlouho. Vize souvisí s naší národní identitou a 

s odpovědí na otázku, co znamená být Čechem. Myslím si, že v této fázi našeho vývoje musíme 

nejdříve hledat předvídatelný a férový pořádek. Domnívám se, že naše vize má být, abychom „spadli“ 

a splynuli do naší skutečné národní povahy, což je mírumilovný a poměrně pracovitý národ, který – 

pokud mu nikdo nebude ubližovat, nebude ubližovat sám sobě – bude vystupovat jak na místní, tak 

na krajské i národní úrovni kolektivně a začne se znovu mít rád. Jsem přesvědčen, že toto má být vize. 

Prakticky řečeno se toho má dosáhnout tak, že všechny vztahy a všechny zákony mají se zefektivnit 

tak dobře, jak to jde. Hlavně se musí rychle změnit dvě skutečnosti. Jedná se o justiční systém, který 

se musí stát funkčnější a pružnější, ale i školství. To je zde v dezolátním stavu. V něm se dá vize dobře 

naplánovat ekonomicky, personálně, ale i cílově. Stejné to máme i v justici. Tyto sektory jsou hybnými 

pákami, s nimiž, když pohneme, tak poprvé v našich dějinách nalezneme skutečnou národní úlohu a 

pohodu.  

MS: Kéž jsou vaše slova slyšena. Děkuji vám na strávený čas.       

 

 

Dialog o transformaci se Stanislavem Kázeckým5,6:   

MS: Náš dialog o proměnách bych začal subjektivním dotazem. Čím pro vás byl rok 1989? Jak se 

zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste do něj vkládal? Jak se naděje naplnily?  

SK: Rok 1989 byl významným rokem v mém životě. Bylo mně 41 let a tento rok přede mnou otevřel 

obrovské možnosti jak v pracovním, tak v osobním životě. Tím nechci říci, že do roku 1989 jsem si žil 

podprůměrně - nebo dokonce, že bych byl utiskován jako řada lidí, která patřila k disidentům. 

Nicméně onen rok byl opravdu mimořádný. Řekl bych, že přišel z hlediska etap mého života v téměř 

nejvhodnější dobu. Když ho porovnám s rokem 1968, který byl prvním mezníkem v mém životě, tak 

to jsem byl ještě mladý a nedokázal bych to, co se mi podařilo ve využití výhod, které přinesl rok 

1989. Můžeme říci, že se jednalo o rok, který ovlivnil druhou polovinu mého života. Kromě toho dal 

jiné směřování i společnosti, ve které jsem pracoval.  

MS: Očekával jste, že „rok 1989“ musí přijít? Tím myslím čas, kdy dojde k pádu systému, který zde byl 

dvě generace?  

SK: Netroufl bych si nyní tvrdit, že jsem tehdy věděl, co se v listopadu 1989 stane. Avšak v závěru 

osmdesátých let bylo vidět, vzhledem k vývoji ekonomiky, že část světa, ve které žijeme - to znamená 

střední a východní Evropa - přestává ekonomicky stačit Západu. Bylo vidět, že něco musí přijít. Poté, 

co došlo krátce po sobě k úmrtí několika přestárlých lidí v sovětském politbyru, a nastoupil Gorbačov, 

docházelo v tehdejším Sovětském svazu k uvolnění. Bylo evidentní, že se něco podobného musí stát i 

tady, protože pánové typu Milouše Jakeše, Vasila Bilaka, Aloise Indry, absolutně nemohli stačit a 

                                                           
5
 Stanislav Kázecký *1948, český průmyslník, v letech 1990 – 2003 byl generální ředitel ZVVZ Milevsko, působí 

jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, který v devadesátých letech zakládal.  
6
 Dialog byl natočen v úterý 25. února 2014 odpoledne v kavárně Slavia, Národní 1012 / 2, Praha 1 Staré Město, 

dialog byl dokončen ve středu 13. března 2014 dopoledne na stejném místě.  
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rozumět světu. Když se pak uvolnila situace v Polsku, v Maďarsku a NDR, bylo jasné, že ke změně 

dojde i u nás.  

MS: Jednou z hlavních nadějí roku 1989 byla také možnost ovlivňovat chod společnosti ZVVZ 

Milevsko.  

SK: Rozdělme pracovní a osobní život, byť oba dva jsou důležité. Rok 1989 znamenal, že vedoucí 

místa ve firmách budou po nějakém revolučním kvasu zastávat lidé, kteří umí řídit společnost, a ne 

takoví, kteří mají stranické zásluhy. Nechci zapírat, sám jsem v KSČ byl, třebaže jsem neměl žádnou 

funkci - byl jsem řadovým členem. Rok 1989 znamenal možnost uplatnění lidí, kteří měli schopnost 

řídit firmy na základě vzdělání, praktických zkušeností, a nikoliv na základě stranických aktivit, sezení 

na schůzích a podobně. Pokud jde o osobní život, znamenalo to obrovskou spoustu věcí, které do té 

doby byly prakticky nemožné. Počínaje studiem zahraničních materiálů, studiem v zahraničí, 

cestování. Nepochybně člověk získal svobodu projevu a jiné možnosti.  

MS: Člověk měl možnost konat to, co lidem bylo po desetiletí odpíráno.  

... Komunismus ...  

MS: Nyní bych přešel před rok 1989. Jak vnímáte komunistickou ideologii a komunistický režim, který 

byl na této ideologii založen? S čím si ji spojíte? Sám jste přiznal, že jste byl řadovým členem strany. 

Jistě jste o východiscích přemýšlel.  

SK: Předesílám, že nikdy jsem nebyl a nejsem znalcem ideologií a člověk filozofického myšlení.  

MS: Jste praktik a za vaší činností je vidět dílo.  

SK: Po vystudování vysoké školy jsem nastoupil do výrobní firmy a tam jsem strávil celý praktický 

život. Jsem dalek nějakého filozofování. Nicméně zpět k vaší otázce. Shodou okolností dnes je 25. 

února a máme 66. výročí komunistického převratu. Nyní jsem si v nakladatelství Academia koupil 

knihu Igora Lukeše7, která se zaobírá selháním Američanů a zpravodajských služeb Západu při 

únorovém převratu v tehdejším Československu. Zde vyhrála po válce volby komunistická strana. To 

mělo nějaký zvláštní důvod vzhledem k tomu, že jak tehdy, tak dnes byly sympatie v tomto národě 

spíše k Americe, ke Spojeným státům. Máme k tomu důvody. Díky USA vzniklo Československo. S 

pomocí USA a Sovětského svazu jsme byli osvobozeni z protektorátu a konec studené války v roce 

1989 by bez USA nebyl možný. Kupodivu zde volby vyhrála komunistická strana. Západ podcenil 

situaci a pak zde nastalo to, co nastalo, což v padesátých letech bylo nejbrutálnější. Naštěstí jsem to 

nezažil. Víceméně jsem vyrůstal v prostředí, kde se o tom nemluvilo. Na jihu Čech disidentské hnutí 

nebujelo tak, jako v Praze. Do roku 1968 jsem nevnímal, že žiji ve špatném režimu.  

MS: Domníval jste se v mládí, že je režim reformovatelný? Je nutné oddělovat ideologii a režim. Ideje 

nabízejí dobrá východiska: utváříme spravedlivý svět, nového člověka ... Realizace je však často 

chybná.  

SK: Nikdy jsem nad idejemi moc nepřemýšlel. Spíše jsem se díval na praktický život. Oči mi otevřel rok 

1968. Tehdy, v mých dvaceti letech nastala změna. Samozřejmě jsem sympatizoval s tím, co zde 

v politice prezentoval Alexander Dubček a v ekonomické části Pražského jara Ota Šik. To, co nastalo, 

                                                           
7
 Více na stránkách http://www.kosmas.cz/knihy/191656/ceskoslovensko-nad-propasti/  

http://www.kosmas.cz/knihy/191656/ceskoslovensko-nad-propasti/
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bylo zklamání. Nicméně bylo nutno se přizpůsobit a ve svých třiceti letech jsem se nedomníval, že se 

něco rychle změní. Ani jsem neměl tendenci bojovat za nějaké ideály, ...  

MS: ... za „lepší zítřky“. 

SK: To jsem zrovna nechtěl říci.  Zařadil jsem se do davu, který chtěl slušně žít a druhým nešlapat na 

krk.  

MS: Zkrátka jste si uvědomoval rizika totalitního režimu.     

SK: Jistě.  

MS: Se zpětným pohledem víme, že režim jako takový nebyl reformovatelný.  

SK: Ano, ale byla zde před rokem 1968 idea, že systém je možno reformovat. Později se ukázalo, že 

by to nebylo možné, protože jakmile umožníte lidem svobodné vyjadřování, svobodný pohyb, pak 

není možné udržet to, co bylo.  

MS: Ke snaze o reformy přistoupil Gorbačov a systém se začal drolit. Usiloval o obnovu, ale když dáte 

lidem svobodu, začnou ji využívat, někdy až příliš, což má logicky dopad na režim.  

SK: V tomto ohledu se Gorbačov mýlil, protože si myslel, že postačí stávající režim pouze vylepšit. 

Tato skutečnost se ukázala nejen v Sovětském svazu, ale ve všech zemích tehdejšího východního 

bloku.  

... Klad režimu ...  

MS: Pokročme dále. Když nad ním uvažujete, vnímáte i nějaký jeho klad?  

SK: Nejsem ten, který by říkal, že bylo vše špatné. Odmítám to. Uvedu to na příkladu společnosti 

ZVVZ Milevsko. Milevsko bylo městem se čtyřmi tisíci obyvatel. Byl to zaostalý zemědělský kraj bez 

průmyslu. V roce 1948 tam byla zahájena výstavba průmyslové fabriky, která výrazným způsobem 

ovlivnila život kraje. Nerad bych řekl, že za jiného režimu by to nebylo možné, ale na příkladu 

Milevska je vidět, že zde byla snaha zprůmyslnit dříve zaostalé zemědělské kraje. To je jedna věc. 

Druhou skutečností je, že po roce 1989 řada lidí, včetně mě, měla představu o kapitalismu s lidskou 

tváří a nyní se přesvědčujeme, že to zase tak ideální není, že se zde rozvírají obrovské sociální nůžky. 

Spousta lidí je na hranici chudoby, což tehdy nebylo.  

MS: Byli zde „jistoty“. Na druhou stranu se sluší říci, že minulá společnost byla hodně rovnostářská.  

SK: Ano, ale již od husitů to v tomto kraji bývá zvykem. 

MS: Kdo vyčnívá, je rychle dekapitován. Profesor Milan Zelený říká, že například naše zemědělství bylo 

na slušné úrovni.   

SK: Nevím, musím říci, že zásah do zemědělství v minulém režimu byl – alespoň z mého pohledu – 

jednou z nejhorších věcí, která se zde stala. Byl zlikvidován selský stav, sedláci byli vyháněni a 

zavíráni, což bylo svinstvo nejvyššího kalibru. Na nich se režim podepsal patrně nejvíc. Vedlo to 

k tomu, že i dnes, pětadvacet let od roku 1989, zde soukromé zemědělství hraje malou, až podružnou 

roli, ve srovnání s jinými zeměmi Evropy na západ od nás. Když vyjedete do Rakouska, Německa - tam 
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máte sedláky – a nyní nechci říci, že malá políčka jsou ideální, ale fungují tam zemědělské farmy se 

všemi atributy, které život farmáře na vesnici přináší.  

MS: O to jsme však přišli.  

SK: U nás, a já to vidím, když jezdím na kole po republice, máme velká pole, zemědělská družstva. Ve 

vsi je jeden nebo dva sedláci, kteří tam příštipkaří. Pěstuje se kukuřice a řepka. Tam nevidíte 

bramborové pole aj. Kdyby zde nastala nějaká krize, budeme na tom špatně. Dříve se sedláci uživili, 

včetně svých příbuzných, a ještě své výrobky prodávali. Nyní bychom eventuálně neměli kam pro 

zemědělské produkty jezdit.  

MS: Zkrátka, zemědělskou politiku nepovažujete za klad minulého režimu.  

SK: Ano, rozbilo to venkovský život naprosto nenávratně. I když po roce 1989 byla možnost, aby se 

lidé dostali ke svým původním polím a zemědělským objektům, už je neuměli obhospodařovat a 

neměli k nim patřičný vztah. Neměli zdroje a znalosti na to, aby začali znovu hospodařit. 

MS: To znamená, že došlo k odcizení.  

SK: Ano, došlo k naprostému odcizení od půdy a majetku.  

... Exil, emigrace ...  

MS: Lidé, kteří nechtěli žít v režimu, emigrovali. Přemýšlel jste také o odchodu? Bylo vám dvacet let, 

měl jste život před sebou.  

SK: Samozřejmě jsem přemýšlel. U mě to absolutně nepřicházelo v úvahu, byť možnost bych býval 

měl. V roce 1969 jsem byl na studentské brigádě v Norsku. Dokonce mi tamní farmář, u kterého jsem 

dělal, nabízel, abych tam zůstal. Nicméně moje osobní situace byla taková, že mně ve čtrnácti letech 

tragicky zemřel otec a já žil pouze s matkou. Nemohl jsem ji nechat samotnou.  

MS: Lze říci, že díky exilu tato země přišla o část elity.  

SK: Nesporně! Řekl bych, že druhý, závažný důsledek období po roce 1948, a možná horší než rozpad 

života na vesnici, byl, že jsme v několika vlnách přišli o elity a o lidi, kteří byli intelektuálně na úrovni, 

kteří byli podnikaví a prospěli by ve vývoji této země nesporným způsobem. Na to doplácíme a 

budeme doplácet ještě řadu let.  

... Disent ...  

MS: Jak vnímáte lidi, kteří byli ochotni obětovat své životy za boj proti režimu? Zkrátka se mu postavili 

a stali se demokratickou opozicí. Převážně se jednalo o lidi kolem Charty 77. Můžeme tam zahrnout i 

kulturní underground.  

SK: Tito lidé si určitě zaslouží moji úctu a obdiv. Já jsem takovou odvahu nikdy neměl. Přiznám se, že 

jsem neměl za cíl se tímto způsobem projevovat, ale hlavně jsem neměl odvahu. Musím také říci, že 

se později ukázalo, že jedna věc je mít ideály a nechat se za ně zavřít i do vězení, a druhá věc je pak 

nabytí svobody, kdy zde, jak se později ukázalo, demokracie přechází v anarchii. Spousta lidí si myslí, 

že když je demokracie, mohu si dělat, co chci, a vše ostatní je omezování svobody. Následně se 

ukázalo, že tito lidé, kteří byli ochotni nechat se zavřít, se neumí srovnat a svou morální převahou 
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přetlačit ty, kteří již tak nehledí na ideály, ale snaží se prosadit za každou cenu a získat co nejvíce bez 

ohledu na to, jestli někomu uškodí ... 

MS: ... mé nečestné jednání. Jak uvažujete o vyvrácení komunistické ideologie? Režim padl, ideologie 

je podle vás stále živá? Máme zde však stranu, která navazuje na tu, která zde byla před rokem 1989.  

... Demokracie ...  

MS: Spontánně jsme přešli i k otázce společenského řádu a demokracie. Jak si ji definujete? Jsme 

zemí, která s ní už má zkušenost, a to v první polovině dvacátého století. Je spojována s prvním 

československým prezidentem. Jak o demokracii uvažujete? Pro mnoho lidí byla čímsi matným. 

Takový Fedor Gál mi o ní řekl asi v tomto duchu: „Příliš jsme o ní nevěděli. Demokracie byla idea, k níž 

jdeme.“ Aby demokracie mohla fungovat, neznamená to pouhé zavedení procedur, vytvoření struktur. 

Týká se též jednání člověka.  

SK: Připomeňme známý výrok Churchilla: „Demokracie není úplně nejlepší, ... 

MS: ... ale nic lepšího zatím nemáme.“    

SK: Často jsme se zde odvolávali a odvoláváme na období první republiky, které rozhodně bylo 

obdobím, jež lze nazvat demokratické.  

MS: Například byla cenzura.  

SK: Nebylo to ideální, a pokud v roce 1989 byla možnost mluvit s lidmi, kteří první republiku zažili, tak 

zdaleka ne všichni si libovali, jak se měli dobře. Samozřejmě, z hlediska svobody člověka, první 

republika nebyla špatná. Je vhodné připomenout, že T. G. Masaryk řekl, že budeme potřebovat asi 

padesát let k ustavení demokracie. Ukazuje se, že to byla pravda. Tehdy jsme na to měli málo. 

Jednalo se o dvacet let. Nyní je již pětadvacet let po roce 1989 a víme, jak jsme dnes spokojeni 

s fungováním demokracie u nás. Když se vrátím k dávné historii, Mojžíš vedl Židy čtyřicet let pouští ne 

proto, že by nevěděl, kam jde, ale protože chtěl, aby všichni ti z egyptského otroctví zahynuli, 

vymřeli, a k cíli dovedl pouze ty, kteří se během cesty narodili. Opravdu některé věci nemůžeme chtít 

hned a nemůžeme si myslet, že vše bude ideální. Mezi námi: není to nikde ideální, počínaje 

Spojenými státy a Británií konče, ať zůstaneme u zemí, kde kontinuita demokracie nebyla přerušena 

v posledních dvou stech letech, což neplatí pro kontinentální Evropu, především kvůli nacistické 

okupaci během 2. světové války. Opravdu, adaptace vyžaduje nějaký čas, aby se lidé v novém 

prostředí naučili žít. Také to vyžaduje instituce, jako je nezkorumpovaná policie a soudnictví, které 

dokáže potrestat. Též bychom měli mít pořádné zákony, aby policie a soudy se měly čeho držet a na 

co se odvolávat.  Toto se nám nedaří, jelikož parlament není ...  

MS: ... sborem moudrých.  

SK: Asi nikdy nemůže být, ale jen si vezměte jednací řád parlamentu. Tam jeden každý poslanec může 

přednášet návrhy na úpravu projednávaných zákonů.  

MS: Vytvářet přílepky.  

SK: Nejen ty, ale může vnášet své záměry do tvorby zákona. Za prvé - jsou „iniciativní blbci“, kteří to 

„vylepšují“. Pak jsou samozřejmě lidé, kteří jsou pod vlivem lobbyistů, ať již z blbosti či osobních 
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pohledů, osobních výhod, a jsou schopni navrhnout téměř cokoliv. Výsledkem je, že máme zákony, 

které máme. Neustále se mění, nikdo se v nich nevyzná. Mají s tím problém advokáti i soudci. Když 

toto nefunguje, demokracie nemůže být naplněna. Vždy, v každém národě se naleznou vychytralí 

lidé, kteří využívají jejích chyb, jež jim umožňují prosazovat své zájmy.     

MS: Jejich jednání je legální, ale ne etické. Co například význam elit v demokracii? První republika byla 

též republikou elit. 

SK: Ty bezesporu hrají roli. Bohužel v několika vlnách nám odešly, a proto jsou v nízkém zastoupení. 

MS: Dobrá, jak vnímáte význam občanské společnosti? Člověk má možnost se sdružovat, organizovat 

se podle svých zájmů. Také má tak možnost vyvíjet v dobrém slova smyslu tlak na vládnoucí 

představitele.  

SK: Přiznám se, že nejsem přívržencem občanských iniciativ. Ne, že bych s tím měl nějaký závažný 

problém, nebo dokonce proti nim averzi, ale vadí mi takové různé přivazování se ke stromům na 

Šumavě a prosazování svých názorů podobně drastickým způsobem. Stačí se podívat, jak dlouho 

jezdila doprava středem Plzně. Tuším, že tomu bylo dvanáct let, protože občanští aktivisté chránili 

brouka na vrchu Valík, ale nevadilo jim, že tisíce kamionů denně projíždí celým centrem Plzně a 

otravuje to lidi. Je možné se podívat ze stejných důvodů na dálnici Českým středohořím - a proto 

toho nejsem příznivcem.  

MS: Vnímáte to jako zneužití pozice lidí.  

SK: Ano a pro řadu lidí se některé formy projevu prostřednictvím občanských aktivit stávají určitým 

náboženstvím.  

MS: Lidé mohou občanskou společnost vnímat jako nastavení zpětného zrcátka, inspiraci. Je nedobré, 

když si jedna malá skupina lidí uzurpuje moc.  

SK: Spíše jsem příznivcem politické soutěže. Když usiluji prosadit své názory, mohu si založit 

politickou stranu, vstoupím do nějaké strany, ve volbách soutěžím s ostatními.  

MS: Máme parlamentní demokracii a ta je základem. V tomto ohledu souhlasíte s Václavem Klausem.  

SK: Přesně tak. 

... Politika ... 

MS: S demokracií je spojena politika. Kdo chtěl dělat politiku před rokem 1989, musel u sebe mít 

červenou knížku. Dnes však tomu tak není. Jak vnímáte politiku? Jedná se podle vás o službu 

obecnému dobru, nebo se jedná o prosazení dílčích zájmů, které si vzájemně konkurují?  

SK: Měla by to být služba lidu, služba obecnému blahu, ale jak se přesvědčujeme u nás, tak to ne vždy 

je.  

MS: Jen se podívejme, jak se po roce 1989 proměňovala. V počátku tam byli lidé spojení s disentem. Ti 

postupně odcházeli. Můžeme říci, že lidé v devadesátých letech měli větší povědomí o správě obce. 

Podíleli se na transformaci hospodářství, obnově demokracie. Vidíte tam zásadní posun v přístupu 

k politické práci.  
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SK: Nevím, jestli bych to nazval zásadním posunem.  

MS: Lidé jsou z politiky, která se jim prezentuje, rozhořčeni.  

SK: Stranickost má takový odér z minulého režimu, že se lidé příliš nechtějí organizovat, což ...  

MS: ... vede k nedůvěře.  

SK: Došlo k obnově sociální demokracie, byla založena Občanská demokratická strana. Ukázalo se, že 

ze začátku pod vedením Václava Klause byli lidé, kteří měli nějaké ideje. Netvrdím, že všichni, ale část 

z nich ano.  

MS: Říkáte, že slova, která byla hlásána, měla reálnou materializaci.  

SK: Podívejme se na Václava Klause. Říkal, že je pravicový politik, Thatcherová je jeho vzorem - byť ne 

vše co dělal, vypadalo jako pravicové. Určitě mu nelze upřít, že měl nějaké ideje, které se snažil 

prosazovat spolu s řadou lidí. Postupem času se na tuto stranu „nabalili“ ti, kteří tam nešli z důvodů 

idejí, ale kvůli výhodám, lepšímu získávání zakázek. To však není nejhorší, pokud byli členy strany a se 

svým jménem šli na politický trh. Za nimi jde další řada kmotrů, kteří ani ve straně nebyli, ale na 

různých kongresech ji ovlivňovali. To samozřejmě lidi znechucuje.  

MS: Lidé se tážou, co mají dělat, komu mají věřit?  

SK: Když se dnes, tedy 25. února 2014, podíváte do Hospodářských novin, vidíte tam článek o straně 

Úsvit přímé demokracie pana Tomio Okamury, která má devět členů a nechce zatím přibírat další, 

s odvoláním na stanovy. Je to strana, hnutí, politický subjekt? Ne, jedná se o podnikatelskou skupinu 

pana Okamury.  

MS: Čím to, že kapitál ovlivňuje českou politiku? Je to tím, že někteří lidé, kteří do ní jdou, nemají 

v sobě mravní přesvědčení, zábrany?  

SK: Částečně ano. Jiný pohled je můj, tedy člověka v důchodovém věku, jenž je ekonomicky zajištěn, 

který opravdu může koukat na ideovou stránku věci. Jiný je pohled dvacetiletého pětadvacetiletého 

člověka, který začíná pracovat, chce založit rodinu, chce mít kde bydlet, chce slušně žít, mít děti - tam 

asi ideály ustupují. Je těžké mu nějak vyčítat, že jde za svým ekonomickým cílem, pokud nejde „přes 

mrtvoly“.  

MS: Implicitně říkáte, že nejprve se musí saturovat základna, a teprve pak se objevuje etická 

nadstavba.  

SK: Jedná se o přirozenou lidskou potřebu, kterou nelze ošálit.  

... Participace na veřejném prostoru ...  

MS: Jaká je možnost, aby v politice bylo angažováno více lidí? Sám jste poukázal na skutečnost, že lidé 

mají odstup díky tomu, že být před rokem 1989 straníkem, znamenalo mít šrám. Stranictví je čímsi 

stigmatizující. Jak toto řešit? Pokud jsem součástí společenství, mám se politiky účastnit. 

SK: Naprosto souhlasím s tím, co říkáte. Participaci v politice lidem nejde nařizovat. Je správná. 

Generace mladších lidí vašeho věku, tedy třicátníků, si musí uvědomit, že jde především o jejich život. 
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Buď se smíří s naším současným politickým marasmem, že úzká skupinka, jíž ovládá jeden člověk, 

udělá volební kampaň za peníze bůhví koho a dostane se do Parlamentu. Má více křesel než členů. 

Nejedná se pouze o Úsvit pana Okamury. Bylo to stejné jako Věci veřejné aj. Mladí lidé si toto musí 

uvědomit, že buď vezmou věci legálním způsobem do svých rukou a budou se více angažovat 

v současných nebo nově založených stranách a tím ovládnou politickou scénu, nebo budeme zažívat 

úpadek. Sázím hodně na lidi, kteří studovali v zahraničí a mají potřebné znalosti, mají přehled, mohou 

srovnávat. Sám jste zmínil lidi typu Radka Špicara, Martina Jahna. 

MS: Jedná se o lidi napojené na průmysl.  

SK: Užil jsem tato dvě jména, ale nyní nemyslím, že zrovna oni to musí být. Jedná se o typ lidí, kterým 

nebude lhostejné, v čem budou studovat, pracovat, a v čem budou vyrůstat jejich děti. 

MS: Dá se říci, že když se lidé nebudou účastnit vývoje ve společnosti, ...  

SK: ... dopadne to špatně.  

MS: Politika nebude dostatečně produktivní a na politické kolbiště se budou dostávat lidé, kteří budou 

populisté. Budou slibovat nemožné.  

SK: Například, když člověk žije v Praze, zdejší životní úroveň je vyšší, pracovní příležitosti jsou 

naprosto jiné než v Milevsku a kdekoliv jinde. Mimo Prahu skutečně životní úroveň není zdaleka 

taková jako v hlavním městě. Lidé jsou zklamáni tím, co nastalo. Vede to k tomu, že buď volí tato 

obskurní seskupení, anebo se vrací a volí KSČ.  

MS: Takoví lidé podporují návrat starých časů.  

... Neexistence vize ...  

MS: Není to způsobeno tím, že v české politice neexistuje společná sdílená vize? Kam chceme jako Češi 

dojít? Vím, můžete říci, že si někdo pod tím představí plánování. Víme, co se dříve dělo. Plánovalo se, 

a plány se neplnily.  

SK: Asi nám chybí sdílená vize, za kterou by šla většina občanů tohoto státu. To je pravda. 

Samozřejmě, po roce 1989 to byl vstup do Evropské unie. Ten se podařil. Nicméně pak nastala 

v euroatlantickém světě určitá krize a ukázalo se, že i v unii jsou problémy, čehož využívají skeptici u 

nás, v čele s Václavem Klausem. V tomto ohledu s ním nesouhlasím. Vize bohužel u nás není. Přiznám 

se, že nevím, jestli občané Itálie, Francie, Rakouska nebo Švýcarska mají vizi, za kterou by šli. Každý 

možná má vizi, aby se měl dobře, aby žil slušně.  

MS: K materiálnímu nasycení můžete dojít s určitým časovým odstupem. Je rozdíl, když se chceme mít 

dobře hned, či v dlouhodobé perspektivě. Když máte zájem se mít hned dobře, možná oželíte děti, což 

z dlouhodobého hlediska může být ztrátové. Kdybychom se vrátili zpět k úvodní otázce: jste proti 

jednotícím myšlenkám rezervovaný?  

SK: Ne, že bych byl rezervovaný, ale přiznám se, že nevím, jaká by měla být jednotící vize naší 

republiky. Jednoduše to nevím.  

MS: Měli jsme zde instituce jako NERV, které pomáhaly k vytvoření strategie - například 

konkurenceschopnosti. Dokumenty toho druhu mohou být vodítky pro politiky.  
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SK: Víte, já to posuzuji z pohledu dlouholetého členství ve Svazu průmyslu a dopravy, kde jsem ve 

vrcholných funkcích od jeho opětného založení. Zažil jsem takových strategií, ať již odvětvových, 

nebo celohospodářských … a vím, jak většinou končí. Dívám se na ně především z pohledu průmyslu. 

Rozumím, že i z pohledu potravinářství bychom měli být konkurenceschopní a zabezpečení. Pak vám 

do toho vstoupí různé iniciativy, jako jsou obnovitelné zdroje energie, což je bezesporu hezká a 

správná věc, ale nic se nesmí přehánět. Následně to vede k tomu, co se například provedlo se 

solárními elektrárnami - že to znehodnotilo myšlenku a snížilo to konkurenceschopnost českého 

průmyslu, jelikož elektřina se stala dražší, a proto se náklady promítají do výrobku. Tím jsme méně 

konkurenceschopní ve srovnání s okolními státy.  

MS: Ne nadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Toto je jeden z příkladů. 

Zkrátka, měli bychom být střízliví a zůstat na zemi. Postupnými kroky se snažit měnit stav věcí a ne 

dělat velká díla.         

SK: Revoluce většinou nevedly k lepšímu. Nyní však nemyslím tu sametovou. Ta byla výjimkou.  

... Kapitalismus ...  

MS: Nyní bych se obrátil na otázku hospodářského řádu – obnovení kapitalismu, tržního hospodářství. 

Jak vnímáte to samotné slovo? U nás má negativní přídech. Marx psal kritiku kapitalismu. Po roce 

1989 se přímo o návratu ke kapitalismu nehovořilo. Užívalo se spojení „obnovení tržního 

hospodářství“. Jak vnímáte sémantické rozdíly? Pro někoho je kapitalismus dokonce červeným 

hadrem.  

SK: Myslím si, že žijeme v kapitalismu, protože komunismus není již nikde na světě a ani nebyl. 

Možná jsou společnosti, kde přežívá feudalismus. Nediskutoval bych, zda žijeme, či nežijeme 

v kapitalismu. Žijeme v něm. Tržní vztahy jsou synonymem kapitalismu.  

MS: Před rokem 1989 se hovořilo, že budujeme socialismus, normalizace nesla spojení „reálný 

socialismus“.  

SK: Je to spíš slovíčkaření. Když ideologům došlo, že socialismus již nefunguje, tak se k tomu přidalo 

slovo reálný. Jsem přesvědčen, že jsme v reálném kapitalismu.  

... Selhání plánování ...  

MS: Soudíte, že přechod ke kapitalismu byl logickým vyústěním toho, že centrální plánování selhalo?   

SK: Selhalo centrální plánování, protože bylo postaveno na ideologických základech. Po roce 1989 se 

slovo „plánování“ stalo téměř sprostým slovem. Ukázalo se, že řada nadnárodních společností 

plánuje. Státy mají různé strategie, což je jiné slovo pro plán.  

MS: Jen zmiňme Japonsko, Francii. Zde bychom měli říci jednu skutečnost, na kterou upozorňuje 

Tomáš Ježek: „To plan not to be planned.“  Jde o to, aby subjekt, který je předmětem tržních vztahů, 

sám plánoval, ale aby „nebyl plánován“. Jako pracovník ZVVZ Milevsko jste to zažil.  

SK: Samozřejmě, zažil jsem to, a to v obou režimech. Do roku 1989 jsem nějakou chvíli dělal v odboru 

plánování ZVVZ. Tamní systém nebyl životaschopný. Byly plánovány sebemenší šroubky, maličkosti, a 

byla to hloupost. Nicméně po roce 1989 jsme plánovali každý rok. Dělali jsme klouzavou strategii na 
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tři roky dopředu. Každý rok se posunula o rok. Zkrátka - také jsme plánovali a dělá to každý 

hospodářský subjekt, který chce přežít.  

MS: Ano, ale jde o to, že na celostátní úrovni se dělaly plány a nedodržovaly se.  

SK: Nyní jsem hovořil o podnikové praxi, ale pokud jde o celostátní, tam je hloupost, co se dělalo. 

Lidé plánovali, kolik vyrobíme cementu, kolik tun železa, oceli. To však je nesmysl. Dnes se tento 

postup neuplatňuje a je to správné. Myslím si, že stát by měl mít v určitých záležitostech, a především 

v energetice strategii. Stát ji sice dělá, ale každý rok ji mění.  

... Ohlédnutí do minulosti ...  

MS: Dobrá, když se podíváte do minulosti, domníváte se, že Československo bylo rozvinutou 

hospodářskou zemí? Byla zde kontinuita z Rakouska – Uherska.  

SK: Podívejte se, tato část Evropy a dříve Rakouska – Uherska, byla vždy jeho nejprůmyslovější částí. 

Díky tomu jsme relativně dobře fungovali i po roce 1918. Bylo to díky osvícenosti několika lidí, jako 

byl Preiss, ministr financí ...  

MS: ... Karel Engliš, Alois Rašín ... 

SK: Ti lidé věděli, co chtějí.  

MS: Měli nějakou vizi, nějaké zásady.  

SK: Ano.  

MS: Byli zde průmyslníci jako Kolben, Daněk, ...  

SK: ... Tomáš Baťa, František Křižík, ...  

MS: ... Emil Škoda.  

SK: Zkrátka - průmyslová vyspělost zde byla. I po válce zde byli lidé, kteří měli know – how, ať již 

organizační či odborné, byť řada z nich odešla v roce 1948, což byla velká škoda. Stále zde byli 

architekti, kteří v šedesátých letech navrhovali progresivní stavby nebo ti, kteří budovali vltavskou 

kaskádu. Postavit přehradu nemohl soudruh, který uměl mávat rudou knížkou. Musel to dělat vysoce 

specializovaný odborník. Zaplať Bůh, že zde byla tradice. Mám pocit, že docela úspěšně pracujeme na 

jejím zničení.  

... Stav průmyslu k roku 1989 ... 

MS: Kdybyste se měl rozhlédnout, v jakém stavu bylo hospodářství v roce 1989? Když jsem hovořil 

s Janem Vrbou, říkal mi, že jsme byli přibližně patnáct let za vyspělým světem. Měli jsme zde vysoce 

schopné dělníky, kteří mohli vyrábět turbíny bez „blbovzdorných technologií“, jak o tom hovoří Jan 

Vrba, jelikož to umožňovala kvalifikace těch lidí.       

SK: Po roce 1989 jsme na tom tak špatně nebyli, nicméně nějaký odstup zde byl. Pan Vrba, jako 

tehdejší ministr průmyslu a hospodářství, si určitě dokáže udělat lepší obraz než já. V tomto ohledu 

s ním souhlasím. Řekl bych, že změna přišla v nejvyšší čas, protože v té době jsme začali zaostávat, 
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pokud jde o elektrotechniku, počítače a tyto záležitosti - zde jsme hned ze začátku měli ztrátu. Kdyby 

změna nenastala, přišel by obrovský malér.  

MS: Naše hospodářství bylo orientováno na Východ. Byli jsme dodavateli technologií pro východní 

blok.  

SK: Tedy ne zcela konkurenční prostředí.  

MS: V literatuře se hovoří o takzvaných měkkých trzích. Vyráběli jsme od špendlíku po traktor, ... 

SK: ... nebyla specializace.  

MS: Nemohli jsme využívat to, čemu ekonomové říkají komparativní výhody. Ale byli jsme schopni 

vytvářet investiční celky.  

SK: Ano, máte pravdu. Je to další záporná věc, která je výsledkem rozbití velkých koncernů typu 

Škody Plzeň, ČKD, Přerovských strojíren, Cheposu nebo ZVU Hradec Králové. Posledně zmiňovaná 

společnost stavěla pivovary a potravinářské celky.  

MS: Podle vás tato oblast byla tak špatná ve srovnání se západním světem, že musela zaniknout? 

SK: Nebyla špatná. Bohužel se nepodařilo udržet koncerny pohromadě, a to díky privatizaci, ale i díky 

představě „primitivního kapitalismu“, že když vše staré rozbijeme, získáme fungující společnosti. 

Ukázalo se, že ne.  

... Koncept hospodářské transformace ...  

MS: Než začneme hovořit o samotné transformaci, ještě bych se zeptal, jak se díváte na koncepty, 

podle kterých se transformace dělala. Jeden přístup razil Václav Klaus, jenž v jistém ohledu stínoval 

dokument, který nese název Washingtonský konsensus. Do jisté míry byl neoficiálním materiálem 

Mezinárodního měnového fondu, Ministerstva financí USA. S čímsi přišel Jan Švejnar. Byl jedním 

z těch, který hovořil o kuponové privatizaci, byť usiloval o modifikovanou podobu ve srovnání s tím, co 

se zde provádělo. Jak vy tyto strategie s odstupem času vnímáte?  

SK: Víte, po bitvě je každý generál. Nemyslím si, že kuponová privatizace jako taková byla úplná 

hloupost. To rozhodně ne. K tomu bych rád řekl dvě skutečnosti. Jednou je, že se měly vyjmout 

klíčové podniky, jako se to udělalo se Škodou Auto. Mělo se to též týkat Tatry Kopřivnice. Stejný 

postup se měl uplatnit i u společností, jako je Škoda Plzeň, které produkovaly investiční celky. Tento 

postup se neudělal. Druhá věc byla právní prostředí, které provázelo to, co následovalo při a po 

kuponové privatizaci.  

MS: Dobrá, ale sluší se říci, že kuponová privatizace byla pouze část privatizace. Privatizace zase byla 

částí transformace při obnově kapitalismu. Zkrátka, spojovat transformaci pouze s kuponovou 

privatizací není fair.  

SK: Nerad bych to spojoval. Myslel jsem si, že se bavíme o hospodářské stránce věci. Vy jste měl na 

mysli transformaci v širším slova smyslu.  

MS: Možná jsme si nerozuměli. Pouze jsem si myslel, že hospodářská transformace také 

obsahovala utvoření právního rámce, který jste zmínil.  
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SK: To nebylo zvládnuté.  

MS: Pak zde byla nutná liberalizace cen. Některé ceny v československé ekonomice byly dotovány. 

Existovala takzvaná záporná daň z obratu. Rok 1991 byl rokem liberalizace cen, což vyvolalo silný 

inflační impuls, který v následných měsících dozníval, v porovnání s jinými transformujícími se 

ekonomikami, které na tom byly hůř. Dalším opatření bylo nastavení konkurenceschopného 

měnového kurzu. To jsou vlastně jednorázové kroky. Ještě bychom měli říci pár slov k privatizaci. 

Důležitou pro pozitivní vnímání procesu transformace byla též malá privatizace, v níž si lidé mohli 

koupit provozovnu, obnovit ji. Díky tomu se proměnily části měst. Tady je též problém, že v České 

republice se privatizovalo, ale proces se označuje jako kapitalismus bez kapitálu.  

SK: Kapitál zde nebyl. Zase si nemyslím, že zde probíhalo vše špatně. Nakonec, když se podíváte na 

zdejší životní úroveň a v Maďarsku, Slovensku, Polsku, a nyní nemluvím o bývalé NDR - tam to bylo o 

něčem jiném. To bylo sanováno Spolkovou republikou Německo. I tam je však stále rozdíl mezi Ossi a 

Wessi, mezi Východem a Západem, třebaže se tam masivně investovaly stovky miliard eur. Nemyslím 

si, že proces byl špatný. Malá privatizace byla správná a jinak to nešlo. Kapitál zde nebyl, nicméně ...  

MS: ... jsme měli lidi, kteří byli schopní. Tím myslím kapitál lidí.  

... Hospodářská politika ...  

MS: V rámci diskuse nad otázkou kapitalismu bychom se měli dotknout obecné hospodářské politiky.  

Tu vykonává stát. Jak na něj nahlížíte? Sám jste zmínil, že v devadesátých letech slovo „plán“ bylo 

čímsi nepatřičným. Jednalo se o slovo, které vzbuzovalo negativní asociace. Soudil jste, že je vhodné, 

aby zde byla instituce, která by připravovala koherentní a gramotnou vládní koncepci hospodářské 

politiky? V roce 2008 vláda Mirka Topolánka ustanovila Národní ekonomickou radu vlády složenou 

z ekonomů, která vypracovala doporučující materiály ...    

SK: Stát by měl především zabezpečit infrastrukturu. Také by měl zabezpečit právní prostředí, 

pečovat o vymahatelné zákony. Měl by stanovit koncepci v oblasti energetiky a pak by se neměl do 

hospodářství plést. Samozřejmě, pokud roste nezaměstnanost, nějakými investičními pobídkami by 

měl pomoci přitáhnout zahraniční kapitál. Neměly by to být investiční pobídky za každou cenu, jako 

se to stalo v případě ... 

MS:  ... automobilky Nošovice? 

SK: Ne, tu nemyslím. Na základě investičních pobídek jedna nejmenovaná německá společnost 

postavila v Českém Krumlově fabriku na určitý druh kancelářských potřeb. Dostali pobídku na 

pracovní místo. Vlastislavu Břízovi z KOH–I-NOORu České Budějovice odešlo mnoho lidí do nového 

podniku. Tento způsob pobídek není dobrý.  

MS: Ano, investice zahraničního kapitálu v této podobě mohou škodit. Pro vládu, politickou garnituru 

to může být pozitivní, řeší to nezaměstnanost.  

SK: Podívejte se, nyní se diskutuje o projektu AMAZON.com v Brně. Jestli má investice přinést dva 

tisíce míst, jestli je podmínkou, aby tam byl dálniční přivaděč, jelikož lidé logicky nechtějí, aby 

doprava vedla přes město a vesnice, stát by si měl říci: „Ano, bude se investovat do přivaděče na 

dálnici.“ Takto si představuji podporu.  
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MS: Zde bychom měli říci jednu skutečnost. Ekonomika je tažena přírodními zdroji, investicemi a 

inovacemi. Jde o to, abychom užívali také to třetí.  

SK: Zase jsme u toho školství. Stát by vedle infrastruktury, právního prostředí měl dbát na kvalitní 

školství. Pochopitelně ve spolupráci s firmami atd. Máme například dvaadvacet vysokých škol, kde je 

možné studovat ekonomii. Nic proti humanitnímu vzdělání, ale mělo by se to regulovat. Diskutuje se: 

platit, neplatit. Ať je nějaký poplatek pro ty, kteří chtějí studovat humanitní obory, ať je podpora pro 

ty, kteří chtějí studovat technické.  

... Svaz průmyslu a dopravy ... 

MS: Dovolil bych si využít skutečnosti, že jste zakládal a na počátku 21. století vedl Svaz průmysl a 

dopravy. Jak vnímáte tuto instituci? Vzniká v době zahájení transformace hospodářství, je znakem 

korporativismu, proti kterému ostře vystupoval Václav Klaus.  

SK: Společnost nevznikla v devadesátých letech. Ona znovu vznikla, a to potřetí. Český svaz 

průmyslníků byl založen za Rakouska – Uherska. Za protektorátu skončil. Obnoven byl po 2. světové 

válce, znovu založen, pak skončil. Opět založen byl v roce 1990. Jedná se o instituci, která je v každé 

zemi Evropské unie, abychom hovořili o bližších zemích. Je i v dalších zemích. Tak jako se sdružují 

odbory, i tato organizace hájí zájmy svých členů. Má své místo v ekonomice každého státu.  

MS: Poskytuje servis firmám, ... 

SK: ... hájí jejich zájmy.  

MS: Zastupuje je například v tripartitě. Nesouhlasíte s Václavem Klausem v tom ohledu, že se jedná o 

instituci, která do jisté míry vytváří „nátlak“?  

SK: Z titulu členství ve Svazu průmyslu a dopravy jsem s Václavem Klausem jako premiérem jednal 

nesčíslněkrát. Nebylo to tam tak vyhrocené. Neříkal: „Nesouhlasím s vámi, neměli byste existovat.“ 

Jeho stanovisko nebylo takové.  

MS: Rétorika byla silnější ...  

SK: Ani si snad nevzpomínám na přímý výpad. Možná v rámci folklóru, v rámci jeho ironie ... To však 

nebylo míněno vážně.  

MS: Jak se díváte na dialog, který tyto společnosti zprostředkovávaly? Byl zde sociální smír.  

SK: Dialog je nutný. Počínaje zákoníkem práce. Nemůže to napsat někdo od stolu, nějaký legislativec 

na Úřadu vlády. Musí to být výsledek kompromisu mezi zaměstnavateli, odbory a vládou. K 

obchodnímu zákoníku by se též nutně měli vyjadřovat ti, kterých se týká.  

MS: Zde je dobré zmínit, že odbory byly „mírné“ a umožnily „lehký“ přechod k tržnímu hospodářství.  

SK: Netvrdil bych to. Zažil jsem poměrně tvrdá jednání, a to jak na úrovni podniků, tak tripartity.  

MS: Myslel jsem to tak, že se nestávkovalo, až na rok 1997, kdy byla větší železniční stávka.    

... Čeští kapitalisté ...  
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MS: Pokročíme dále v rámci tématu. O propojení českých podniků, které mají finální produkt, se 

západními společnostmi, usiloval Jan Vrba. Realizovala to vláda Petra Pitharta. Po volbách 1992, kdy 

došlo k politické obměně, se tato cesta uzavřela. Začalo se jít cestou na úvěr. Myslíte si, že toto byla 

kardinální chyba? Zkrátka nedošlo k provázání klíčových podniků se západními. V jistém ohledu tam 

hrál aspekt nacionalismus. Privatizovat do zahraničních rukou bylo ekonomicky opodstatněné, ale 

politicky to bylo nemožné.  

SK: Řekl bych, že tomu tak bylo. Rozhodně by tento typ investic byl pozitivní. Nevím, do jaké míry 

byla ta atmosféra cíleně vyvolána - jen si vzpomeňme na hesla typu „rodinné stříbro“, nebo jestli to 

vzniklo samo o sobě. Mohlo to být živeno z politicko – mocenského centra. Do určité míry chápu 

snahy vše nerozprodat do zahraničí. Lidé typu Kellner nemají chybné směřování. Jednal jsem s panem 

Kellnerem, ještě když seděl pod Nuselským mostem ve čtvrtém patře jednoho domu. Tehdy též měli 

zájem o ZVVZ. Samozřejmě, byly jedním z mnoha fondů, které tehdy byly na startu.  

MS: Pan Kellner zastupoval První privatizační fond – PPF.  

SK: Že zde jsou takoví lidé, nevidím jako nějaký problém. Naopak si myslím, že to je dobře - alespoň 

nemám pocit, že by užíval nedobré praktiky, na rozdíl od jiných. Zkrátka celky jako Škoda, Tatra, 

Přerovské strojírny měly zůstat v celku a také v celku je privatizovat.       

MS: Milan Zelený zdůrazňuje, že Češi měli dbát na to, aby zahraniční podnikatelé „pomohli“ našemu 

průmyslu. Existovalo by cosi jako zpětný leasing. České podniky by byly „prodány“, ale existovala by 

možnost zpětného odkupu například managementem. Zahraniční firmy by usilovaly na základě 

smlouvy o zlepšení finanční kondice českých průmyslových celků, dodání know - how, a to kvůli opci, 

kterou by čeští partneři měli. Podnik by například neskončil díky konkurenci, kterou české podniky pro 

zahraniční subjekty představovaly. Tímto postupným způsobem by se obnovila skupina kapitalistů.  

SK: Nebyl bych takový idealista. Těm jde též o zisk. Zahraniční kapitál zde viděl trhy. Za druhé zde 

viděli potenciál, který jim může pomoct, a též, že na nás mohou vydělat, kdybych to zjednodušil. 

Nevěřím, že by nám chtěli pomáhat cestou, kterou jste popsal.  

MS: Víme, že zahraniční společnosti koupily cukrovar a nechaly jej stát.  

SK: Příklad cukrovarů je zvláštní kapitolou, jak zničit odvětví, které zde mělo staletou tradici. Díky 

špatně zvládnutým přístupovým smlouvám a dravosti západního kapitálu jsme si nabili ústa. Snad ani 

horší příklad nemůžeme nalézt, jak pomocí Evropské unie došlo k likvidaci celého odvětví.  

MS: Zkrátka zahraniční investoři nejsou žádní samaritáni. Zisk je určující hodnotou.  

SK: Důležité je ovládnutí trhu, likvidace konkurence.  

... ZVVZ Milevsko a kontexty ...  

MS: Jelikož je váš život spojen se společností ZVVZ Milevsko, můžete říci pár slov o jejím významu? 

Vznikala na přelomu čtyřicátých a padesátých let, v chudém kraji ...  

SK: Na význam společnosti se můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Jeden z pohledů je – a ten jsem 

zmínil – že šlo o zprůmyslnění zemědělské a ekonomicky zaostalé oblasti. Výrazně pomohla zvýšit 

počet obyvatel, životní úroveň města a poměrně širokého okolí. Dalším pohledem bylo to, že 
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postupně se ze společnosti vytvořila největší firma na těžkou vzduchotechniku nejen 

v Československu, ale i ve střední Evropě. Podílí se na dodávkách větrání až po ventilaci jaderných 

elektráren, metra a podobných, především průmyslových provozů.  

MS: Jedná se o společnost, jejíž rozvoj, produkce je spojena s vlastním vývojem, a to přináší patřičnou 

přidanou hodnotu.  

SK: Ano, společnost je založena na vlastním vývoji a na tom, co k tomu patří.  

... Stav společnosti a obchodní trhy ...  

MS: V jakém stavu byla společnost v roce 1989? Kde byly její hlavní exportní trhy?  

SK: Pokud jde o stav do roku 1989, hlavním teritoriem bylo tehdejší Československo. Všechny 

elektrárny, cementárny, hutě byly vybaveny ventilací a odprašovacími systémy ze ZVVZ. Pokud jde o 

export, ten především směřoval do zemí RVHP a do východních zemí. Pouze menší část produkce 

směřovala na Západ.  

MS: Můžeme tuto disproporci přičítat tomu, že vzduchotechnika, ve srovnání se západními 

společnostmi, nebyla konkurenceschopná, nebo naše země byla zaměřena na Východ, a stejným 

směrem se orientovaly i domácí podniky?  

SK: Nejednalo se o otázku nízké konkurenceschopnosti. Dodávali jsme zařízení také v rámci 

investičních celků přes Škodaexport, Strojexport, Pragoinvest, do řady zemí nesocialistických. 

Vzhledem k tomu, že zde poptávka převyšovala nabídku a my jsme z dnešního pohledu „byli 

vyprodáni“ na dva tři roky dopředu, ani nás nic nenutilo k tomu pronikat na západní trhy. Nehledě na 

to, že vzhledem k monopolu podniků zahraničního obchodu, jsme přímo obchodovat nemohli. Byla to 

záležitost podniků zahraničního obchodu.  

MS: Když postoupíme do období po roce 1989. Jak dlouho vám trvala změna orientace z Východu na 

Západ?  

SK: Proces šel poměrně rychle. RVHP se rozpadla. 

MS: Píše se rok 1991.  

SK: Nejen z důvodu změny v tehdejším Československu, ale ve všech těchto zemí včetně bývalého 

Sovětského svazu. Skončil monopol zahraničního obchodu a poměrně rychle jsme se přeorientovali 

na dodávky do zemí západní Evropy a jiných teritorií.  

MS: Jaké byly hlavní trhy? Čím český, československý průmysl a ZVVZ musely své zahraniční partnery 

oslovit? Důležitým faktorem byly i nízké mzdové náklady.  

SK: Samozřejmě, že nižší výrobní náklady hrály určitou roly. To však nestačí. Musíte mít kvalitní 

produkty, musíte být konkurenceschopní. Zkrátka se jednalo o široký komplex věcí. Navíc se zde po 

roce 1989 a zrušení monopolu podniku zahraničního obchodu nejen otevřela cesta českým firmám 

do zahraničí, ale především se otevřela k dovozu zahraničních věcí do Česka. Zde se výrazně zvýšila 

konkurence. Snad i rozpadem řady firem se zvýšila investiční výstavba. Jednalo se i o otázku přežití - 

dostat se na trhy západní Evropy a dalších zemí.  
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MS: Ostatně, tato země je závislá na exportu. Vnímáte to také tak, že deficit zde byl například ve 

strojním vybavení? My jsme je přivezli, a díky tomu jsme mohli vytvářet lepší produkty.  

SK: V řadě sortimentů to můžeme tak vnímat. Nebyla to klíčová otázka pro ZVVZ. V Čechách jsme 

zaostávali ve výpočetní technice. Z počátku to bylo závislé vysloveně na dovozu.  

MS: Společnost, která se zabývala touto problematikou, bylo JZD Slušovice. Představitelé státu před 

rokem 1989 si mysleli, že je vhodné koupit licenci a vyrábět zde tyto produkty, přičemž logika velí, aby 

se tyto technologie pořizovaly a nesnažili jsme se je „vymýšlet“. Zřejmě to bylo způsobeno 

nedostatečností těch, kteří společnost jako celek vedli.  

... Privatizace ZVVZ Milevsko ...  

MS: Pokročme dále. Jak probíhala privatizace? Byl jste ředitelem firmy od roku 1990.   

SK: Ano, ale rád bych uvedl náš případ. ZVVZ Milevsko byla firma privatizovaná v druhé vlně 

kuponové privatizace. Po proběhnuvší vlně bylo šest fondů, které ovládaly 65 procent akcií. Zbytek 

byl rozdělen mezi drobné akcionáře. Byly fondy, které měly 3 procenta. Všechny fondy - až na jednu 

výjimku - byly fondy bankovní. V určitém stádiu jsem zvažoval ještě s některými kolegy z vedení, že 

bychom do toho mohli jít a koupit společnost.  

MS: Zkrátka jste se pokoušeli o privatizaci managementem.  

SK: Ano, ale již to bylo od fondů. Šel jsem do banky, zdali bychom na tento odkup dostali úvěr. Banka 

nám na to nepůjčila. Zkrátka jsme nenašli banky, které by nám půjčily.  

MS: Jak si vysvětlujete situaci, že zde byly banky, které půjčili panu Stehlíkovi, panu Soudkovi, panu 

Marouškovi ...  

SK: Ano, bylo to na základě první vlny, ...  

MS: ... která byla v roce 1992, ...  

SK: ... a banky, když se jednalo o druhou vlnu, byly poučeny.  

MS: Jistě víte, že zde byl takzvaný „bankovní socialismus“.  

SK: Na vaši otázku jsou dvě možné odpovědi. Jedna odpověď je, že banky byly naivní, čemuž se mi 

nechce věřit. Druhá je, že měly určité politické zadání. Není zde kapitál a lidé, kteří mají odvahu do 

toho jít, tak by měli být podpořeni. Nakonec víme, jak všichni ti, kteří byli zmíněni, dopadli.            

MS: Ano, dopadli jak sedláci u Chlumce. Byla zde snaha vytvořit český kapitalismus na úvěr.  

SK: Nebylo by to tak špatné, kdyby se k tomu dostali lidé, kteří měli potenciál to zvládnout. Následně 

45 procent akcií ZVVZ spravoval fond Motoinvest. Tam byl v té době předsedou dozorčí rady Pavel 

Tykač. V určitém momentu jsem zvažoval, že by od něj jeho podíl odkoupil management. On to 

podporoval, nicméně jeho představa o ceně za akcii byla naprosto diametrálně odlišná od naší 

představy, že se to dá uhradit. Nyní se vrátím k příkladu tří zmíněných firem. Kdybychom byli idealisté 

a neuvažovali reálně, tak bychom do toho šli. Zadlužili bychom se a nebyli bychom schopni to splatit. 

Tudíž jsme řekli, že za tuto cenu do toho nepůjdeme.   
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... ZVVZ v současnosti ...  

MS: Nyní bych přešel k obchodním aktivitám. Jaké trhy byly a jsou pro ZVVZ zásadní? Český export je 

vázán na Německo. Jedná se také o vašeho obchodního partnera?  

SK: Jistě je jeden z výrazných obchodních partnerů, ale řekl bych, že vyvážíme do řady zemí Evropské 

unie, do Spojených států. V posledních letech výrazné objemy do Ruska, do Kazachstánu, ale i na 

Ukrajinu. Nesmím opomenout Slovensko.  

MS: Můžeme to interpretovat tak, že se vracíte na trhy, které se dříve musely opustit. 

SK: Neřekl bych, že jsme přestali vyvážet do zemí bývalého Sovětského svazu. Vývoz v nějaké míře 

pokračoval stále. Nejednalo se o to, že by byl přerušen. Zřejmě nebyl takový jako dřív. Bylo to 

způsobeno problémy, jež souvisely s rozpadem Sovětského svazu.  

... Lidé a ZVVZ Milevsko ...  

MS: Aby společnost mohla vyvážet, musí mít kvalitní pracovníky. Jak jste dbal na výběr zaměstnanců 

společnosti? Říkal jste, že může v naší republice nastat problém, že nebudou odpovídající pracovníci. 

Naše země je průmyslově orientovaná.  

SK: V době, kdy jsem byl ředitelem, problém nebyl takový. Nastává až nyní díky tomu, co bylo 

provedeno ve školství počínaje učňovskými učilišti, středními a vysokými školami konče. Zrovna dnes 

(13. 3. 2014) jsem slyšel v rozhlase vyjádření, že v letošním roce je na vysokých školách při přijímání 

více míst, než je absolventů středních škol. O čemsi to svědčí. Když si vezmeme, jaká je úroveň 

některých středních škol, že tam jsou lidé, kteří by měli problém se vyučit řemeslo, tak je to tragédie.  

MS: V rámci podniku jste plánovali, kolik budete potřebovat pracovníků určité profese a tomu i 

podřídit politiku vzdělávání. Jinými slovy - nenechat vzdělávání na státu, ale orientovat se na to, 

abychom si mohli připravit své pracovníky pro následné fungování společnosti. Touto cestou jde 

Škoda Auto. Je nutné říci, že se jedná o daleko větší podnik.  

SK: Samozřejmě, že jsme tomu věnovali pozornost. Svého času v ZVVZ byla – teď nechci říci pobočka -  

skupina lidí, kteří studovali dálkově ČVUT, a vyučující dojížděli do ZVVZ. Pokud jde o učiliště, které 

nám bylo odebráno stejně jako dalším firmám v devadesátých letech. Nejprve bylo podřízeno 

ministerstvu školství, pak ministerstvu hospodářství. Vybojovali jsme alespoň to, abychom si 

zachovali praktickou výuku učňů.  

MS: Soudíte, že v tomto ohledu je nutná spolupráce státu a konkrétní společnosti, aby byl větší 

výhled? Na druhou stranu můžeme říci: „Bohužel, politici uvažují v krátkém čtyřletém volebním cyklu, 

...  

SK: ... který v poslední době nebývá ani čtyřletý.“  

... Česká exportní banka a Exportní a garanční pojišťovna ...  

MS: Dotknuli jsme se státu. Je vhodné se zeptat, jestli jste jako firma využívali státních institucí jako je 

Česká exportní banka, EGAP?  

SK: Ano, využívali jsme je, a to v podpoře větších obchodních případů.  
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MS: Soudíte, že tyto instituce pomáhají, aby společnosti mohly vyvážet do rizikovějších území? Tážu 

se, protože jsme nedávno mohli být svědky problémů České exportní banky, a to kvůli „nečistému 

financování“. Objevila se tam korupce.  

SK: Jsem přesvědčen, že instituce, které jste zmínil, i společnost Czech Trade jsou bezesporu 

potřebnými institucemi. Zkrátka podpora exportu je úlohou státu.  

... Financování projektů ...  

MS: Pokročme dále - jak jste vnímal postavení bank a financování průmyslu v transformaci? Český 

průmysl je založen na úvěru. Podniky nejdou cestou, jež můžeme vidět v Americe, kde nabídnou své 

akcie na burzách. Jak toto vnímáte? Jak jste jako ZVVZ vycházeli s českými bankami?  

SK: Nikdy jsme neměli s bankami potíže. Spolupracovali jsme s několika z nich. Mým cílem bylo 

snižovat úvěrové zatížení, s nímž jsme vystartovali po roce 1989, což se mi podařilo. Při mém 

odchodu ze ZVVZ jsme prakticky pracovali bez úvěrů. Které úvěry nám dělaly problém? Byly to na 

trvale obracející se zásoby – TOZ. Ze strany státu byly docela nefér. Když pominu tento druh úvěrů, 

nikdy jsme s úvěrováním neměli problém.  

MS: Řídil jste se zásadou opatrnosti. Když vezmeme v úvahu jiné podnikatele, oni si půjčili a v průběhu 

realizace projektu měli problém s vracením peněz. Někteří si již půjčili i s tím, že peníze nevrátí.  

SK: Ano, ale to je již jiná kategorie. Ještě bych řekl pár slov k možnosti vydávání akcií. Díky přerušení 

tradičních systémů řízení průmyslových podniků, u nás model akciových společností respektive emise 

nových akcií nemá tradici. To zaprvé. Za druhé, burza se rozjížděla poměrně pomalu. Otevřeně 

řečeno, když se podíváte na to, kolik nových emisí se tam ročně objevuje, jen se potvrzuje to, co 

říkáte. Důvodů je zřejmě víc. Zasloužilo by si to samostatnou analýzu.  

MS: Ano, ale můžeme zde vidět šrám z kuponové privatizace. Český kapitálový trh byl spíše trhem 

akciovým než trhem kapitálovým v původním slova smyslu.  

SK: Nepřinášel kapitál.  

MS: Možná je škoda, že si investoři chodí pro kapitál do Varšavy, a ne do Prahy.  

SK: Nad tím by se měla zamyslet burza jako instituce.  

MS: Za ZVVZ říkáte: žádných emisí cenných papírů nebylo z naší strany třeba. Nemusíme ředit 

dosavadní akciové podíly v rámci emisí nových akcií.  

SK: Do privatizace byla firma ve vlastnictví Fondu národního majetku. Tam jsme o tom ani nemohli 

rozhodovat. Později se nám to nezdálo potřebné.  

... Hodnocení společnosti ...  

MS: Pokročme dále: soudíte, že společnost ZVVZ obstála v transformaci ve srovnání s jinými podniky? 

Tím myslím, zda jste zachovali kontinuitu, nebo byste něco označil jako chybu, která společnosti 

nedala prostor pro větší expanzi.  



 
 

29 
 

SK: Podívejte se, nikdo nepracuje bez chyb. Samozřejmě i my jsme udělali chyby, ale nemyslím si, že 

jsme se dopustili zásadní chyby, která by negativně ovlivnila vývoj společnosti. Řekl bych, že výsledek 

hovoří jasně. Tím složitým obdobím jsme prošli tak, že jsme vždy fungovali. Nikdy jsme nezpozdili 

výplaty ani o den. Neměli jsme zásadní obtíže, což lze říci jen o málo firmách. Nemám sice ve zvyku se 

chválit, ale nemyslím si, že bych se měl tlouct do hlavy. 

... Pohled na průmysl a jeho perspektivy ...   

MS: Pokud jsme hovořili o průmyslu, měli bychom zmínit ještě jednu skutečnost. O české zemi se 

hovoří jako o zemi „montoven“. Zkrátka - firmy mohou využít nízkých nákladů vztahujících se 

k pracovní síle. Jak toto vnímáte? Lidé jako Radek Špicar, Martin Jahn či vídeňský ekonom Zdeněk 

Kudrna namítají, že toto již neplatí. Máme zde podniky, které vytvářejí vysokou přidanou hodnotu. 

Montovny by se zde již neuživily.   

SK: Jsem stejného názoru, protože zde působí řada firem, které skutečně vytváří vysokou přidanou 

hodnotu. To, co zde původně bylo jako montovny, z větší části již zmizelo. Takovým typickým 

příkladem byla výrobna obrazovek v Hranicích na Moravě a celá řada dalších věcí. Jedna věc je 

srovnávat hodinovou mzdu zde a hodinovou mzdu v Německu.  

MS: Dosahovala čtvrtinové úrovně.  

SK: Ano, ale když k tomu připočtete vedlejší náklady jako sociální, zdravotní pojištění, které jsou u nás 

vyšší, daný rozdíl není zase tak dramatický.  

MS: Nesmíme zapomínat na produktivitu našeho hospodářství ve srovnání se svými západními 

partnery.  

SK: Čísla hovoří v tomto duchu, ale domnívám se, že když se podíváte, jak pracují ve Škodě Auto a ve 

stejném závodu v Německu, nevidíte, že by tam po směně dělníky odnášeli na nosítkách, protože jsou 

unavení, zatímco zde jdou z práce a zpívají si - tak to není. Dotýkáme se otázky ceny, za kterou se pak 

daný produkt prodává. Bohužel je to tak nastavené, že produkt „Made in Germany“ je silnou 

značkou. Cena tam může být vyšší než produkt „Made in Czech Republic“.  

MS: Shodou okolností produkt „Made in Germany“ také nese stopy „Made in Czech Republic“.  

SK: Nebudeme do toho „motat“ výrobky Made in China.  

MS: Ukazuje se, že svět je propojený a že jsme pouze jednou částí v řetězci. Děkuji vám za podnětné 

setkání. 
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Dialog o transformaci nejen hospodářství s Jiřím Havlem8,9: 

MS: Než se dáme na zkoumání věcí obecných, zeptal bych se, jak vnímáte rok 1989? Čím pro vás byl, 

jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naplnily, či nenaplnily?  

JH: Zcela zásadní! 

MS: Co pro vás znamená slovo transformace? Když se člověk zeptá respondentů, spojí si ji 

s ekonomickou transformací. Jak vy ji vnímáte i další procesy, které v této zemi probíhaly?  

JH: My ekonomové vidíme především prvořadě ekonomickou transformaci. To je věc, která je 

evidentní. Je to též dáno naším vzdělání. To proto, že nám v rámci vzdělání říkali, že právě ekonomika 

je tím nejpodstatnějším ve společnosti. Koneckonců se jedná o společenský fenomén. Pokud se řekne 

transformace, vidím především přechod na standardní organizaci společnosti, přechod na moderní 

tržní společnost. Vedle toho pochopitelně vidím i druhou část. To znamená, že transformace je také 

přechodem na standardní formy demokracie, na standardní formy politiky se vším, co k tomu patří. 

Soudím, že žádná situace není ideální. K tomuto musím doplnit to, co jsem říkal již několikrát. 

Přestože jsem mnohokrát v transformaci byl v kritické pozici, po dvaceti letech stejně jako většina 

mých kolegů musím říci a konstatuji s jistým údivem, že výsledek je vlastně lepší, než jsme všichni 

čekali, než jej čekali ti, které jsem kritizoval, než jsem čekal já. Pokládám transformaci za úspěšnou, 

přes všechny peripetie, které se během cesty naskytly.  

MS: Používáte slovo standardní. Myslíte si, že minulý režim měl daleko od onoho standardu?  

JH: Určitě ano. To proto, že jsme byli předurčeni svou geografickou polohou, svou kulturní tradicí, 

abychom zhruba sledovali ten kurz, který sledovala celá Evropa. Zkrátka kdyby druhá světová válka 

dopadla trochu jinak, kdyby rozdělení sfér vlivu dopadlo trochu jinak, vyvíjeli bychom se asi podobně 

jako Rakousko, Dánsko či obdobné menší státy, které mají vytvořeno cosi, čemu říkáme standard. 

Jedná se o evropský standard, který konec konců vytvořil samotnou Evropskou unii. O to jsme byli 

ochuzeni. To je to, co jsme museli dohnat.  

… Rakušané … 

MS: Zmínil jste našeho jižního souseda – Rakousko. Člověk by neměl zapomínat, že ještě v roce 1968 

se ona propast mezi Československem a Rakouskem nejevila jako příliš velká.  

JH: Možná je na tom trochu statistického klamu. Na druhou stranu od té doby Rakousko prodělalo 

obrovský rozvoj. Pokud to budete hodnotit statisticky, můžete pochopitelně nalézt, že v prvních 

fázích socialismu výroba rostla. V šedesátých letech začala růst i osobní spotřeba. Byl přijat 

automobilový program. Byly obrovské inovační vlny.  

MS: To znamená, že i u nás byla vidět dynamika.  

JH: Když se podíváme k sousedům, začalo se vydělávat bohatství ostatních států kolem. To proto, že 

Rakousko bylo dlouhou dobu pokládáno za outsidera a za zemi, která příslušnou nabídku nemá. 

                                                           
8
 Jiří Havel (1957 – 2012), český ekonom, politik ČSSD, vysokoškolský pedagog, docent Univerzity Karlovy, v roce 

2006 vykonával místopředsedu vlády pro ekonomiku, v letech 2009 – 2012 byl evropským poslancem.   
9
 Dialog byl nahrán v pátek 22. října 2010 odpoledne v prostorách kabinetu J.Havla na IES FSV UK, ulice Jana 

Opletala 26, Praha 1, Nové Město.  



 
 

31 
 

Rakousko dokázalo úžasně využít vlastně svůj potenciál. My bohužel nemáme na polovině území 

Alpy, které znamenají obrovské kvantum služeb. Také jim Alpy dávají asi 65 procent energie, která je 

z vody.  

MS: Mají jiná východiska, což se logicky promítne i do správy věcí.  

JH: Také obrovské výhody. Je zajímavé, že Rakousko je na jednom z nejvyšších stupňů rozvoje 

dokonce z celé Evropské unie. Stojí výše než Německo. Je to způsobeno tím, že jsou tam také 

započítáni východní Němci, které Německo díky přepočtu sráží dolů. Rakousko je v roce 2010 na 112 

procentech průměru bohatství Evropské unie, zatímco my jsme na 80 procentech. Co je zajímavé, 

většina Rakušanů nadává na Evropskou unii. Je to fantastický fenomén. To proto, že mají pocit, že 

Evropská unie jim vadí a brzdí je, samozřejmě by z ní nikdy nevystoupili, ale že my Češi a Rakušané 

jsme hodně příbuzní.  

MS: Ano, a snažíme se dohánět rakouský standard, avšak chybí nám preciznost.  

JH: Řekl bych, že to v řadě věcí není plně pravda. To proto, že kázeň, technologická disciplína, 

pracovní tempo, které je dosažitelné v českých podnicích, to v Rakousku či Německo dosažitelné 

není. Čeští lidé jsou pod daleko větším tlakem. Též jde o to, že u většiny procesů vlastně jsou stále 

etničtí Češi. Když se podíváte na linky v Německu, tam při vší úctě je Albánec, Ind, Turek. Je docela 

zajímavé, když postavíte vedle sebe automobilové linky v Západním Německu a ve Východním 

Německu, vyšší kvalitu dosáhnete ve Východním Německu. Je to ze stejného důvodu. Ve Východním 

Německu jsou u pásu díky dvacetiprocentní nezaměstnanosti samí Němci. To je vlastně ten rozdíl. 

Jsou tam lidi, říkám Němci, a ono to zní etnicky ošklivě. Fakticky říkám, že to jsou lidé, kteří mají 

kvalifikaci, kterou získávali tři, čtyři generace. To je ten obrovský rozdíl. Velký rozdíl je i v českém 

dělníkovi, jenž dnes v Mladé Boleslavi pracuje v té třetí generaci. Jedná se o úplně jinou kvalitu 

pracovní síly, a to i v případě, kdyby ona pracovní síla měla stejné vzdělání. Úžasně to můžeme vidět 

na Slovensku, protože na Slovensku se dosáhlo, že jsou dnes lidé těmi industriálními pracovníky ve 

třetí generaci až nyní. Také vidíte, jak Slovensko úžasně roste. Nyní v tuto chvíli Slovensko a Česko 

jsou naprosto vyrovnaná teritoria. Slovensko má stejný výkon jako Česká republika.  

… Slovensko …  

MS: Přesto Slovensko dohání naše hospodářství ...  

JH: Pozor, když se díváme na statistiky. To proto, že Slovensko má větší podíl mladých lidí, to 

znamená, že má menší podíl lidí, kteří pracují. Ten efekt je proto menší. Navíc má mnohem větší 

přítomnost romského etnika, které činí téměř deset procent. U nás je údaj pětinový až třetinový.  

MS: Mají tam také maďarskou menšinu.  

JH: Ta naopak je tou, která přispívá k vyšší výkonnosti. Pozor, pokud porovnáte hodinou produktivitu 

práce člověka, jenž je zaměstnán na Slovensku a v Čechách, tak hodinová produktivita práce je na 

Slovensku již vyšší než v Čechách. To je velmi zajímavé.  

MS: Nu, ale na to se nepoukazuje.  

JH: To proto, že celkovou výkonnost státu počítáte per capita. Jestliže ji budete počítat u 

zaměstnaného člověka, kolik on vytvoří, najednou s hrůzou zjistíte, proč Slovensko předhonilo Česko. 
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Jestliže se jdu zeptat kolegů, kteří rozumí statistice, řeknou mi, že ve slovenském Volkswagenu se 

dělají dražší auta, dražší věci. 

MS: Výkonnost hospodářství je dána formou průmyslu a služeb. Pokud jde o statistiky, člověk sám se 

musí snažit o rozkrytí jejich tajů, aby pochopil realitu nejen hospodářskou. 

JH: Jistě. Je to též dáno tím, že na Slovensku jsou průmyslové kapacity mladší. To znamená celkově 

mladší. Oni začali s transformací průmyslu později než my. I tam potom by produktivita měla být 

vyšší, protože mají o pět let mladší investice, než máme my. 

MS: Transformace v počátku byla zpomalovaná.  

JH: Mečiarismus Slovensko na několik let zastavil. Pokud se na to podíváte, nesmírně dynamický 

zásadní rozvoj je věcí posledních sedmi let. Soudím, že je to rozvoj, jenž si Slovensko zaslouží a má 

k němu potenciál. V Čechách se kvůli tomu někteří lidé zlobí, že nás Slovensko dohání, je to naprosto 

přirozené.  

MS: Proč ne, vždyť je to soutěž národů, ekonomik.  

JH: Ani ne. Vtip je v tom, že jsou dnes stejně kvalifikovaní, dokonce mají příznivější věkové složení 

společnosti. Myslím si, že na tom není nic špatného, ba naopak. Čím větší rozvoj bude na Slovensku, 

tím i slovenský rozvoj „potáhne“ český. Tam máme vzájemnou výměnu. Na mezinárodní půdě 

Slováky maximálně podporujeme, protože víme, že máme naprosto totožné zájmy.  

… Teoretické otázky …  

MS: Jste společenský vědec. V jakém stavu byla česká společnost a v jakém stavu byla česká, 

respektive československá ekonomika v těch přelomových letech? 

JH: Víte, to je nesmírně obtížné obojí popsat. Česká společnost na počátku sedmdesátých let utrpěla 

určitý šok, jenž je spojen s normalizací. Ten v podstatě pozvolna vyprchával v následných letech. 

Normalizace je velmi zvláštním druhem procesu, který se formálně obešel bez monstrprocesů, bez … 

MS: … fyzických obětí, … 

JH: … bez statisíců uvězněných, mrtvých. Na druhé straně společnost musela být donucena 

k poslušnosti, která byla jištěna ruskými tanky, jež stály jako němá hrozba v Milovicích a v podobných 

vojenských oblastech. Kdo vládl tehdy v Československu, věděl, že musí uzavřít dohodu s ovládající 

mocností. To bylo jednoznačně sovětské Rusko. Teprve v rámci tohoto mechanismu mohl dělat něco 

v České republice. Faktem je, že díky specifiku normalizace, ten proces byl v řadě směrů možná tužší 

než v jiných zemích. Pokud to porovnáte s Maďarskem, tam János Kádár byl politikem, jenž byl 

dosazen do své funkce ruským bajonety a jehož předchůdce byl popraven. Na druhé straně spousta 

Maďarů vám řekne, že si přesto Kádára váží, protože někdo tu funkci musel převzít. Ten hrál vždy 

svou roli vůči okupující mocnosti opravdu na ostří nože tak, aby pro Maďarsko získal v rámci možností 

co nejvíce. Nevím, zdali se to dá stoprocentně říci o českých představitelích, kteří byli v tomto směru 

asi méně odvážní.  

MS: Čekali na příkazy z Moskvy.  
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JH:  Je zajímavé, že ten proces byl mnohem plastičtější, že přímé povely nedostávali. Oni se sice na ně 

odvolávali, ale tak to nebylo. V podstatě měli jistý autonomní prostor za předpokladu, že dokážou 

společnost udržet ve stavu, která nebude vystupovat nepřátelsky vůči okupující mocnosti a která 

v zásadě udrží základní charakteristiky zřízení, které byly dané. Nastalý problém byl v tom, že vedení 

se v řadě oblastí po roce 1970 zmocnila druhá garnitura vedoucích představitelů - ať již ve 

stranickém, tak státním aparátu. To znamená ta horší. Druhá zajímavost je v tom, že toto staré 

vedení začíná věkově mizet, a to především z hospodářské sféry. Najednou, tedy po počátku 

osmdesátých let vidíte přicházet novou generaci mladších a počíná se objevovat na nižších článcích.  

MS: Dochází k postupnému obměňování kádrů. 

JH: Starci vymírají. 

MS: Gorbačovův proces.  

JH: Ano, přichází nová generace lidí, kteří jsou velmi pragmatičtí, mají mnohem méně ideologického 

vidění světa. Je možné pozorovat, že celá řada lidí z vedení podniků se udrží na manažerských 

pozicích i řadu let poté, co začne transformace. Jsou to lidé, kteří byli ve vedení dříve.  

MS: Musíme se tázat, kdo by to jinak měl dělat?  

JH: Přesně tak, ale na druhé straně, pokud situaci budete porovnávat s východním Německem, 

proměna na všech frontách je zásadní. To jsme ale u jiné otázky.  

MS: Směřoval jsem to ke genezi transformace od stavu hospodářství.  

JH: Cokoliv nás ovlivňuje, ovlivňuje i normalizační proces. Ten konečně dostává první ránu 

Brežněvovou smrtí a uvažováním, co bude dále, jak se sovětská mocnost bude vyvíjet. V okamžiku, 

kdy přichází Gorbačovova perestrojka, se celé české vedení ocitá najednou ve velmi podivné pozici, 

protože to, na čem byla založena jejich existence, normalizace, kritika roku 1968, se v tuto chvíli 

v nějaké nedomrlé, nedokonalé podobě začíná odehrávat v sovětském Rusku. Zdejší představitele 

vývoj zaskočí, tváří se, jako by ho neviděli, ale na druhé straně společnost cítí, že slupka praská, tedy 

že jednoduše má šanci. Oproti vlastním lidem, kteří začínají senilnět v těch svých funkcích, může 

použít ruskou páku.  

MS: Sluší se říci, že v té době odstupuje pan Štrougal ze své funkce předsedy vlády. Nahrazuje ho 

Adamec a také nastupuje lidem známý Milouš Jakeš jako generální tajemník ÚV. Divná to volba, může 

si říci vnímavý pozorovatel.      

JH: Volba byla logická. Jsou tam dvě střídání. Gustav Husák je nahrazen vámi zmíněným Jakešem. 

Poté je tam druhé střídání, kdy odchází pan Štrougal a nastupuje Adamec. První změna je poměrně 

jednoznačná, protože právě starší síly v ústředním výboru si uvědomily, že právě Jakeš jim umožňuje, 

aby některé otázky nebyly otevřeny. Milouš Jakeš byl odpovědným za stranické prověrky, byl 

posledním člověkem, který mohl otevřít tyto otázky normalizace. Byl skutečně předním 

normalizátorem. Milouš Jakeš dělal předsedu stranické ústřední revizní a kontrolní komise. 

V okamžiku, kdyby někdo poukazoval na porušování norem vnitrostranického života, byl by první na 

tapetě. Nemohl připustit tyto otázky.  

MS: To proto, aby se to nepostavilo proti němu.  
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JH: Nu, tento poslední personální manévr provedl Vasil Bilak a z vlastního hlediska byl dobrý, 

z pohledu Československa to byla tragédie. Myslím si, že pro spoustu lidí, kteří byli v komunistické 

straně, pracovali celý život poctivě a byli tam proto, aby dělali něco dobrého, to bylo nešťastné.  

MS: Domníváte se tedy, že strana byla ideově vyčerpaná?  

JH: Ta byla ideově a lidsky vyčerpaná. To byl zásadní problém. Nenašla v sobě rychle síly, které by 

vedly k transformaci strany na moderní stranu. Kolem nás došlo k poměrně rychlé transformaci 

levicových stran, které se nejmenovaly komunistické, i když fakticky komunistickými stranami byly jak 

v Polsku, tak v Německu. Například u sousedů v Polsku se strana transformovala v sociální 

demokracii. K podobnému procesu do značné míry došlo v Maďarsku a dalších zemích. Totéž 

naleznete v Rumunsku, Bulharsku. V Čechách byla komunistická strana mnohem strnulejší. Svým 

způsobem se na tom podílela … 

MS: … neschopnost sebereflexe, …       

JH: … porážka v roce 1989, která byla krajně nedůstojná. Oni tam ztratili vše. Průběh, který tam byl, 

vystupování komunistické strany za zbytek celé strany, tam nepředvedl nikdo. Musíme si uvědomit, 

že v okamžiku, kdyby Štěpán na místo toho, aby žvanil v ČKD: „ … že děti nám nebudou hovořit do 

politiky …“, řekl: „Jsme s vámi, pojďme na ně …“, ale on si vůbec nepřiznal, jak se změnila situace. 

Nebo totéž: až do vystoupení na Letenské pláni má vysokou popularitu premiér Adamec, ale pokud 

přistoupí k mikrofonu a bafuňářsky řekne: „Soudruzi a soudružky,“ tak v tu chvíli prohrál absolutně 

svou šanci, kterou měl. Místo toho měl říci: „ … mohu to již říci, dámy a pánové, jsme zde s vámi“. 

Tito lidé vůbec nepochopili, že doba, kterou reprezentují, je jiná. Změnila se během hodin. Nikdo 

z nich se nezmohl na sebemenší reakci.  

MS: Ke změně to logicky dozrávalo. Ta nepřišla z ničeho nic.  

… Ozvěny z Německa …  

JH: Tím hůř pro ně. To způsobila jejich neschopnost reflexe toho, co se dělo pět let v Rusku, toho, co 

se dělo měsíce před tím. Pro mě to bylo ještě zajímavější, jelikož v tu dobu jsem nebyl v České 

republice. Listopad jsem prožil v Německu v Lipsku. To proto, že Lipsko tehdy bylo centrem německé 

revolty. Já jsem to viděl dvakrát.  

MS: Mohl jste tedy vidět i pád Berlínské zdi?  

JH: Viděl jsem to, co ho způsobilo. Viděl jsem třistatisícové demonstrace v Lipsku. Tam celý ten 

proces začal i skončil. Tam byly ty největší protesty proti … 

MS: … Honeckerovi.  

JH: Jistě. Lipsko bylo centrem změny v Německu.  

MS: Když jste na to zabrousil, oni si uvědomovali, že svět je jinde? 

JH: Byli senilní. V Německu je podobný proces, jelikož se tam PDS – Die Linke udržela. Po spojení 

s Oskarem Lafontainem jí byl vdechnut nový život. Je ovšem pravda, že i PDS měla menší problém. To 

proto, že záhy v roce 1990 dokázala nalézt charismatického vůdce Gregora Gysiho, jenž byl velmi 
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populární. Pokud se podíváte na volební mapu Německa, v nových zemích nadále pohrobek této 

strany získává více než dvacet procent hlasů.  

MS: Čím si toto vysvětlujete? Soudíte, že lidé jsou nostalgičtí? 

JH: To je poměrně jednoduché. Je to proto, že celý proces byl trochu jiný než v Čechách. To znamená, 

že měl jiné personální charakteristiky, když odcházela většina vysokoškolských učitelů. Měnila se 

obrovská část zejména vyššího státního aparátu. Přicházeli tam lidé ze Západu a nahrazovali je. 

Pochopitelně to východní část nějakým způsobem vnímá. To je první moment. Druhý moment, který 

vnímá, je velmi vysoká nezaměstnanost, která tam je. Vnímají to, že za stejnou práci na Východě 

dostávají nižší mzdy než na Západě.  

MS: Je tam pocit nespravedlnosti.  

JH: Ten problém je dvojstranný. Tak jak wessi se tváří: „Vždyť my vám dvacet let permanentně 

posíláme peníze a vám to není dost …“ Oni odpovídají: „Je to milé, ale po dvaceti letech jsme zůstali 

občany druhé kategorie, kteří dostávají menší peníze, mají dvojnásobnou nezaměstnanost. To přesto, 

že ve fabrikách, v nichž děláme, dosahujeme větší produktivity než v Západním Německu.“ Je v tom 

tento moment, který je neřešitelný.  

MS: Myslíte si, že tento fenomén bude přetrvávat ještě léta?  

JH: Všimněte si, že tento fenomén je v menší podobě i u nás. V roce 1992 by si nápoj Kofola nikdo 

nekoupil, dnes je hlavním hitem českého trhu a úžasně konkuruje …  

MS: … západním nápojům.  

JH: To je náš kousek té ostalgie. To proto, že kofola vznikla v šedesátých letech, aby se něco dělalo se 

zbytkovým kofeinem.  

MS: Vidíte, jsou nutní šikovní lidi, kteří se zhostí úkolu, jak dobře prodat věc, které zvonil umíráček. 

Vše se dá realizovat, pokud jsou schopní, ideologicky nezaujatí lidé. To máte stejné jako popularita 

starších bot vyráběných též v šedesátých letech společností Botas. Je v tom vidět též rozpomenutí se 

minulost.  

… Povaha vývoje společnosti …  

MS: Vraťme se do přelomových let. Společnost trpěla pod komunistickou stranou. Komunisté si 

neuvědomili svoji pozici ve společenském dění, ani jej dostatečně nevnímali. To proto, že pracovali se 

starými schématy vývoje. Radikální změna byla jedním ze způsobů, jak se věci dají posunout dopředu, 

aby se do politiky dostali lidé, kteří dříve byli komunisty ustrkováni a vytlačováni z veřejné sféry. Jak se 

díváte na převrat? Lidé si to propojili se studenty. Jiní interpretují onen přelom i jako výslednici 

jednání tajných služeb.  

JH: Soudím, že věc je úplně jednoduchá. Celý proces změn začíná schůzkou Reagan - Gorbačov. Tam 

zjevně, ačkoliv to není do dnešních dnů doloženo. Následně poté dochází k ujištění, že Sovětský svaz 

zanechá středoevropské země autonomnímu vývoji. Poté běží pouze o čas, tedy kdy dojde 

k bezprostřednímu kroku, kdy se záležitost stane. To je vlastně vše. To, co si myslím, že nás nešlechtí, 

je fakt, že u nás je to se zpožděním oproti ostatním zemím. I ti Němci byli před námi. Možná šlo o to, 
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že u nás typ organizace toho disentu byl do značné míry spíše intelektuální a nešlo o takovou 

organizaci, která by byla dále. Možná, že to hrálo určitou roli. Navíc u nás byla dlouhá zkušenost 

normalizace. Vzpomínám si na scénu, kdy jsem se vracel někdy druhý týden v říjnu z Německa. 

Inicioval jsem schůzku, hovořil jsem s kolegy: „Podívejte se, neblázněte. Nyní musíme vstoupit, 

protože ti lidé nic nepochopili a je pět minut po dvanácté. Je nutné ten proces iniciovat, aby běžel.“ 

Všichni seděli kolem stolu a snažil jsem se dvou kolegům říci: „ Vy jste zkrátka starší, jste funkčně 

zařazení, ale hlavně máte kontakty.  Napište prohlášení, které by podepsala stovka lidí. To snad pro 

vás není problém. Co já? Je mi pouze 33 let a jsem nic.“ Jednoduše se nemohu postavit s praporem 

dopředu. Oni se v tuto chvíli ještě báli. Ještě se báli, že není správný čas. Tím vlastně spousta těch lidí 

prohrála šanci. Vidíte, že i Občanské fórum se poté organizuje spontánně takřka přes noc.  

MS: Vámi zmíněné fórum zahrnuje disidenty, lidi z té intelektuální vrstvy disentu. 

JH: To není kritika, to je popis. Nevyjadřuji se k tomu kriticky. Tam to spontánně vzniká -  strach 

z represe, kterou ti lidé prožili. A navíc v normalizaci byla represe zvláštního druhu, která je do značné 

míry psychickou represí zvláštního druhu.  

MS: Sluší se říci, že někdy je psychický teror horší než fyzický. Pokud je psychický teror, má 

dlouhodobější povahu.  

JH: Vy jste zmínil význam tajných služeb. K tomu těžko něco říci, protože žádné vyšetřování se nikdy 

nekonalo. Faktem zůstává, že k rozhodujícímu střetu vedl podivný agent Růžička – Zifčák. Zpráva o 

mrtvém studentovi, byla také vymyšlená. Na druhé straně tato představa může být velmi zajímavá.  

Šlo o to, aby zde vznikla jakási roznětka. O to byli požádáni i lidé z tajných služeb. Tomu bych se 

nedivil, i když celý život pracovali pro opačnou stranu barikády. Lidé se alespoň chtěli zavděčit pro své 

další osudy. Nemusí to být nepravděpodobné. Nemyslím si, že pro zkoumání toho, co se ve 

společnosti stalo, je tento moment podstatný. Pokud se podíváte na to, jak tu proběhl 28. říjen 1918, 

tak je zajímavé, že došlo ke shodě českých představitelů s policejním ředitelem Bienertem. Naskýtá 

se zajímavá otázka, zdali si myslíte, že pan policejní ředitel Richard Bienert skončil ve státní službě?  

MS: Skončil po událostech.  

JH: Mýlíte se. Byl tím policejním ředitelem po celou republiku a byl tím ředitelem za protektorátu a 

posledním protektorátním předsedou vlády.  

MS: Schopného člověka se neměli zájem zbavit.  

JH: Pochopitelně, byl to zkušený člověk a oni převzali všechny policejní složky.  

MS: Byla zde toliko potřebná kontinuita.  

JH: Včetně policejního ředitele, jenž to tehdy převzal. Totéž nabízel, že to předá všechno osmého 

května 1945. Tehdy mu bylo vzkázáno, že opakovaná záležitost by lidi nepotěšila. Je to příklad 

z českých dějin, jenž …  

MS: … není znám. K prostému člověku se tyto události nedostanou.  

JH: Ano, ale každý historik tento příběh zná. To proto, že žádný přednášející si jej neodpustí, když 

vypráví o 28. říjnu 1918 a o službách státu. Ostatně Jaroslav Hašek to zmiňuje ve svém Dobrém 
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vojáku Švejkovi, když říká, že všichni, kdo jej pronásledovali za Rakouska, mají započítána léta z c.k. 

arestu. Končí to slovy: „Lidé typu plukovníka Bretschneidera je i v nové republice spousta. 

Neobyčejně se zajímají o to, oč lidé mluví …“ 

… Hospodářství a úpadek …  

MS: Vraťme se ještě k soudům nad hospodářstvím. Bylo řečeno, že systém byl v agónii. Hospodářství 

bylo též agónii? 

JH: Dá se říci, že hospodářství mělo problém, že se nerozvíjelo. Hospodářství stagnovalo od konce 

sedmdesátých let. Mělo nedomrlá tempa růstu. Scházely tam inovační vlny. Pochopitelně, orientace 

hospodářství na Východ konzervovala technickou úroveň podniků. Lidé měli potenciální schopnost 

cosi vytvářet, vyrábět, ale tato potenciální schopnost byla minimálně využívaná. My jako ekonomové 

jsme viděli celou řadu let, že se cosi musí změnit. Viděli jsme to od počátku osmdesátých let a zhruba 

od druhé polotóny osmdesátých let jsme mohli více a více hovořit nahlas.  

MS: Komunistická strana si toto uvědomovala, když zřídila Prognostický ústav ČSAV, jenž fungoval 

paralelně s Ekonomickým ústavem ČSAV? 

JH: Ano, ale pro část lidí ve vedení komunistické strany to neplatilo, měla X složek a také jeden a půl 

milionu členů. Musíme o ní uvažovat jako o vrstevnaté instituci. Pravidelnou kritiku na minulý režim 

jsem slýchával na stranických schůzích. Ti lidé, kteří tvořili základ, si to zcela uvědomovali, poněvadž 

každodenně viděli problémy a slyšeli lidi kolem sebe. Spousta z nich odpovídala za stav sektorů a 

zastávala větší či menší hospodářské funkce. Uvědomění tam bylo. Na druhé straně byla část 

ústředního aparátu, ten měl původně sloužit straně, ale ve skutečnosti aparát straně fakticky vládl. 

Pro něj tyto aktivity byly v podstatě kouřovou clonou. My také děláme perestrojku, my též děláme 

přestavbu, ale snažili se to dělat kašírovaně. U Prognostického ústavu byla jedna zajímavost, která se 

týká osobnosti Lubomíra Štrougala. Ústav byl do značné míry jeho dítě a dítě Valtra Komárka, díky 

němuž chtěl získat odbornou protiváhu ekonomického oddělení ÚV. Štrougal byl velice zkušeným a 

pragmatickým politikem. Dá se říci, že vedle Husáka byl v tom období hlavním mužem.                                       

MS: Výrazná osobnost, která si kritičnost stavu společnosti a hospodářství uvědomovala.  

JH: V tomto mělkém bazénu Štrougal vykukoval výše, ale navíc z jeho životopisu plynuly i další věci. 

To znamená, že měl dobré vztahy s vnitrem, byl totiž v počátku šedesátých let ministrem vnitra. 

Dostal se do vlády, když střídal Baráka díky jeho aféře. Vždy měl později na tento resort určitý vliv. 

Druhou záležitostí, která tam byla podstatná, bylo, že měl přece jen právní vzdělání, kterého jej 

stavělo do jiné role než ostatní.  

MS: Soudím, že totéž vzdělání měl i Gustav Husák, ovšem ten působil v jiné pozici.  

JH: Pochopitelně. U něho však vidíte, že tuto kvalifikaci v různých obdobích svého života nevyužil až 

do krajnosti. To bylo výhodou. Posuňme se dále.  Třetí výraznou osobou je Bilak, jenž přesunutím 

Husáka do prezidentské funkce získává rozhodující vliv na stranický aparát. Zápas se poté vede mezi 

stranickým a státním aparátem, tj. mezi tím, zdali se Bilakovi podaří vytěsnit Štrougala, jenž pochopí 

jako jediný z nich, že se přestavba musí udělat, že změny musí být hlubší. Ten je v tuto chvíli chytřejší 

než ostatní. Husák se v tu dobu cítí jako vytěsněný. Koneckonců je velmi starý a už do ničeho 

nezasahuje. Válku nakonec vyhrává Bilak, protože místo Husáka instaluje Jakeše. O výhodách a 
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dopadech jsem již hovořil. Druhá věc je, že se následně zbaví i Štrougala. Dá se říci, že vše se dostává 

do starých kolejí. Štrougal je mimochodem člověk, jenž není podepsán pod zvacím dopisem a 

podobnými věcmi, má trochu jinou roli i v roce 1968. Lze říci, že si udržel kousek své hrací pozice 

směrem dále. U státního aparátu proces uvědomění si problému je pochopitelně silnější než u toho 

stranického. To proto, že musí dennodenně odpovídat na „hloupé“ otázky jako: „Proč není toaletní 

papír? Proč u nás nejsou počítače? Proč u nás nejsou …“ 

MS: Jinými slovy, proč je u nás nedostatková ekonomika? 

JH: Netýkalo se to pouze nedostatku. Trh byl v podstatě v řadě položek saturován. Jednalo se 

především o inovační výrobky, u nichž lidé cítili, viděli deficity. Stačilo, když přejeli hranice a rozdíl byl 

zásadní. To proto, že koncem režimu lidé mohli již omezeně cestovat. Lidé vidí, že obchody za 

hranicemi jsou plné.  

… Ústav, politika a Klaus … 

MS: To je pochopitelné. Je dobré asi zmínit, že o přestavbu, korekci hospodářské politiky se pokoušeli 

v dobách šedesátých ekonomové kolem Oty Šika. Reforma končí invazí ruských vojsk. V osmdesátých 

letech si na to strana vytvořila svůj ústav, ovšem výrazný dopad na hospodářské procesy nebyl 

znamenán.  

JH: Nebyl. Ústav pracuje převážně pro státní aparát. Udělal prognózu a program, který byl v podstatě 

tím, co se začalo realizovat po změnách. Když procházíte oním Komárkovým programem, jenž je 

datován listopadem, je to práce, jež je pouze dokončená v listopadu. Většina věcí, které se 

odehrávaly v transformaci včetně přestavby, je dost podrobně zmíněna. Pokud s tím budete 

srovnávat scénář ekonomické reformy, jenž byl schvalován v roce na počátku září 1990, tam je těch 

podobností celá řada. Jde o to, že všichni najednou pochopili, že zadavatel ÚV či státní aparát slábne. 

Lidé pracovali horečnatě a autonomně, protože pochopili, že jsou v historické chvíli zlomu. 

Koneckonců ti lidé tam byli velmi dobře namícháni, aby tuto ambici měli. Toto se panu Komárkovi 

povedlo. Bylo to díky tomu, že se znal se Štrougalem. V podstatě vytvářel štít Prognostického ústavu 

a měl volnou ruku. Mohl si tam vzít lidi, které chtěl. Jeho zástupcem byl Vladimír Dlouhý. Také tam 

byla celá řada dalších českých ekonomů včetně toho, že se mu podařilo zaměstnat řadu ekonomů, 

kteří byli na černé listině, i když o některé z nich usiloval dlouhou dobu, aby je mohl vzít. Fakticky 

onen kontrakt podepsali pár dní po listopadu.      

MS: Můžete tedy říci, že prognóza, kterou vytvořil tým pod vedením Valtra Komárka, dala jistý návod, 

jak poté postupovat v transformaci, která byla spuštěna rokem 1991?  

JH: Ano, myslím si to, jelikož v tom týmu jsme přece byli. Byl tam Václav Klaus, byl tam Tomáš Ježek, 

na nějaký úvazek s nimi pracovali lidé z Ekonomického ústavu, jako byl Karel Dyba, Kamil Janáček, 

jenž pracoval na prezidiu Akademie věd. To jsou desítky lidí, kteří tam jsou. Když jsme hovořili o 

kurzech Samuelsona, tam se člověk mohl setkat s desítkami lidí, kteří s později vytvářeli ono 

podhoubí pro ekonomickou reformu. Tito lidé dělali „druhý sled“ ekonomické reformy, ale byli velmi 

důležití. Někdo tenkrát musel psát denně do novin a změnit veřejné mínění, dostat jej na stranu 

reformních ekonomů. Tam člověk může vidět jednu věc, že ten, kdo zvládnul transformaci personálně 

nejlépe, je skutečně Václav Klaus. Mohu jej kritizovat X krát jako ekonoma, ale …  

MS: …on tomu dal dynamiku.  
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JH: A to jako politik. Byl první, kdo si z těch lidí uvědomil, jaká politická šance se otevírá, a realizoval 

ji. Zatímco ostatní mluvili o „pravdě a lásce“ a otevírali náruče, on velmi pragmaticky jednal. Po 

prvním okamžiku, kdy se sestavovala vláda, se 24 hodin tehdy uvažovalo, že by Václav Klaus nemusel 

být členem vlády a mohl by být guvernérem Státní banky československé. V tu chvíli si Klaus 

uvědomil, že pokud nebude mít patřičnou politickou podporu, tak se bude nacházet v této situaci. 

Tím pádem přichází, kandiduje na místo předsedy Občanského fóra a k překvapení všech jednoduše 

vítězí. Všichni zírají, jelikož „vypálil“ rybník všem těm zasloužilým disidentům, byť sám byl zčásti 

„disident“. 

MS: Možná součást šedé zóny. Sám se přece za disidenta nepovažoval.  

JH: Pravdou je, že Václav Klaus byl během normalizace trestán. Nemohl být vyhozen ze strany, jelikož 

v ní nebyl. Byl odejit z Ekonomického ústavu do centrální banky. Asi dva roky se zabýval investicemi, 

protože byl vyzván, aby si doplnil praxi. Poté byl vzat na centrálu, kde se mohl zabývat výzkumem.  

MS: Dá se říci, že právě pan Klaus akumuloval kapitál, četl, polemizoval, aby jej mohl využít 

v následných letech.  

JH: Od konce sedmdesátých let může poprvé publikovat a poté má obrovské kvantum publikací, 

které využívá dále. Osobně jsem Klause poprvé viděl v roce 1983 či 1984 v ekonomické společnosti. 

Od té doby, pokud byla Klausova přednáška, jsem tam docházel rád. To proto, že byl protivný, 

provokativní. Mělo to své kouzlo, jelikož člověk viděl špičkového ekonoma. Jednak viděl názor, jenž 

byl nekonformní. Musím ale říci, že někdy se člověk trefí a někdy ne. Již tenkrát mi připadalo, že je 

příliš napravo. Intelektuálně jeho projevy byly opravdu zajímavé. Nemusíte se s člověkem ztotožnit, 

přicházíte proto, že chcete slyšet intelektuální výkon. To rozhodně Václav Klaus splňoval, ale stejně 

v tu dobu vystupovala řada ekonomů.  

MS: Někteří význační odešli do zahraničí po roce 1968. 

JH: Šťastně prchli. To proto, že byli odhaleni jako centrum kontrarevoluce. Tam stranická sekera 

dopadla nejtvrději. Udává se, že po roce 1968 muselo z vysokých škol odejít zhruba 77 a půl procenta 

lidí, kteří učili.  

MS: Velká ztráta pro československou ekonomickou obec.  

JH: Problém byl asi v tom, že odcházeli lidé, kteří publikovali. Všichni publikovali stejně. Zůstávali ti, 

kteří nedělali nic.  

MS: Jednoduše neschopní, …  

JH: … a proto jim nebylo možné nic vytknout. Těm, kteří měli štěstí nebo známé, se podařilo přežít. 

Dá se říci, že celá špička ekonomické vědy plus mínus pár lidí, které se podařilo zachovat, odešla. 

Pokud se podívám na generaci svých učitelů, jež se mě snažili zoufale učit marxistickou ekonomii, 

ještě více než polovička z nich měla tvrdé stranické tresty. Já jako mladý straník, což je dosti zábavné, 

až někdy v polovině osmdesátých let jsem hlasoval pro to, aby jim byly vymazány tresty, které jim 

byly uděleny za rok 1968. Na nich zachovala perzekuce stopu. Lidé se zoufale báli mluvit o něčem 

jiném a díky tomu vysokoškolské pole bylo konzervativnější. Trochu lepší situace byla v Ekonomickém 

ústavu ČSAV. Kontrol bylo o něco méně. Zaměstnanci EÚ také nebyli ve styku se studenty, proto se 
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mohlo o něco více. Na druhou stranu, když se podíváte na seznam lidí, kteří tam pracovali pro Státní 

bezpečnost, tak je velmi dlouhý. Občas někdo s úsměvem podotýkal, že měli lepší podporu z té druhé 

strany.  

… Intelektuální zdroje …  

MS: Měli lidé, kteří připravovali reformu, přístup k západnímu ekonomickému myšlení? Zřejmě si ano, 

když tam byl čilý intelektuální život.  

JH: V Ekonomickém ústavu byla dostupná veškerá literatura. Pokud dostupná nebyla, tak ji bylo 

možné získat prostřednictvím mezinárodní výpůjčkové služby. Byly zakázané knihy, které byly u nás 

vydány v šedesátých letech. Tenkrát nahnali několik lidí, kterým se říkalo „koniášská komise“. Komise 

rozhodla, co šlo do stoupy a co šlo do státních fondů. Vím, že mi jeden z těch členů o někom říkal, že 

něco vydal, a já jej neznal, „To jsem s ním seděl v „koniášské komisi“.  Tázal jsem se, co to je. Sám 

jsem se tomu divil. Vysvětloval mi: „Byl princip, že když odmítneš, sekera spadne, nebo budeš 

pokračovat. Jedním z nejvyšších dilemat bylo, zdali mám dát do vyřazených knih i svou vlastní. 

Nakonec jsem ji tam tedy dal.“  

… Reformy …  

MS: Domníváte se, že reformy, které byly připraveny v rámci toho roku hlavně v hospodářské oblasti, 

se zvládly celkem dobře a rychle? Byl v tomto směru z větší části konsensus?  

JH: Takový konsensus tam nebyl. To proto, že v první fázi byla věc zřejmá, ale jak se v onom 

konkrétním případě bude postupovat, to již zřejmé nebylo. Program byl, že máme budovat tržní 

společnost, ale otázka zněla jak? To, že máme budovat právo, to tam bylo velmi podrobně, což bylo 

velmi zajímavé. Je dobré zajít za panem doktorem Tichým, dnes profesorem Tichým z právnické 

fakulty. Ten byl autorem právních pasáží. Po letech jsem zjistil, že byly úžasné, byly velmi 

kvalifikované a dnes je právem dobře honorovaným člověkem. Nikdo mu za ty pasáže, které tam 

napsal, nepoděkoval.  

MS: Jan Švejnar, když psal ono transformační studii, zdůrazňoval, že nejprve musí být vytvořen právní 

rámec. 

JH: Problém, který poté nastal, je strašně jednoduchý. Je to scéna, kterou člověk kritizuje a která se 

zde odehrála a říká asi tolik: celé hospodářství se najednou ocitlo bez kontroly. Pokud tu kontrolu 

tam nemáte, mikroekonomicky systém funguje následně. Člověk ví, že když něco ukradne, nepřijde 

žádný trest, v tu chvíli je motivace vysoká, aby to část lidí nevyužila. Je však velmi zajímavé, že někteří 

manažeři se chovali velmi amorálně. Na druhé straně je fascinující, že znám spoustu manažerů, kteří 

se po celou dobu chovali naprosto morálně a v podstatě si nedokázali vzít ve svém podniku pětník. 

Záviselo na morálním ovzduší v dané instituci, na osobnosti šéfa a podobně. Nedá se to plně 

paušalizovat, a proto nemohu říci, jak moc do transformace zasáhly negativní procesy, jelikož nemám 

kvantifikaci. Nemohu říci, zdali byly ve čtyřiceti procentech podniků, či v osmdesáti. Mohu doložit 

skutečnosti, že byly podniky, ve kterých tyto procesy byly minimální.  

MS: Důležitým bodem je kapitál, jenž zde nebyl. Zde se naskýtá otázka, zdali vlády česká a slovenská, 

měly postupovat tak, aby hledaly kupce v zahraničí. Ten by jim pomohl zvládnout patřičnou adaptaci 

na tržní prostředí, a tak by se dokázaly uplatnit na zahraničních trzích.  
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JH: Alfa a omega je velmi jednoduchá. V okamžiku, kdy se díváte na privatizační osudy, jsou tu dvě 

představy. První představa, na které pracoval tenkrát Zdislav Šulc, říká: „Odstátnit ekonomiku.“ 

Odstátnit ji tím, že se převede do zvláštní instituce, která se bude jmenovat nikoliv Fond národního 

majetku, ale Fond národního jmění. Odsud se začnou řídit podniky jako takové. To znamená, že se 

budou moci prodávat. První věcí je, že se oddělí řízení státu od přímého řízení podniku. Taková byla 

jeho první představa. Druhá představa říkala: „Ne, musíme udělat rychlou privatizaci a vše poté půjde 

samo …“ Zvítězila druhá představa, ta však zanedbala jednu věc. Její přívrženci říkali, že operaci 

musíme udělat během několika měsíců, a nyní slibovali, jak to bude rychlé. V podstatě od rozhodnutí 

o tom, že reformy budou - do okamžiku, kdy lidé převzali akcie privatizovaných podniků, uplynul 

určitý čas. Tam ten proces ale neskončil, jelikož následně pokračoval proces koncentrace vlastnictví. 

To znamená, že postulace vlastníků běžela po kuponové privatizaci. Ten proces je dlouhý přibližně 

čtyři, pět let. V období čtyři – pět let se podniky nacházely ve vzduchoprázdnu. To je právě období, 

kdy umožňujete loupeživý mechanismus. V tom lze vidět problém: nikdo nehlídá. Na druhé straně 

vidíte, že to, co se dělalo do té doby, pochopitelně uspělo. Sice se prapodivně prodala Rakona 

společnosti Procter and Gamble, ale od té doby jsme o nich neslyšeli a nějakým způsobem ten podnik 

fungoval. Škoda Auto je největším úspěchem privatizace. Tou dobou se zajímal Siemens o ČKD i o 

Škodu Plzeň a dá se říci, že osud těch firem by byl určitě lepší než s Marouškem a Stehlíkem.  

MS: Narážíte na českou cestu, charakteristická silnou úvěrovou expozicí? 

… Právo a jeho význam …  

JH: Druhý problém, který měl Václav Klaus a ti lidé kolem něj, chtěli svým způsobem vytvořit model 

národního kapitalismu a trochu zapomněli na to, že to zřejmě není možné. Jejich představa byla, že 

zde uděláme malou americkou burzu, vybudujeme kus Ameriky v Praze. Zapomněli však, že to 

s malými podniky nelze. Zapomněli, že americká burza může fungovat tehdy, pokud jsou tam ty velké 

podniky a ty umísťují své papíry na trh. S malými podniky něco takového nelze.  

MS: Mají tam jasná pravidla.  

JH: To je zřejmé, ale „jasná“ pravidla se vyvíjejí. Ty vám nespadnou z nebe. Představovat si, že dáte 

systému pravidla a on bude hladce fungovat, v tomto směru jsem trochu skeptický. I kdyby byla 

pravidla dána v daném okamžiku, je velmi obtížné zjistit, jak systém funguje, jak vše běží a osvojit si 

jej během krátké doby. Je jedna cesta, a na ni jsme přišli příliš pozdě. Když mi to poprvé někdo 

z právníků řekl, tak jsem to pokládal za hloupost. Jednalo se o převzetí zahraničního práva a poté by 

bylo dobře. Tři roky trvalo, než jsem toto informaci pochopil. Dnes konstatuji, že ten závěr byl 

naprosto správný, ale že jej nikdo nahlas bohužel neřekl.  

MS: Nu, ale máte země, které přebírali právní kodexy fungujících společností, a ty se nevyvíjejí stejně 

jako ty, od kterých je právo přebíráno. U nás se například profesor Dědič inspiroval v Německu.  

JH: Obchodní zákoník psal pan doktor Kopáč a Dědič a Struna byl vzdáleně u toho. Kopáč byl úžasným 

právníkem. Muž, který nás zastupoval v OSN v šedesátých letech. Již není mezi námi. Soudím, že 

profesorka Pelikánová říkala jednu velkou drobnost, která mně ulpěla v mysli. Do toho roku padesát 

se zde užívalo právo rakouské, tedy i prvorepublikové. Kdybychom recipovali rakouské právo, tak 

jsme byli schopni dohnat i to ztrátové období a používat dále rakouskou judikaturu i z  nového 

období. Šlo by o větší recepce cizího práva, a zejména práva rakouského. Sluší se říci, že rakouské 
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občanské právo zde bylo používáno do roku 1950. Bylo to dle mého pohledu možné, ale nikdo si to 

v té době neuvědomil. Všichni jsme měli pocit, že to není možné. Vše si musíme vytvořit tak, aby to 

dosedalo na náš právní systém. Všem se to zdálo logické. Teprve po letech to dojde někomu, kdo má 

ponětí o právní historii.  

MS: Odborníků byl nedostatek a ztráty velké.  

JH: V právu je mnohé úžasné. Jednou jsem kritizoval normu, která se odkazuje na právní řád z dob 

obrovského socialismu. Poté jsem si říkal, že je vhodné se podívat, jak daná norma vypadá. Udělal 

jsem to a byl jsem okouzlen. Jednalo se o vrcholnou normu z šedesátých let, kde si lidé dávali záležet 

na tom, že jsou právníci. Musel jsem smeknout a říkal jsem si, že technicky tak dokonalý zákon jsme 

nenapsali.  

MS: Také se říká, že byla „nutnost“ psát zákony velmi rychle, ale i dobře.  

JH: Máte dvě období na úřadu vlády. První je to, v němž premiérem je Marián Čalfa, poněvadž Čalfa 

je právník. On přichází na úřad vlády v roce 1973. Nastupuje na právním odboru. Není šéfem, jelikož 

představenou je velice dobrá právnička paní doktorka Pražáková. Čalfa, pokud chtěl dělat kariéru, se 

musel stát předsedou stranické organizace na úřadu vlády, čímž se stal vhodným partnerem, jelikož 

předseda stranické organizace na tom pracovišti má vysoký post něco jako náměstek. Je to zvláštní, 

že to je na úřadu vlády. Štrougal, když si uvědomí, jak se dělá ruská perestrojka, si bere v roce 1987 

tohoto právníka jako ministra bez portfeje. Bere jej právě proto, aby mu někdo dělal legislativu. 

Pochopitelně, když se Čalfa stane předsedou vlády, legislativní odbor je silný a přes něj „nejede vlak“. 

Jsou pozváni lidi, kteří jsou za to odpovědni a s nimi spolupracují špičky z právního odboru. Po 

volbách v roce 1992 se odbor rozpadne, protože odpovědná má být česká vláda. Centrum se tehdy 

přesune pod Jana Kalvodu, jenž upřednostní lidi kolem sebe. V tu chvíli vypadne pravomoc z ranku 

předsedy vlády. V tu chvíli se právní kultura silně zhorší. Řekl bych, že se jedná o chybu nás ekonomů, 

protože po nás to právo nikdo nechtěl.  

MS: Byla vulgární teze, že ekonomové musí „předběhnout“ a také je předběhli právníky.  

JH: Na to poukazoval Tomáš Ježek. Opakuje to do dnešních dnů, že právníci byli úplně k ničemu. S 

Tomášem, jenž je boží člověk, jsme byli na opačných pólech celý život, ale osobně k němu cítím 

sympatii. Je to za statečnost, kterou Tomáš projevoval v osmdesátých letech. Propagoval zde liberální 

myšlení v okamžiku, kdy z toho mohl mít pouze problémy. Nemohu, než se poklonit. Dělal to 

specifickým způsobem. V tomto se ale dle mého názoru mýlí. Právníci byli dále než my ekonomové, 

pouze jsme nepochopili podstatu práva a nepochopili jsme to, co oni dělají. To je obrovsky těžká věc. 

Ekonom se vždy musí přizpůsobit podmínkám, v nichž je. Je na něm, aby to zanalyzoval včetně toho, 

jak je to s tím právem. To jsme pochopitelně neuměli. Léta jsem se to učil a neumím to do dnešních 

dnů. Obětoval jsem tomu několik let, abych se to naučil, byť jsem právo pár let dělal.  

MS: Soudíte, že transformace mohla proběhnout lépe, snáze, pokud by se dbalo řádně na tvorbu 

norem?  

JH: Nejen. Tvorba norem je jednodušší. Vy musíte zabezpečit několik věcí. Za prvé - musíte zabezpečit 

a ochránit majetek bez ohledu na to, jaké normy kolem vás platí. To je úkol vás jako ekonoma - 

zkrátka proto, že všude na světě jsou různé právní řády a všude na světě hospodářští agenti žijí a 

podnikají. Musíte zjistit, jak tomu přizpůsobit své nástroje, a nemůže si „stěžovat“ na nějaké právo. 
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Někde je horší a někde je lepší. Zkrátka je dána veličina. Tím, že přepíšete nějaký zákon, že ta norma 

zní lépe, nedosáhnete nějakého vítězství. Nemáte žádné vítězství proto, jelikož ještě musíte mít 

někoho, kdo to právo aplikuje a kdo jej vymůže. Mnoho věcí je v našem právu napsáno úžasně, ale 

možnost jej vymoci je mizivá.  

MS: Můžete mít psané normy, ale pokud se nebudou naplňovat, tak daná norma nemá žádný smysl? 

JH: S tím lze souhlasit. To je celý problém. Pamatuji si, že v roce 1990, když pánové představovali, jak 

se bude dělat transformace, šel jsem k tabuli a říkal jsem: „Milí studenti, představte si, že budete 

dělat privatizaci. Zde nařídíte bankám, že na to mají půjčit peníze. Zároveň byla zlikvidována policie, 

zlikvidována prokuratura a byly zlikvidovány soudy. To znamená, že ten, kdo si vezme peníze a nikdy 

je nesplatí, je vítěz. Zkrátka proto, že zde neexistuje ani zákon, který by vás potrestal, neexistuje ani 

policista, který by to vyšetřil, neexistuje žalobce, který by to zažaloval, neexistuje soudce, který by to 

odsoudil …“ Vezměte si, že za toto období transformace, během něhož se rozkradly desítky, ba stovky 

miliard, není nikdo odsouzený. Jak by mohl být, když aparát v tomto směru zde neexistoval. Zde se 

musíme navrátit zpět k Bienertovi. To je jedna ze závažných chyb, která byla učiněna v té 

transformaci z dobré vůle. Dával jsem příklad doktora Bienerta, jak první republika využila jeho 

služeb. To proto, že byl špičkovým policejním expertem. Když se zeptáte, komu jde poděkovat 

Charles de Gaulle po dobytí Paříže, zjistíte, že přichází na pařížskou radnici a poděkuje vichystické 

policii, že udržela pořádek. Udělá to proto, že ví, že ji bude potřebovat. Udělá to proto, že ví, že kdyby 

ji zrušil, dá bezpečností složky do rukou komunistických makis. To on však nechce. Stačí, když se 

podíváte na současný Irák. Dnes všichni uznávají, že jeden z malérů bylo rozpuštění Saddámovy 

armády. To proto, že zmizela složka, která se dala mocensky použít. Stejnou chybu jsme provedli i 

my. To proto, že v okamžiku, kdy rozeženete policisty, ať jsou jacíkoliv, jsou to lidé v botách, kteří 

slouží režimu. To, že se jim režim vyměnil, není pro ně tak dalece důležité, mají svou profesi a konají 

službu honěním zlodějů, pedofilů. V okamžiku, když je někdo začne kádrovat, utváří se problém. Ještě 

je zde další problém, že policista nemá příliš rozsáhlou kvalifikaci. Umí si hrát na četníky či na zloděje. 

Když jej vyhodíte, tak je velmi pravděpodobné, že část z nich si bude hrát na druhé straně. Stačí si 

zjistit, kde dělali lidé ze špičkových ochranek, pak se člověk velmi diví. Zde je druhý problém, kdy 

rozbijete mocenský aparát a jste v situaci, kdy jej stavíte dlouhá léta znovu. To vám pochopitelně 

komplikuje celou situaci.  

MS: Děkuji vám za kritické postoje.  
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Dialog o transformaci s Vladimírem Kelnarem10,11: 

MS: Náš dialog bych začal subjektivní otázkou. Čím pro vás byl rok 1989? Jaké naděje jste do něj 

vkládal? Případně, jak se naděje naplnily?  

VlK: Rok 1989 byl rokem velkého překvapení, velkého zvratu, za který nepřestáváme být vděčni. 

Možná že přece jen ta část veřejnosti, která byla spíše orientována k víře, vnímala, že komunismus 

není na věky, že dříve či později padne. Bylo pro nás velkou radostí, že jsme se toho mohli dočkat, že 

jsme zažívali takové chvíle. I přes to, že se mnohé ve společnosti změnilo a změnilo někdy i k horšímu, 

tak stále musíme říci: „Děkujeme za dar svobody.“  

MS: Očekával jste, že rok 1989 musí v nějaké podobě přijít. Zkrátka, že režim, který byl před rokem 

1989, je vyčerpaný a musí být nahrazen funkčnější správou společnosti a hospodářství.  

VlK: Takto jsem to jako mladý člověk nevnímal, ale díky katolické víře jsem byl vždy přesvědčen o 

tom, že zlo nemůže zvítězit. Je otázka času, jak dlouho může zlo trvat. Je otázka času, kdy se pravda, 

svoboda dostane na světlo. Že by v absolutní rovině zvítězily? Jako katolíci jsme natolik realisty, že 

víme, že v tomto světě nikdy nezvítězí úplně. Byl by to totiž ráj už zde na zemi, ale současně jsme 

přesvědčeni o tom, že to jednou k lepšímu musí vést.  

... Komunismus ...  

MS: Podívejme se ještě před rok 1989. Jak vnímáte ideologii, která zde byla a režim, jež byl na 

ideologii založen.  

VlK: Byl zločinný. Je to velice prosté, protože tento režim nejen že uzavřel prostor svobody a z lidí 

udělal loutky, ale spoustě lidí zmrzačil jejich životy. U řady lidí jim vzal doslova jejich život. Mnoho lidí 

bylo zavřených, pronásledovaných. To je naprosto neospravedlnitelná záležitost. Jde o zločinný 

režim. Vezmeme-li celosvětový dopad, v tomto ohledu má komunismus na svědomí více lidí než 

neméně zrůdný fašismus.  

MS: Ano, fašismus trval od třicátých let do poloviny čtyřicátých let. Komunismus trval v různých 

částech světa, ale doba vlády od 1917 do 1991, kdy se rozpouští Sovětský svaz. Ještě dnes zde máme 

relikty v podobě Severní Koreji, Kuby.  

VlK: Stačí se podívat na Pol Potův režim. Bylo to neuvěřitelné zvěrstvo, které se odehrálo.   

MS: Tuto cestu za spravedlivou společnost odmítáte. Zkrátka není možné budovat spravedlivou 

společnost prostřednictvím těchto metod.  

VlK: Řekl jste to velmi přesně. Pro nás je vodítkem křesťanská víra. Chcete-li něco změnit, musíte 

uzdravit lidské srdce.  

MS: Ne je místo uzdravení deformovat. 

VlK: Pokud je budete měnit zvenčí a dokonce násilím, ničeho se nedoberete.  

                                                           
10

 Vladimír Kelnar *1961, je církevní konzervátor, působí jako správce farnosti Matky Boží před Týnem. 
11

 Dialog byl natočen ve čtvrtek 13. února 2014 dopoledne v pracovně Vladimíra Kelnara v arcibiskupském 
paláci Hradčanské nám. 56/16, Praha 1, Hradčany.  
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MS: Lidé bohužel šli cestou násilí. Lidé po druhé světové válce byli zklamáni z toho, jak se k nám Západ 

zachoval, přiklonili jsme se k Východu. Naši političtí představitelé šli touto cestou, ...  

VlK: ... a tím tuto zemi zničili. Ukázalo se, kudy cesta nevede. Rychlá zkratová řešení opravdu nikam 

nevedou.  

MS: Lidé v nich viděli budoucnost a přesvědčte masy.  

VlK: Od samého počátku byl komunismus založen na ideologizaci a na falešných mýtech, které šířil. 

Že tomu řada lidí uvěřila, že komunismus využil slabé chvíle po válce, sliboval rychle šťastnou 

budoucnost, to je věc jiná.  

MS: Lidské srdce se tímto nechalo obloudit.  

VlK: Neřekl bych, že všechna lidská srdce.  

MS: Většina z nich.  

VlK: Všimněte si, že komunismus na svou stranu získal nejvíce lidí z nižších vrstev.  

MS: Ano, byli to dělníci, jelikož jim byl slibován sociální vzestup. Marx sám ve svém díle povýšil 

dělníka, jeho práci.  

VlK: Může být, ale vidíme, kam dělníci dospěli.  

MS: Soudíte, že je chybné, když lidé rezignují na spravedlivou společnost. Spravedlnost je pro vývoj 

společnosti důležitá, ale nesmí být v takové podobě.  

VlK: Přesně tak. Musí být realizována jinými metodami. Tu musíte realizovat dle práva a k právu patří 

nezadatelná lidská práva. A potom -  cesta ke spravedlnosti z hlediska křesťanského se nejlépe 

ukazuje vlastním příkladem.    

... Negativa režimu a reforma? ...  

MS: Režim, který zde byl, byl zavrženíhodný, ...  

VlK: ... mrzačil lidské životy, jeho příklad byl veskrze nulový.  

MS: Soudíte, že v šedesátých letech se lidé pokoušeli o reformu. Režim z důvodů, které jste zmínil, by 

nereformovatelný?  

VlK: Jsem přesvědčen o tom, že byl nereformovatelný. Nakonec to ukázalo i selhání reformního 

pokusu. 

MS: Lidé do toho vkládali naděje.  

VlK: Tomu tak je vždy. Vyzkoušelo se a ukázalo se, že reforma neexistuje.  

MS: Můžeme říci, že kdo provádí reformu, marní čas, zdroje.  

VlK: Takto se to říci nedá, jelikož církev též prochází reformou. Církev je dokonce označována za 

„semper reformanda“.  
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MS: Zkrátka instituce permanentně se reformující.  

VlK: Reforma ano, ale můžete reformovat a měnit něco, co je z principu změnitelné. Jestliže je něco 

z principu nezměnitelné, je to ztrátou času. Jde se o zbytečný pokus. Nenapadá mě nyní adekvátní 

příklad, ale budete-li chtít z plastového auta udělat auto, které jezdí benzín a má spalovací motor, je 

to zbytečná reforma, zbytečná práce, jelikož se to prostě nepodaří.  

MS: Shodou okolností, že režim byl neefektivní, ukazuje zaostávání v hospodářské oblasti.  

VlK: Tu bych nevnímal jako primární. Stejně jako dnes nevnímám míru problému jenom podle 

ekonomických ukazatelů. Myslím si, že mnohem větší problém v režimu bylo nedodržování lidských 

práv. Můžete žít v bídě a chudobě a žít šťastně. Žijete-li ve svobodě, máte-li možnost poznávat 

pravdu, máte-li možnost usilovat o vzdělání nebo hledat práci atd.   

... Otázka voleb, východisek ...  

MS: Když toto člověku není dovoleno, je logické, že hledá východiska. Někdy se východiskem ze 

situace objeví rezignace, ...  

VlK: ... nebo člověk nalezne východiska ve zjednodušeném schématu spíše v tom, které označujeme 

jako konzumní styl života. Zkrátka i v rámci komunismu si lidé našli únikové cestičky, svou chatičku, 

své autíčko, své „papání“. To k životu zdánlivě stačilo. Stav bychom mohli nazvat jako rezignace na 

lidství.   

MS: Z člověka se pak stane pouhé zvířátko.  

VlK: Dnes se může zdát, že to někomu také stačí.  

MS: Lidé mají volbu.  

VlK: Lidé mají možnost volby. Už to je samo o sobě cenné.  

MS: Naše společnost je natolik bohatá, že může tyto lidi upozornit: „Prosím vás, zde existuje nějaká 

alternativa.“ K tomu může napomáhat i církev. 

VlK: Myslím si, že je to právě výhoda někdy i slabost demokracie. V ní je prostor pro všechny. Mohou 

zaznít pozitivní věci, ale i názory, které jsou sektářské. 

... Klad minulosti? ...     

MS: V naší projížďce minulostí bych se rád zastavil nad kladem minulosti. Setkal jsem se s postojem 

profesora Milana Zeleného, který je českým emigrantem ve Spojených státech. On tvrdil: „Kdyby vše 

bylo špatné, lidé by zde nemohli žít.“ Lidé žili své životy. Takový Michal Horáček vám dodá, že vše bylo 

navzdory tomu.  

VlK: Asi bych to neřekl tak, že člověk nemůže žít, když jsou špatné podmínky. Člověk může žít lidsky i 

ve špatných podmínkách. Může být v kriminále a připraven úplně o všechno, ale nikdo ho nemůže 

připravit o jeho vnitřní svobodu, o jeho důstojnost, pokud si ji uchová. Řekl bych, že mám-li něco 

hodnotit jako pozitivní na komunistickém režimu, pak bych to snad vyjádřil úslovím „z nouze ctnost“. 

V okamžiku, kdy režim ochromil člověka, vzal mu jeho svobodu a vtěsnal ho do některých ulit, lidé se 
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možná dokázali více semknout a držet při sobě. Možná, že bylo více času pro druhé lidi, lidé pěstovali 

vzájemné vztahy.  

MS: Lidé žili pro rodinu.  

VlK: Nesmíme si to ale zase tak idealizovat, protože zdánlivý nedostatek času, když to hodnotíme 

dnešníma očima, byl dán tím, že jste neměl takové technické prostředky, které byly běžné v 

západním světě. Vše vám trvalo déle. Když jste šel nakoupit, trvalo vám to půl dne, ale dnes 

nakoupíte za půl hodiny. Časová náročnost byla způsobena tím, že jste musel obejít více obchodů, 

než jste dostal alespoň něco z toho, co jste chtěl. Bylo to zkrátka vykoupeno jinými věcmi, a proto 

bych řekl, že nedostatek času byl, je a bude, ale přece jen ve srovnání s dneškem možná nebylo tolik 

vnějších lákadel, které člověka odváděly od podstatných věcí. Člověk se byl nucen zabývat zejména 

vztahovými záležitostmi.  

... Exil ...  

MS: Dobrá, ale jak se díváte na lidi, kteří opustili tuto vlast? Nechtěli žít v totalitní kleci.  

VlK: Naprosto jim rozumím, protože jsou to lidé, kteří chtěli jít za nějakým cílem. To znamená, že 

chtěli mít jisté vzdělání, mít nějakou práci, ve které se domnívali, že by mohli vyniknout, která by je 

mohla přitahovat, a takováto možnost zde nebyla. To je jeden důvod. Záměrně neříkám slovo kariéra. 

Říkám jistý cíl, k němuž se upnuli. Druhý důvod, který je naprosto legitimní, že v této zemi se stali 

pomalu psanci. Oni jako psanci žít nechtěli. Buď je režim do situace uvrhl konkrétně, anebo byli 

takovými anonymními psanci, kteří se nechtěli smiřovat s tím, že budou chodit, byť pasivně, ke 

komunistickým volbám jednou za pět let, že se budou zařazovat do nějakého širšího proudu 

společnosti. I kdyby to měli dělat pasivně, nelíbilo se jim to. Chtěli v tomto směru zůstat přímí. Mám 

pochopení pro první i pro druhé. Že se z toho vyčlenila jistá část, která na Západ utíkala spíše kvůli 

konzumním výhodám, to je možné. Vždy najdete takovou skupinu. Ani těmto lidem bych nebral 

prostor svobody už proto, že se tak rozhodli.  

... Disent ...  

MS: Lidé, kteří zde byli a vzdorovali režimu, byli disidenti převážně spjatí s Chartou 77. Jak se na tyto 

lidi s odstupem času díváte? Část lidí, kteří podepsali Chartu, byli i kněží.  

VlK: Můj bratranec Petr Hrdina nakonec také podepsal Chartu. Byl jedním z prvních signatářů.  Neřekl 

bych však, že tady ta revolta proti vůči režimu se koncentrovala pouze v okolí Charty. Iniciativ 

občanského rázu bylo samozřejmě více. Charta je neznámější, ale přesto bych rád podotkl, že jedním 

z hlavních oponentů režimu byla katolická církev. Tím, že vyznávala jiné hodnoty, než které režim 

vnucoval. Církev, její členové, ostatně dali nejvyšší daň na oltář vlasti počtem let, které strávili ve 

vězení, lágrech, zmařenými životy ... To je obrovská oběť, kterou přinesli.  

MS: Týká se to hlavně padesátých let.  

VlK: Ano, určitě. Jinak působení Charty nelze než vnímat pozitivně, protože lidé, kteří stáli u zrodu 

Charty, byli lidé hodně stateční. Šli do velkého rizika. Šli do něj s vědomím, že je zapotřebí, aby se zde 

ozval slyšitelný hlas, nejen to, že se jako jednotlivci budeme ujišťovat, že nesouhlasíme s tímto 

režimem, a máme jiné představy a jiné hodnoty. Z toho pohledu to hodnotím veskrze pozitivně. 
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Myslím, že je dobré, že se v Chartě objevili i katoličtí kněží či řeholníci. Stejně tak vnímám jako 

pozitivní, že v Chartě se nakonec objevili i lidé, kteří původně byli i vyznavači i komunistické ideologie, 

ale buď vystřízlivěli, anebo pochopili, že tento styl režimu není to, co původně chtěli, k čemu se 

hlásili. Ideál svobody a touhy po pravdě tyto lidi částečně sjednotil.  

MS: Sluší se říci, že se jednalo o sjednocení proti něčemu, ale ne pro něco. Lidé se mnohdy shodnou, co 

nechtějí, ale ne na tom, co chtějí.  

VlK: Asi máte pravdu. Myslím si, že ale Charta nezůstávala jen u revolty, protože řada dokumentů 

Charty otevírala cesty k řešení. Ukazovala na to, co by se ve společnosti mělo změnit. Myslím si, že 

toto tam bylo a nescházelo to.  

... Stav společnosti v roce 1989 ... 

MS: Než začneme hovořit o obnově společenského a hospodářského řádu, rád bych se zeptal, v jakém 

stavu byla podle vás společnost v roce 1989? Kam dospěla za 2 generace totalitního režimu?  

VlK: Netroufám si to příliš posoudit, jelikož je to otázka spíše na sociology.  

MS: Jste kněz a setkával jste se s lidmi.  

VlK: Ano, žil jsem zde a vnímal jsem, že úpadek společnosti se leckde prohlubuje, ale jakoby křížem 

proti tomuto trendu šlo stále silnější volání po změně režimu. To nebylo tak slyšitelné 

v sedmdesátých letech. Osmdesátá léta přece jen začala vzbuzovat větší naději, že se věci posunou, i 

když těžko kdo mohl předvídat, a nepředvídal jsem ani já, že se věci promění tak rychle v návrat 

svobody, protože po desetiletí se spíše zdálo, že půjde o hlubší reformu.  

MS: To znamená o demokratizaci systému.  

VlK: Řekněme. Zde se dostáváme k otázce, zda lze komunistický režim demokraticky proměnit při 

zachování jeho ideologie.  

MS: Zkrátka idea může být přitažlivá, ale realita je tíživá.  

VlK: Řekněme, že bychom se dostali v tomto srovnání na konec šedesátých let. To však bylo málo, 

protože i koncem šedesátých let byli ve vězení lidé z politických důvodů.  

MS: Za tu dobu se svět změnil. Víme, že zde byla rivalita Východu a Západu. To jistě pomohlo k tomu, 

že Gorbačov začal reformovat.  

VlK: To však uvrhlo český komunistický režim paradoxně do hlubší letargie a strnulosti s příchodem 

Jakeše. Musíme také říci, že Západ si začal s pokračujícími léty uvědomovat více a více hrozbu 

komunismu, protože bylo zřejmé, že komunismus se v Evropě nemusí zastavit. Šlo totiž o bytí a 

nebytí samotné demokracie na této planetě.  

... Demokracie ...  

MS: Dobrá, užil jste slovo demokracie. Jak si tento společenský řád definujete? Chceme demokracii, 

svobodu, bylo hlásáno v roce 1989. Lidé v myslích měli spíše mlhavou představu, ale obsah slova byl 

vzdálený.  
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VlK: V roce 1989 asi žilo více lidí, kteří zažili demokracii první republiky. Přece jen v celkovém 

množství lidí se ale jednalo o menší část. Většina lidí vyrostla v komunismu, a proto zkušenosti 

s demokracií neměla prakticky žádné.  

MS: Lidé měli vzpomínky, vyprávění. Sluší se říci, že demokracie první republiky nebyla selankou. Jsme 

na Hradčanech. Vedle je Pražský hrad, kde působil dlouhou dobu Tomáš Garrigue Masaryk. Pokud je 

hovor na téma první republiky, lidé si vzpomenou na něho jako jeden z důležitých pilířů 

československé demokracie.  

VlK: Ano, to je pravda. Také neříkám, že demokracie je vrchol snažení lidstva. Demokracie je 

v současné době asi to nejpřijatelnější společenské řešení, které se nabízí. Víme o jejích slabostech. 

Demokracie je často vetchá a zranitelná právě svou otevřeností.  

MS: Též je charakteristická svou pomalostí v získávání výsledků. 

VlK: Lepší řešení v danou chvíli nemáme, ale stále bych neztrácel ze zřetele to, co jsem řekl na 

začátku. I v demokracii stejně jako v totalitě musíte především pracovat na proměně člověka 

k lepšímu. To je stálý úkol.  

MS: Zde vystupuje neustálá proměna srdce.  

VlK: S lepším mravním étosem ve společnosti dosáhnete lepší kvality demokracie, stejně jako 

dosáhnete postupné proměny totality v jiný netotalitní systém. O tom jsem pevně přesvědčen.  

MS: Zkrátka lidé, kteří žili v totalitě, si musí pěkně osvojovat demokratické mechanismy.  

VlK: Nesmí se nechat totalitou zotročit. Určitě. V okamžiku, kdy přijmete totalitní praktiky za své, byť 

v malém, individuálním životě, je to špatně. Na něco si zvyknete a jedete špatným směrem.  

MS: Myslel jsem, že člověk si musí odvykat mechanismy, jimž byl vystaven minulosti.  

VlK: Ano, odvykání je pro někoho snazší a pro někoho horší.  

MS: Zastavil jsem se u toho, protože lidé v roce 1989 jako by byli proměněni a pak se vrátili do 

stejných kolejí. Tím myslím přijímání kompromisů. Tím myslím praktik, které demokracii ničí.   

... Proměny demokracie ...  

VlK: Vidíme, že i demokracie na Západě má mnoho vad. Demokracie západního typu možná v něčem 

- a nyní nechci zevšeobecňovat - je dnes horší, než byla v době studené války. Západ se držel ve větší 

semknutosti a dokonce k řadě otázek přistupoval citlivěji a etičtěji než dnes.  

MS: Sluší se říci, že fungovala otázka nepřítele. Lidé se dokážou semknout, když zde máte jasné 

viditelné zlo.  

VlK: Ano, ale já jsem nyní mířil jiným směrem. Dnes, tedy 13. února 2014, byla zveřejněna zpráva, že 

se v Belgii bude hlasovat o eutanazii dětí. Nově mají právo požádat o smrt. Je to pro mě zdrcující. Tím 

dávám najevo, že kultura demokracie, její stav, kvalita v devadesátých letech, je citelně jiná, než byla 

v šedesátých letech, kdy se o těchto otázkách nehovořilo jako o otázkách životně důležitých a 

nezbytných.  
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MS: Toto také souvisí s hodnotovým žebříčkem lidí v demokracii. Demokracie jako taková je 

dynamický systém a tomu odpovídá i posun hodnot.  

VlK: Ještě bych uvedl jiný příklad, který člověk ale může posuzovat jen z vnějších obecně dostupných 

ukazatelů. Jde se o způsob zacházení s poraženými. Demokracie odsoudila nacistické pohlaváry, ale 

vždy s nimi jednala s jistou úctou, respektem, slušností. Tito lidé byli postaveni před řádný soud, navíc 

mezinárodní soud. Věci se neřešily revolučními soudy, anebo ponižováním lidské důstojnosti. Dnes, 

když slyšíte zprávy o zacházení s teroristy, je to jiné, přesto bychom se k nim měli chovat jako k lidem. 

Místo toho slyšíte o ponižování, mučení vězňů na základně Guantánamo a podobně. To není dobrá 

známka demokracie. Ukazuje to, že se demokracie posunula někam jinam.  

MS: Jednoduše řečeno, atrofuje.  

... Demokracie, člověk, dialog ...  

MS: Důležité je říci, že pro demokracii jako takovou je důležitý člověk, jak dokáže naplnit své lidství. 

Dříve existovalo rozdělení: My a Oni, ale v demokracii je to pouhé My. Na nás závisí, jak systém 

vypadá.  

VlK: Souhlasím s tím.  

MS: Pokud máme zájem, aby se demokracie rozrůstala, měli bychom být dostatečně odvážní, kritičtí, 

sebekritičtí a také bychom neměli zapomínat na slušnost. 

VlK: Čím bude více lidí, kteří budou takzvaně slušní, čím více bude lidí, kteří budou mít v pořádku své 

manželství, kteří budou držet mezi nejvyššími hodnotami například hodnotu rodiny, tím více můžeme 

doufat, že se společnost se bude proměňovat k lepšímu.  

MS: Také bychom měli říci, že pro demokracii je také velmi důležitá kvalita dialogu.  

VlK: Nepochybně. Ano, otevřenost ve vzájemných vztazích, ochota k navazování těchto vztahů, 

ochota vyjít ze sebe a učinit něco pro druhé. 

... Kapitalismus ...   

MS: Dobrá, posuňme se dále. Jak vnímáte obnovu kapitalistického řádu. Ten mohl být pro některé 

z nás červeným hadrem. Víme, jak chtěli intelektuálové reformovat hospodářský řád v devatenáctém 

století. Jednalo se o teoretický koncept, ale víme, jak komunistický režim spojený s centrálním 

plánováním končil. Kapitalismus je logickým vyústěním neúspěšných snah budování „lepších světů“.  

VlK: Samotné slovo kapitalismus se mi příliš nelíbí, protože mi připomíná socialistický slovník. Je to 

podobné jako se slovem feudalismus nebo buržoazie a jinými podobnými výrazy. Všimněte si také, že 

na Západě slovo kapitalismus prakticky nezaznívalo, protože vždy byla řeč o demokratickém, anebo 

nedemokratickém uspořádání společnosti. 

MS: Ale i o tržním hospodářství.  

VlK: Ano, možná kapitalismu dejme synonymum nezdravé tržní hospodářství, abychom se dostali 

k tomu, co chcete slyšet. Jestliže otevřete ekonomiku, riskujete, že někteří v honbě za ziskem, budou 

schopní jít doslova přes mrtvoly, a proto také v demokracii musí být člověk kultivován mravním 
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étosem, aby dokázal vnímat, že je zapotřebí tu a tam přitáhnout za brzdu, že zisk za každou cenu není 

měřítkem úspěšnosti. Je ale potěšitelné, že i velmi úspěšní lidé ze Západu věnují velké prostředky na 

charitu. Uvědomují si, že je zisk k něčemu zavazuje. I když převážná většina velmi bohatých lidí žije na 

Západě, je i mnoho ruských miliardářů. Tam ale podobné úvahy moc neregistrujeme.  

MS: Miliardáři z Východu žijí v jiných světech. Jednoduše závazek vůči ostatním, o němž jste hovořil, 

nevnímají.  

VlK: To je přesně ono. Čím více lidí bude proniknuto etickými hodnotami, jakýmsi mravním kodexem, 

tím více můžete doufat, že jistý kapitalismus bude pořád držen ve zdravém řádu.  

... Důležitost vztahů ...  

MS: Kardinál Miloslav Vlk říká, že důležitá je pro člověka PRO - EXISTENCE. Jedná se o život pro druhé.  

VlK: S tím souhlasím. Žádný člověk není ostrov.  

MS: Když však lidé nejsou schopni si udělat odpovídající inventuru a říci si: „Tolik jsem vydělal – a 

protože jsou mezi námi neúspěšní lidé, rozdělím peníze mezi potřebné,“ takový bohatý člověk 

dostatečně nevnímá význam a hodnotu člověka.  

VlK: Jistě tak tomu je.  

MS: Dobrá, někdo si mohl říci, že vytvoříme tržní hospodářství, staneme se bohatými, doženeme 

západní svět. Soudíte, že tato očekávání byla pošetilá? Jsou lidé, kteří vám řeknou: „Co mají politici 

slibovat?“ 

VlK: Domnívám se, že je celkem pochopitelné, že po desetiletí „hladovění“ přišla jistá léta konzumu. 

Také bychom měli říci, že mohla přijít léta vystřízlivění, že konzum není cíl sám o sobě. Tím, co 

člověka činí šťastným, jsou vzájemné vztahy. To je ta na světě nejdůležitější věc. Pokud se nebudeme 

více zabývat vztahy, nebudeme nikdy šťastni, i kdybychom byli zaplaveni vším. Možná je jistý omyl 

celé řady lidí této společnosti, že hledají štěstí v jednom a téže, tedy v tom, v čem se sami již jednou 

zklamali.             

MS: Někteří z nás jsou rádi, když mají peníze, když jsou obklopeni hmotnými statky a lidské vztahy 

nepotřebují. 

VlK: Ty však potřebuje každý člověk. To je jen zdánlivá maska, jde o život v sebeklamu, avšak štěstí 

nepřidá. Toto mohu potvrdit ze zkušeností s mnoha a mnoha lidmi, kteří by teoreticky měli být 

šťastní, protože podle vnějších měřítek jsou lidmi úspěšnými, bohatými, zajištěnými, ale přitom jsou 

možná sami. Tuto skutečnost člověk nepřestane vnímat.  

... Spravedlnost v kontextu proměny ...  

MS: Po krátké odbočce bych se vrátil. Rád bych položil otázku významu spravedlnosti 

v kapitalistickém řádu. Tážu se proto, že některé z kroků transformace poškodily pojetí spravedlnosti. 

Lidé najednou přišli k velkým majetkům. Kapitalismus znamená rozšíření majetkové diferenciace mezi 

bohatými a chudými, vzniká nezaměstnanost.  
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VlK: Že restituenti přišli k velkým majetkům, to je v pořádku. Někomu se z toho zatočí hlava. Jiný to 

ustojí. Je to něco podobného jako nečekaná výhra, nečekané zbohatnutí. Jinou kategorií je ovšem je, 

že někteří lidé zbohatli podvodným a nepoctivým způsobem, anebo tím, že na samé hranici poctivosti 

a nepoctivosti našli díry v zákonech. Zde bych viděl nevětší problém a největší slabinu našeho 

polistopadového vývoje. V duchu protagonisty Václava Klause měl trh vše vyřešit. Lidé, kteří 

prováděli transformaci, se neřídili tím, že právo musí předcházet volnému trhu. Všude musí být 

předem nastavena kritéria, pravidla, jestliže chcete hrát hru. Pak hra může proběhnout a nemusíte se 

zlobit, že jste prohrál, neboť byla v duchu pravidel. Jsem přesvědčen, že u nás chyběla pravidla. Jsem 

ale také rád, že jsme se dožili toho, že se naše tehdejší tušení potvrdilo. To, co tehdy bylo myslitelné, 

by se dnes už nemohlo stát. To znamená, že dnešní společnost, jakkoli nezdravá, má leckteré 

parametry na to, aby se mnohé z devadesátých let neopakovalo. To znamená, že tím dnes de facto 

říkáme: „Ano, bylo to zásadně špatné.“ Přesto jsou pořád ti, kteří stereotypně opakují: „Ne, volný trh 

byl v pořádku.“  

MS: Sluší se říci, že u nás jsme mistři v obcházení pravidel, zákonů. Setkal jsem se s vlivným 

právníkem, tvůrce obchodního zákoníku profesorem Janem Dědičem, on mi říkal cosi v tomto duchu: 

„Když přišel do mé kanceláře Němec, chtěl po mně, abych mu řekl, co musí udělat, aby jeho konání 

v souladu s právem. Čech? Ten chce vědět, jaké kličky má udělat, aby jednotlivá nařízení obešel a 

přitom se mu nic nestalo.“ 

VlK: Není to náhodou dáno komunistickou výchovou?  

MS: Ano, jelikož lidé tímto způsobem „protestovali“ proti minulému režimu.  

VlK: Přesně tak. Lidé si uvědomovali, že řada věcí je nespravedlivá a špatná. Je zapotřebí umět hledat 

kličky, zákony nedodržovat.  

... Hodnoty ...  

MS: V diskusi nad otázkou spravedlnosti jsme se dostali k obecnému vnímání hodnot.  Zdůrazňoval 

jste úctu k člověku, podporu rodiny.  

VlK: Na první místo bych postavil lidské vztahy. To je jednoznačné. S tím souvisí úcta k lidským 

právům. A potom i hodnota rodiny jako takové. Samozřejmě s rodinou a vztahy zase souvisí výchova 

v rodinách. Tu nemůže suplovat ani škola, ani společnost. O to se pokoušel komunistický režim 

posíláním dětí co nejdříve do školek nebo jeslí. Byla tam snaha vychovávat podle ideologického 

vzoru.  

MS: Vy na první místo nekladete svobodu, ale ta přichází až pak?  

VlK: Jde o atribut, který je na nás nezávislý. Svoboda existuje, ale je na nás, zda za svobodou chceme 

jít, nebo ne. Že by svoboda byla nejdůležitější hodnotou? Neustále bych tam raději viděl ty lidské 

vztahy. Vede mě k tomu i pohled na nešťastně uvězněné lidi v padesátých letech. Přišli o svobodu. 

Kdyby byla nejvyšší hodnota, pro kterou člověk chce žít, měl by si vzít život. Oni ale vnímali, že 

nejvyšší hodnotou jsou lidské vztahy, které mohou žít i v nesvobodě. Soudím ostatně, že většina 

sebevražd je zkratovým řešením nějakého zhrouceného vztahu nebo absence vztahu, kdy se člověk 

dostane do hluboké izolace.  
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MS: Ne nadarmo se říká, že i v minulém režimu mohl být člověk svobodným. Nemusel přijít o vnitřní 

svobodu.  

VlK: Ano, to jistě. Říkám, že svoboda je hodnota na nás nezávislá podobně, jako je na nás nezávislá 

pravda. To je dáno i tím, že hledáme pravdu, chceme si udržet svobodu, vydobýt si prostor svobody.  

MS: Tuším, že tuto myšlenku pronesl český myslitel Emanuel Rádl: „Nemáme pravdu, ale pravda má 

nás.“ Zkrátka jsme součástí pravdy, ...  

VlK: ... a proto je nezávislým faktorem.  

... Církve ...  

MS: Ještě bych si dovolil zamířit k církvím. V jakém stavu podle vás byly církve, respektive, jakou roli 

hrály v minulém režimu?  

VlK: Obecně se domnívám, že církev byla jedinou veřejnou opoziční částí společnosti, a to už svou 

prostou existencí, tím, že vyznávala jiné hodnoty. Šlo o skutečně jiný svět, když jste všude slyšel od 

školy, přes ulici, média cosi o tom, že cílem společnosti je komunismus, nebo: vede nás strana atd. 

Vešel jste však do kostela. Tam zaznívalo něco jiného a zaznívalo to veřejně: „Změn sám sebe! 

Proměň sebe! Respektuj druhého!“ a podobně. Tam zaznívaly velmi revoluční věty. Revoluční v tom 

ohledu, že bylo citováno Písmo, a to co se nám uchovalo v souvislosti s Božím slovem. To zůstalo 

nezměněno. Nabízí se ale otázka, kolik lidí dokázalo vnímat, že toto slovo má větší sílu než slovo 

režimní? Kolik lidí dokázalo být v tomto ohledu statečnými? Řekl bych, že ke cti církve slouží, že 

stateční lidé nescházeli. Samozřejmě, že k její škodě slouží to, že v jejich řadách byli ti, kteří nebyli tak 

stateční a selhali. 

MS: Nesmíme zapomínat i na členy církve, kteří spolupracovali.  

VlK: Ano, ale myslím si, že asi těchto lidí nebylo tak moc. 

MS: V církvi bylo přímo společenství Pacem in terris.  

VlK: Víte, v této společnosti bych nehledal největší spolupracovníky. Přiznám se, že osobně jsem tuto 

organizaci naštěstí nezažil. Přišlo mi to spíš jako komická záležitost, kdy nějaká část pánů z církve si 

hrála na schůzování.  

MS: Církev ale musela nalézt modus vivendi s minulým režimem.  

VlK: Ten se hledal a hledal se velmi obtížně. Indikátorem hledaného vztahu je kardinál František 

Tomášek. Byla tam snaha v mnohém ustoupit, až jsme se dostali k hranici, kdy člověk pochopí, že se 

dál ustupovat nedá. Pak je to být, nebo nebýt. Také bych upozornil na to, že role církve byla různá. 

Budu-li hovořit o českém prostředí, měli bychom rozlišit situace na venkově a situaci ve městech. Ve 

městech byla obecně církev silnější, protože se dalo využít i jisté anonymity. Mohly probíhat aktivity, 

které by na vesnici utajení nenašly. Jistá bezvýznamnost vesnice zase skýtala určitý prostor pro skryté 

aktivity církve. Určitě bylo na místě, že církev reagovala částí sebe sama na podmínky, které ve 

společnosti byly. Tím, že zčásti přešla do ilegality. To je též pozitivní. Mně se na tom nejvíce líbí, že 

lidé, kteří se spíše pohybovali v ilegalitě nebo byli do ilegality zatlačeni, nechtěli být pouze spiklenci, 

kteří budou potají narušovat režim, protože i když byli v takzvaném podzemí, vytrvale usilovali o to, 
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aby jejich aktivity byly veřejné, jak to jen šlo. Byli otevření setkání s různými lidmi, konvertity apod. 

Často to vedlo k tomu, že byli někým infiltrováni a skončili ve vězení. Ale přesto se církev nevzdala, a 

proto bych toto ocenil.  

... Programy církve ...  

MS: Přivítal jste, že církev vstoupila do konce minulého režimu s programem Desetiletí duchovní 

obnovy?  

VlK: Nevnímal jsem jej jako věc, která byla zásadní, protože vzhledem k tomu, že církev nemohla 

vystupovat v médiích a míra informovanosti byla poměrně malá, tak to bylo spíše jakési vyzvání 

k určitému obnovnému programu, aniž by byl přesněji specifikován, aniž by byly konkrétní akce, 

kterých se to týkalo. Vyzdvihl bych ale, že tato myšlenka byla zajímavá už proto, že se sešli lidé, kteří 

o tomto programu diskutovali. Jednotící myšlenka byla: „Je třeba expandovat, projevit se veřejně!“ 

Církev musí o sobě dát více vědět. Potom krásným plodem, byť to bylo před vyhlášením Desetiletí, 

byla pouť na Velehrad v roce 1985. Na ni se často zapomíná. Při výročí Palachových událostí bylo 

slyšet, že jedno z prvních velkých vystoupení proti režimu bylo až v lednu 1989. S tím nemohu 

souhlasit. Na Velehradě jsem tehdy byl. Oficiálně se odhaduje kolem čtvrt milionu lidí. Byl bych 

skromnější a řekl bych jen 200 tisíc lidí. Na Václavském náměstí bylo v r. 1989 možná 30 tisíc lidí, ale 

to je opravdu nesouměřitelné. Zatímco na Václavském náměstí šlo o cílený protest proti režimu, 

v prvém případě to bylo přihlášení se k hodnotám, které tuto zemi formovaly a jsou nosné stále, což 

byl jiný druh protestu proti společnosti, který se nám jeví z hlediska křesťanského vhodnější.  

MS: Toto bylo vhodné pro celou Evropu.  

VlK: Svatí Cyril a Metoděj byli prohlášeni za patrony Evropy.  

MS: Totéž bylo prohlášeno o svatém Vojtěchu. V roce 1989 byla prohlášena Anežka Česká za svatou.  

VlK: Ano, jsme do dnešních dnů přesvědčeni, že právě ona nám získala svobodu. Proto jsem do 

katalogu k výstavě o sv. Anežce České v roce 2011 dal přetisk poslední věty, kterou Václav Havel 

zanechal při své návštěvě Arcibiskupství pražského krátce před smrtí.  

MS: „Milá Anežko, děkujeme ti za ochrannou ruku, kterou si nad námi držela 25. listopadu 1989. 

Prosím, měj ruku i nadále připravenu. Třeba ji ještě budeme potřebovat,“ tolik Václav Havel.  

VlK: Toto bylo z autografu asi měsíc před jeho smrtí.  

MS: Uvědomovala si česká elita sílu církve? Byla církev akceptována?  

VlK: Myslíte v politických, nebo v opozičních?  

MS: Poukazuji na lidi, kteří vytvářeli demokratickou opozici.  

VlK: Jsem přesvědčen, že ji dost respektovali, protože věděli, že jde o velkého spojence - měl navíc 

vztahy se zahraničím, a ve srovnání s opoziční Chartou ještě jednu výhodu: možnost veřejného 

vystupování a tím nesrovnatelně početnější publikum. 

MS: Lidská práva jsou také tématem církve, a proto tam byl společný jmenovatel.  
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VlK: Určitě. V tom máte pravdu.  

... Popularita církve ...  

MS: Dobrá, je vhodné se zeptat, jaké kroky, podle vás, církev měla udělat? Když byla zakázaná, byla 

v jistém ohledu zakázané ovoce. Domníval jste se, že po roce 1989, po konci komunistického režimu 

bude, bude církev více žádanou institucí?  

VlK: Osobně jsem to nepředpokládal. I ten relativní nárůst zájmu o církev v prvních letech po 

revoluci, je něco jiného než počet vážných zájemců o křest. Ten zájem souvisel s vyhladověním 

společnosti, protože po desetiletích komunistického režimu většina už nevěděla, co církev vlastně je, 

o Bibli neměla žádné ponětí. V tomto ohledu se jistý hlad projevil. Ten však rychle opadl. Bylo by asi 

chybné předpokládat, že hlad vydrží dlouho. Vždy, když se ohlížíte zpět, zjišťujete, že se mohlo udělat 

něco jiného a lépe. To je také pravda.  

MS: Sluší se říci, že církev dává nabídku. Záleží na druhé straně, zdali ji vezme a její program přijme za 

svůj.  

VlK: Tak tomu je. Určitě to s tím souvisí, protože člověku nemůžete nic vnucovat. Co mohla udělat 

církev lépe? Mohla se lépe prezentovat v médiích? Možná mohla od počátku vsadit na větší 

proniknutí do společnosti. Víte, ono je to těžké hodnotit dnes, protože z tehdejšího pohledu události 

běžely velmi rychle. Církev byla zdecimována ve svých strukturách. Jevilo se jako primární tyto 

struktury obnovit.  

MS: Člověk se mohl setkat s postojem Tomáše Halíka, že lidé v církvi pořádně netušili, co se to se 

společností děje.  

VlK: To nevím. Asi bych to neřekl, protože co si pamatuji, i z církve zaznívaly hlasy varující před 

nástupem konzumu, varující před absencí práva. Zdůrazňovaly se určité hodnoty. Stačí si vzít 

pastýřské listy našich biskupů z roku 1990 – 1992. Ten hlas zde byl. Co můžete přehodnotit, je 

skutečnost, jestli to bylo děláno účinnou metodou, zdali tam neměly být jiné postupy, jestli se církev 

neměla více zaměřit na určité vrstvy společnosti.  

MS: Ne nadarmo se říká, po bitvě je každý generál. Vždy vidíte chyby ex post, a ne ex ante.  

VlK: Nezapomeňte také na to, že tato společnost byla, co se religiozity týče, na předposledním či 

posledním místě na světě - a nejen v Evropě. To znamená, že tuto situaci nikdo před námi neprožil. 

Šlo se neznámou cestou. Zde bylo celkem běžné, že lidé odpovídali na otázky po víře v Boha slovy, že 

jsou přesvědčenými ateisty. Dnes od toho mnozí z nich ustupují a řeknou: „Něco určitě je, ale církvi 

nevěřím.“ Jsou to mezistupně. Komunismus to dovedl až do stadia, kdy tvrdil, že Bůh neexistuje, 

„protože věda to dokázala“. Mnoho lidí těmto schématům začala věřit.  

MS: Sám se ale režim stal ideologickým náboženstvím.  

VlK: Tyto skutečnosti přesně uchopil a postavil si jej na svou ideologickou rovinu. Kupř. předávání 

občanských průkazů bylo náhradou za biřmování.  
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MS: Soudíte, že malá popularita, neochota se přihlásit k církvi během transformace, se nakonec 

postavila proti společnosti jako takové? Lidé, když rezignovali na to, co církev hlásá, pak se to 

projevilo v jejich jednání?  

VlK: Určitě! Lidé by ani nemuseli za každou cenu přistoupit na víru církve. Tam totiž jde o věc víry. 

Minimálně by se mohli ztotožnit s některými principy, které křesťanství hlásá dva tisíce let, a mohli by 

jim popřát sluchu.  

MS: Láska k bližnímu. 

VlK: Například. I navzdory vlastním selháním ve středověku.  

MS: Do božího království bohatý nevejde. Spíše projde velbloud uchem jehly než bohatý do božího 

království.   

VlK: Ano, ale evangelní apel musíte vnímat nejprve se zřetelem k sobě. Stává se, že někdo hovoří o 

chudobě směrem k druhému člověku, ale nepřipustí, že se to také týká jeho. Těžko můžete zavazovat 

k jistým hodnotám ostatní lidi, ... 

MS: ... a sám je nedodržovat. Ne nadarmo se říká – a v Bibli je to také - že člověk vidí třísku v oku 

druhého.  

VlK: Je to vždy snáz.  

MS: Pak to také může odrazovat lidi, kteří by měli zájem o účast v křesťanském společenství.  

... Vracení majetku církví ...  

MS: Jelikož máte ve správě majetek církve.  

VlK: Přesněji řečeno, jsou to věci kulturní hodnoty, které máme buď ve správě, nebo pod dohledem 

v rámci farností na území pražské arcidiecéze.  

MS: Jak vnímáte význam restitucí, správy majetku církve, který je postupně předáván k církvím 

k užívání.  

VlK: Především je zde samotný princip spravedlnosti. Vždy jsem byl - a nemohu jinak, než být 

zastáncem principu „co bylo ukradeno, má být vráceno“. Kdyby bylo po mém, vrátil bych každému 

vše, co ještě z původního majetku zůstalo. Ať to byla šlechta, ať to byl kapitalista. Byl to jeho majetek. 

Vím totiž, že dodržování právních principů je důležité pro budoucnost i pro ochranu mých práv. Když 

je nebudu respektovat u druhých, může se to kdykoliv vymstít vůči mně. To je jedna skutečnost. 

Druhá věc je, že se majetky vrací v desolátním stavu - pokud se tedy vůbec vrací, protože postup 

navracení je tak pomalý, že naší pražské arcidiecézi se zatím nevrátilo prakticky nic.   

MS: Co je podle vás hlavní příčina?  

VlK: Jde o neochotu státu majetek vydat. Stát vlastní a do poslední chvíle vlastnit chce. Víme 

z veřejně dostupných zdrojů, že v církevních lesích, které by měly být církvi vráceny, probíhají 

intenzivní těžby, aby se ještě dříve, než se církvi vydají, mohlo z nich co nejvíce získat.  

MS: Není to náhodou také způsobeno tím, že stát nevěří církvi, že by to spravovala dobře?  
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VlK: Je-li někdo špatný hospodář, pak je to stát. To se ukazuje na mnoha příkladech.  

MS: Stačí se podívat na deficity, které má státní rozpočet.  

... Kontinuita církve, hospodaření a kontexty ...  

VlK: Když se podíváme na církev, i díky tomu, že je světová, že je zde dva tisíce let, můžeme hovořit o 

dobré zkušenosti se správou majetku.   

MS: Je jednou z nestarších „firem“.  

VlK: Velmi mne ale zaráží, když se o církvi hovoří jako o nějaké uzavřené společnosti nebo cizorodém 

prvku. Nezapomeňme, že z vlastní vůle se k církvi přihlásilo 30 procent populace. Hovoříme o největší 

minoritě, která zde je. Buďme si vědomi toho, že ten majetek bude také spravovat tamten křesťansky 

smýšlející ministr, onen křesťansky smýšlející prezident nebo dělník. Jde spíše o část společnosti. 

Věříme, že tento sektor společnosti se bude starat dobře i proto, že v církvi je poměrně dost 

mechanismů, jak předcházet určitému riziku, kdy dílčí jednotky jako jsou farnosti, spravují jen dílčí 

majetek. Za něj nesou odpovědnost, ale mají také jisté pensum práv. Pochopitelně musí být pod 

kontrolou jednotlivých biskupství. Ta zase podléhají vyššímu dohledu, který vychází od Apoštolského 

stolce. Zkrátka úroveň kontrolních mechanismů je celkem slušná. Že se vždy něco stane, je běžné, 

jelikož nikdy není nic bezchybné. Rozhodně však věřím, že církev bude hospodařit lépe, efektivněji a 

kvalitněji, než to dělal stát.  

... Impuls s rozvoji ...  

MS: Tuším, že to byl ekonom Jiří Schwarz a jeho kolegové z Národohospodářské fakulty Vysoké školy 

ekonomické Praha, kteří tvrdí, že církevní restituce by měly mít „prorůstový efekt“ pro české 

hospodářství.  

VlK: Ve svém důsledku pro celou společnost. Církev byla významným zaměstnavatelem. Nabízela 

práci. Protože když už církev má peníze, vnímá je s větší odpovědností. Není ve stejném postavení 

jako stát. Nenechá si je rozkrást pod rukama.  

MS: Stát spravují politici. Byla to neochota politiků?  

VlK: Byla to často neosobní správa. V církvi je tomu jinak. 

MS: Máte na mysli konkrétní osoby?  

VlK: Ne, v této rovině to nevnímám. Přístup k majetku, který nám je svěřen, musí být spojen s 

odpovědností. Budeme skládat účty z toho, jak umíme hospodařit. Věřící jsou vybízeni k aktivitě, aby 

se podíleli na správě majetku podobně jako na celém chodu farnosti. Není to myšleno: „Ať to dělá 

tamta úzká skupinka lidí a ostatní se do ničeho nepletou.“  

MS: Neměli bychom zapomínat, že lidé, kteří se účastní církevního života často nejsou schopni, ...  

VlK: ... ne všichni jsou schopni.  

MS: Myslím, že průměrný věk se zvyšuje.  
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VlK: Nejsem takového názoru a oponoval bych. Jedná se o vnější zkreslené pohledy, protože toto se 

říkalo již v padesátých a šedesátých letech, že mladá generace již do kostela nechodí a ta stará vymře. 

Uběhlo šedesát let a ono nic. Počet věřících sice klesl, ale pořád zde máme procentuálně zastoupené 

všechny generace. Je pravda, že slaběji je zastoupena střední generace. To je pravda. To však jde 

hodně na vrub komunismu.  

... Otázka péče lidí o majetek ...  

MS: Myslel jsem, že když starší lidé budou reprezentovat církev na konkrétním místě, kdo se bude 

starat o majetek, který jí bude přidělen?  

VlK: Ve farnosti bude skupina šesti mladých lidí, přijde tam mladý farář a rázem je věkový průměr 

někde jinde. Nespojoval bych to proto s věkem. Spíše s patřičnou schopností něco řídit. Vzhledem 

k tomu, že naše farnosti jsou často po době bolševismu zjizvené, větší míra kontroly bude spočívat na 

biskupství více, než to dříve bylo obvyklé. Rovněž jsem už naznačil, že farnosti nebudou restituovat 

tolik majetku. Drtivá většina restitucí jde na vrub biskupství a řádů.  

MS: Ty to ale budou muset delegovat na společnosti, aby je lépe spravovali.  

VlK: Nemusejí. Mohou si založit vlastní společnosti a dobře prosperovat.  

MS: Je však otázkou, zdali budou také schopni to vést ...  

VlK: ... ekonomicky, ... 

MS: ... ale i lidsky.  

VlK: To jistě. Církev však má a může mít dostatek zaměstnanců a kvalifikovaných lidí. To bych 

nevnímal jako problém. Rád bych ale ještě řekl pár slov k farnostem. Ty dostanou zanedbatelný 

zlomek původního majetku, protože farnost byla vždy teritoriální záležitost. Byla na konkrétním 

místě. Na něm měla většinu svých majetků. To znamená hlavně pozemky a budovy. Ty byly odňaty a 

namnoze vráceny nebudou, protože velmi často byly zastavěny obcemi, pokud to byly volné plochy. 

Velmi často byly budovy mezitím převedeny na majetek města. Tím pádem jsou též nevratitelné.  

MS: Když se vrátily, byly prodány. 

VlK: Některé z nich, zvláště na neefektivních místech, byly prodány, jelikož se jevily jako přívažek a 

velké břemeno. I v tom je znát kus jisté pragmatičnosti a ekonomické úvahy. Určitě nemůžeme udržet 

vše.  

MS: Nemyslíte si, že když se některým hospodářstvím nebude dostatečně dařit, bude šířena zvěst, že 

církev neumí hospodařit. Tím si církev udělá špatné jméno. Na druhou stranu můžete říci, že ne každý 

byznys vyjde.  

VlK: Může zde být určité riziko, ale nahlížím na to, že v církvi je pořád snaha o diverzifikaci, jak rizika 

rozložit a minimalizovat, čili nehrozí, že by to církev výrazně ohrozilo. Nejslabší článek je ve 

farnostech, neboť tam často obdrží ukradený majetek lidé, kteří s ním dosud nemuseli hospodařit. 

Nezapomeňme ale na to, že už dříve prokázali, že umějí hospodařit se svým kostelem, že se o něj 

dokázali postarat. Věřím, že takových negativních příkladů budou jen zlomky. 
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... Ostuda státu díky restitucím ...  

MS: Myslíte si, že je ostuda, že až po čtvrt století od roku 1989 dochází k restituci?  

VlK: Je to ostuda. Je to ale také újma pro celou společnost, poněvadž majetky byly v lepším stavu, ale 

od roku 1990 většinou chátraly, nebo se tunelovaly. Jako příklad bych uvedl zámek v Javorné u 

Karlových Varů, který jsem restituoval za staroboleslavskou kapitulu teprve na základě skutečnosti, že 

stát zhruba před pěti lety řekl, že jde o majetek, který stát nepotřebuje. Vrátil jej, ale byl to holobyt. 

Zámek byl bez oken, bez dveří, bez podlah, bez jakýchkoliv sítí a se střechou děravou jako cedník. 

Ovšem do roku 1990 byl zámek relativně v pořádku, jelikož se užíval. Kdyby jej stát vrátil hned, věci 

mohly pokračovat plynuleji, rychleji. Pracovní příležitosti již mohly být dříve, ...     

MS: ... avšak - jak víme - politici tomu nepřáli. Sám Václav Klaus byl proti restitucím. Možná si naši 

představitelé mysli: „Co by černoprdelníci restituovali?“    

VlK: Jsme u principu závisti a nespravedlnosti. S nimi však nelze budovat lepší společnost.  

MS: Ještě je vhodné říci, že katolická církev udělala dobré gesto, že k restitucím přizvala nekatolické 

církve.  

VlK: Jde o naprosto bezprecedentní věc. V jiných zemích k ničemu podobnému nedošlo, v žádné. 

Patrně také v žádné jiné zemi nebyly takové problémy tohoto druhu. Myslím teď středoevropské 

země. Jde o úžasné gesto. Přestože je zde většinově ukraden majetek katolické církve, sama z něj 

chce jenom osmdesát procent. Těch zbylých patnáct se rozdělí mezi ostatní církve. To je krásná 

ukázka šlechetnosti. Je to také známka toho, že spolu s jinými křesťany z jiných církví táhneme za 

jeden provaz. Jde nám v podstatě o stejné principy, byť každý jdeme mírně odlišnou cestou.  

MS: Mile je to vyjádřeno v hesle Miloslava Vlka: „Aby všichni byli jedno.“  

... Omyl ...  

MS: Kdybyste měl říci, jaká chyba podle vás byla zásadní a ovlivnila transformační proces? Vím, že jste 

zmínil nedokonalý právní řád.   

VlK: Především šlo o absenci zákonů. To vnímám jako největší chybu. Druhá, skrytá chyba je, že se do 

této transformace nešlo s lepším morálním kreditem, ale kde ho vzít? Myslím si, že některé chyby 

byly skoro asi nevyhnutelné. Nevím o nějakém lepším schématu, který by se jednoznačně dal uplatnit 

a o kterém by se řeklo: „Ano, kdyby se šlo touto cestou, bylo vše v pořádku.“ To někteří říkají příliš 

zkratkovitě, vždyť ani koncepty Valtra Komárka takovou míru jistoty nenabídly.  

MS: Dobrá, ale jak se díváte do budoucna? Tato republika leží ve středu Evropy. Jsme součástí již 15 

let Severoatlantické aliance, 10 let Evropské unie. Naše hospodářství je propojeno se Západem a jsme 

součástí globalizovaného světa.  

VlK: Jako křesťané se do budoucna díváme optimisticky. Bez toho bychom jinak emigrovali. Jsme 

stále zde a věříme, že se jedná o porodní bolesti, které sice trvají hodně dlouho, ale každá revoluce ve 

svých důsledcích přináší mnohé bolestí. Věříme, že se z toho jednou vzpamatujeme.  

MS: Děkuji vám za podnětná slova.  
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P.S.: 

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

VlK: Po ekonomické stránce jsem se snažil osamostatnit svěřené farnosti, aby nebyly závislé na přízni 

mocných, a do jisté míry se to podařilo. Hodně času jsem věnoval opravám církevních objektů tak, 

aby byly nejen dobrou vizitkou místní skupiny věřících, ale i chloubou příslušné obce či městské části.  

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

VlK: Ano, účastnil jsem se, ale na možný výnos jsem se tolik nespoléhal. Proto také kuponovou 

privatizací nejsem tolik zklamán. Byl to jeden z pokusů uvolnit trh. 

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 opětovnému setkání v Evropské unii?       

 

VlK: Rozdělení vnímám dodnes jako nesmyslné. Žijeme přece v době sjednocování, ne vymezování.   

 

 

Dialog o transformaci s Petrem Geldnerem12,13: 

MS: Setkáváme se nad otázkou transformace. V toce 1990 vám bylo dvacet let a byl jste studentem. 

Jak jste jako student vnímal dobu a co jste si sliboval od toho přerodu? Byl to přerod v mnohém 

hektický? 

PG: Je to tak. V době sametové revoluce jsem byl studentem druhého ročníku vysoké školy v Žilině.  

MS: Vysoké školy dopravy a spojů?  

PG: Ano, a jelikož to byla záležitost studentů, poměrně čerstvě si vybavuji momenty i kolem 

sedmnáctého listopadu. Jeden z prvních zážitků byl přímo z pátku. Měli jsme vojenskou přípravu, a 

protože to byl den studentstva, z dobré vůle vedení katedry nám byla zkrácena výuka asi o hodinu, 

ale ne tak, abychom stihli rychlík, …  

MS: … jenž by jel do Prahy, a my bychom se mohli…  

PG: … účastnit demonstrace. Jako studenti jsme však netušili, že se něco v Praze chystá. Nevím však, 

zdali velitelé měli nějaké signály, protože to udělali, že nás pustili s odjezdem rychlíku. V závěrečném 

nástupu zaznělo: „Žádné hlouposti.“  

                                                           
12

 Petr Geldner *1970, v roce 2010 poděbradský pastor Církve bratrské.  

13
 Dialog o obecných tématech byl natočen v úterý 5. října 2010 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny 

Petra Geldnara, Vrchlického 109, Poděbrady. 
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MS: Jako student jste nevěděl, co se v Praze připravuje. Zkrátka, byla to čistě záležitost studentů, kteří 

byli v Praze.  

PG: Měl jsem dojem, že to byla záležitost pražská, a nevěděl jsem, že byl plán, aby to pokračovalo.  

MS: Jako studenti v Žilině jste neměli zájem jít protestovat proti režimu?  

PG: Více jsem na to narážel se svou aktivitou v církvi. S počátečním nadšením jsme se scházeli jako 

skupina mládeže, chtěli jsme podnikat různé věci. Vybavuji si plán zpívat na náměstí, ale náš tehdejší 

kazatel nám to důrazně rozmluvil, že to není způsob, jak se můžeme prezentovat.  

MS: Když někdo provozuje zpěv písní, není na tom nic špatného. Ve své podstatě se to dá považovat 

za kulturní aktivitu, byť je v ní skryt protest.  

PG: Do tehdejší doby by to asi nezapadalo. Kdyby ano, tak by nám to pan kazatel nerozmluvil. Těžko 

jsme se smiřovali s jeho rozhodnutím, ale zpětně jsem uznal, že asi věděl, proč to dělá, a bylo to 

moudré doporučení.  

MS: Jinými slovy, obezřetnosti není nikdy dostatek.  

… Aktivity studenta a revoluce … 

MS: Ještě bych využil vašeho mládí a otázal se na otázky spojené se studiem. Setkával jste se i se 

studenty v Čechách, či jste byl součástí těch, kdo se aktivně do činností zapojil až v Žilině?  

PG: Většina mých kamarádů byla mladšího věku. Když jsem byl ve druhém ročníku vysoké školy, byli 

to především vysokoškoláci, ale neměl jsem přímý kontakt s dobrým kamarádem, který by byl v Praze 

a alespoň tušil něco více, jak se vyvíjí podhoubí protestů.  

MS: Zde je důležitá skutečnost, že aktivity v hlavních městech republiky dominovaly. V Praze vzniklo 

Občanské fórum, v Bratislavě vznikla Veřejnost proti násilí. Jak lidé v Žilině vnímali přerod? Pořádaly 

se tam manifestace? Účastnili se studenti a herci dialogu s dělníky? Jak to tam probíhalo? Sám mám 

revoluci spojenou s Prahou, možná je to tím, že bydlím blízko hlavního města. Lidé žijící na periferii ale 

mohli revoluční kvas prožívat jinak.  

PG: Co bylo evidentní, že to bylo se zpoždění. 17. listopadu byl pátek, poté následoval víkend, kdy 

v Praze probíhaly spousty schůzek.  

MS: Zakládalo se Občanské fórum. 

PG: Když jsme přijeli zpět do Žiliny, chytil mě kamarád a přibližně tři hodiny mě nechával poslouchat 

nahrávky Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy o tom, co se dělo. V pondělí se ještě šlo do školy, až 

teprve večer vznikl místní stávkový výbor a narychlo bylo svoláno studentské shromáždění do tamní 

menzy, kde se více o těchto věcech začalo hovořit. Poté na úterý již byla vyhlášena stávka. 

Vzpomínám si, že to bylo hodně napjaté, protože ne všichni studenti s tím na poprvé souhlasili. 

Třetina lidí šla do školy, dvě třetiny se odvážili nejít do školy, avšak nikdo netušil, jak to dopadne.  

MS: Můžeme v tom vidět obezřetnost, neboť někteří studenti si mysleli, že když se zapojí do 

politických aktivit, někdo je bude moci vyhodit.  
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PG: To byla teoretická možnost. To bylo v úterý. Ve středu byla škola zavřená.  

MS: To značí, že i vedení šlo se studenty? 

PG: Víte, nedokážu to přesně říci. To proto, že jsme se s učiteli moc nesetkávali. Vím, že následně 

poté byla diskuse s rektorem, což byl silný komunista. Tam jej studentský dav vypískal.  

MS: Něco podobného se stalo v Praze soudruhu Štěpánovi, když navštívil dělníky v ČKD. Tam zaznělo 

sborové poselství: „Nejsme jako děti …“. 

… Slovensko …  

MS: Jak jste vnímal přínos Slovenska do revolučního dění? Fedor Gál, jenž byl jedním z vůdců 

Veřejnosti proti násilí, mi řekl, že Češi měli asymetrické představy o Slovácích. Kdyby nebylo 

sdělovacích prostředků, průběh revoluce by šel jinou cestou. Například Václav Havel by se nemohl stát 

prezidentem, kdyby se obyčejní lidé nezapojili do aktivit po 17. listopadu. Jak se na tuto skutečnost 

díváte?       

PG: Mnohem více jsem to vnímal z pohledu studentského života, kde i odpolední demonstrace a 

manifestace šly z vysoké školy, kde byly dvě třetiny Čechů a třetina Slováků, jelikož to byla jediná 

škola …  

MS: … dopravy a spojů s …  

PG: … s tímto zaměřením v republice. V současnosti nedokážu říci, nakolik se to týkalo města Žiliny, či 

ne. Sbor v Žilině, kde jsme měli setkání mládeže, to prožíval hodně intenzivně. Lidé se tam pravidelně 

a vytrvale modlili za situaci, aby nedošlo k nějakému násilí, krveprolití.  

MS: To, že nedošlo ke krveprolití, byl důsledek toho, že komunisté nechtěli mít krveprolití a uvědomili 

si, že jejich éra doznívá. Na druhou stranu to byli také komunisté, kteří následně šli do vlády, kterou 

řídil Marián Čalfa a jež dostala název „vláda národního porozumění“. Fakt, že komunisté nešli proti 

lidem a prokázali známky uvědomělosti svých omezení.  

… Hesla a hodnoty změny … 

MS: Pokročme dále. Jak jste jako student vnímal hesla „Chceme svobodu“, „ Chceme demokracii“? 

Věděli studenti, co daná hesla v sobě skrývají? Každý si pod tím může představit něco jiného.  

PG: Řekl bych, že význam hesel byl docela jasný. Tak si to pamatuji. Hodně diskusí vyvolávala otázka, 

do jaké míry se to může naplnit. Kam až můžeme dojít, kam ten tlak režim posune. Nedostaneme se 

na úroveň Jugoslávie, která měla svobodu výraznější než u nás, nebo zdali to dojde až ke svobodným 

volbám. 

MS: Byl to právě Václav Havel, jenž byl poté zvolen prezidentem a byl považován za záruku 

svobodných voleb v polovině roku 1990. Stalo se tak, byť mu mnozí zazlívají, že v úřadu vydržel 

dlouho. Vrátil bych se k hodnotám, které se zdůrazňovaly. Soudíte, že to byly mnohdy pouhé pózy? 

Kladu otázku proto, že být svobodný je mnohdy těžší než žít v totalitě. Pozoroval jste, že si to někteří 

uvědomovali, nebo všichni zakoušeli euforii? Řekl bych, že otázka svobody je zásadní pro pochopení 

člověka ve společnosti, neboť člověk je zde pro svobodu, je definován svobodou a podle toho by měl 

jednat. Naopak nesvobodný člověk jedná na základě rozkazů, příkazů druhé strany.  
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PG: V největší míře jsem to vnímal coby věřící člověk, že se naplní svoboda slova, která sice dříve 

v ústavě byla, ale nebyla zdaleka možná, jak jsme si například představovali. V té situaci nám nebylo 

dovoleno zpívat křesťanské písně, ale spousty mládežnických skupin věřících ze sborů a kostelů se 

objevovaly na ulicích v revolučním čase i poté. Bylo to doprovázeno pozváním k víře, pozvání na 

křesťanská shromáždění. V druhé rovině jsme jako studenti vnímali příležitosti, které se otevřou 

k vlastnímu podnikání a seberealizaci. Nebude to pouze navázáno na národní podniky a státní 

organizace, bude zde možnost si soukromě vydělat, budu moci vycestovat, abych získal zkušenosti, …  

MS: … a nebudu vyplňovat devizový příslib i ukazovat zvací dopis. Ano, toto můžeme vidět a cítit jako 

ponižující. Lze soudit, že zde byl hlad po cizině. Zaplať Bůh za to, že dějiny šly touto cestou. Sám jste 

jako student odjel do zahraničí na poznávací cestu?  

PG: Hned jsem oné možnosti využil. Bylo to díky tomu, že rodiče pracovali u drah, proto jsme měli 

volné jízdenky a šli jsme vstříc Západu. Nejprve se podívat, poznat a poté přicházely i stáže. 

Vzpomínám si, že ze školy jsme měli výměnný pobyt v Holandsku. Různé možnosti byly pro nás 

k dosažení. S odstupem doby byla poté i možnost dostat do Ameriky. V roce 1986, 1987 dřel člověk 

angličtinu a říkal si: „Zdali já toto někdy použiji.“  

… Nové možnosti …  

MS: Když diskutujeme téma svobody, šance cestování, netáhla vás možnost studovat a pracovat 

v zahraničí? Mnozí lidé mají tu možnost, využívají otevřenosti zahraničních univerzit. Neměl jste zájem 

„zanechat“ studium a začít úplně novou kapitolu?  

PG: Vlastně po absolvování vysoké žilinské školy jsem udělal zkoušky na pobočku newyorské 

univerzity, která byla otevírána v Praze. Šlo o ekonomické, manažerské studium, ale tam bylo vidět, 

že český národ je národ „vyhladovělý“ po vzdělání. Byl jsem tam nejmladší, a tím pádem nejméně 

zkušený. Byli tam lidé, kteří měli státní zkoušky ze sedmi jazyků.  

MS: Tedy i lidé, kteří měli vzdělání a poté toužili, aby měli manažerské poznatky a mohli začít psát 

novou kapitolu života? 

PG: I tak by se to mohlo vyjádřit. Čekali na to a nyní se objevila možnost, a proto se do toho vrhli. 

V tom jsem neuspěl a dál jsem o vzdělání nepřemýšlel. To proto, že jsem se poměrně brzy oženil, 

měli jsme následně dceru. Zřejmě nejsem ten typ, který by dokázal opustit rodinu a odjet do ciziny.  

MS: Choval jste se odpovědně. To je pro svobodu člověka příznačné. Kdyby se člověk odpovědně 

nerozhodoval, tak z dlouhodobého hlediska by nemohl uspět. Krátkodobě možná, ale to je poté 

vykoupeno ztrátami.  

MS: V tomto oddílu bychom neměli opomenout také váš pohled na demokracii.  Co dle vás znamenalo 

budování demokracie v kontextu čtyřicetileté zátěže totality? Co to znamenalo pro občana i pro jeho 

zástupce, tedy politika? 

PG: Všichni byli ovlivněni tím, v čem jsme žili před tím. Nenašel se „nezatížený“ občan, „nezatížený“ 

politik. 

MS: Jak silná je podle vás demokracie, kterou utváříme více jak dvacet let? Ne nadarmo se hovoří o 

krizi demokracie. 
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PG: Mám za to, že dozvuk komunistické éry je stále znát, že nám chybí silné vnitřní hodnoty a 

principy, bez kterých skutečná demokracie nemůže stát pevně na nohou. 

… Minulost a právo …  

MS: Zmiňoval jste otázku ústavy, škrtnutí článků s komunistickou stranou, která byla stranou 

dominantní, ba monopolní. Jak jste předchozí režim vnímal? Byla pro vás jeho ideologie v nějakých 

svých částech obhajitelná? Člověk se setká s postojem, že výchozí teze byly nosné, ale realizace byla 

neodpovídající ve vztahu ke člověku. Ne nadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrými 

úmysly.  

PG: Nelze říci, že vše ze starého režimu bylo vyloženě špatné. Najdeme tam jistě i náznaky dobrých 

věcí, paradoxně v něčem podobných i křesťanství. 

MS: Dobrá, je zvláštní skutečnost, že komunistický režim se dožadoval dodržování lidských práv. 

Vedoucí představitelé Československa podepsali Helsinský protokol. Právě komunistický režim byl tím, 

jenž nedodržoval, k čemu se zavázal. Jak jste vnímal nutnost ustavení právních institucí, které jsou 

charakteristické pro demokracii? Tážu se proto, že dříve byla ústava cárem papíru a rozhodovalo se 

dle stranické příslušnosti. Cosi bylo deklarováno, a realita byla jiná.  

PG: Nevím, zdali si události přesně vybavuji, nebylo to přesně ve středu mé pozornosti, o čem 

bychom diskutovali, o čem bychom přemýšleli. Soudím, že jsem to přijímal s naivním přístupem: nyní 

máme demokratickou vládu, demokratický parlament změní všechny zákony …  

MS: … velmi rychle, …  

PG: … též bez rozporu, vše bude fungovat a zákony budou respektovány.  

MS: Také by Československo, respektive Česká republika mohla „přijímat“ zákony, které jsou ve 

fungujícím, vyspělém světě ve Spojených státech, Kanadě či zemích Evropské unie. Mohli bychom mít 

rychle novou ústavu. Problém je ten, že normy, které jsou v zámoří a byly aplikovány v rozvíjejícím se 

světě, stejně nefungují, jak bylo zamýšleno. Vytváření norem je během na dlouhou trať. Nemohou být 

přeměněny v krátké době, či lépe dají se rychle změnit, avšak jejich osvojení trvá dále. Na druhou 

stranu jsou lidé, kteří tvrdí, že revoluční dny a poté i měsíce daly vznik mnohému dobrému. Země 

musela projít proměnou práva, proměnou hospodářství, proměnou institucí. To vyžaduje odhodlání 

lidí i čas. Člověk, který byl zvyklý na komunistický režim, v jehož rámci se o něj stát stará, určuje mu, 

co má dělat, byl konfrontován s jinou skutečností, v níž svoboda je výzvou. Měli bychom také 

zdůraznit, že svoboda se nemá zaměňovat za anarchii. To proto, že mnozí lidé se domnívají, že když 

jsem svobodný, mohu cokoliv. Lze se domnívat, že mnohdy opak je pravdou. Bylo zřejmé, že pro 

oddělení se od minulosti byla nutná tvorba nových zákonů. Ale opět nám vyvstává otázka, zdali není 

vhodné přejmout legislativu ze zahraničí. Uvažujte o tom, že to byla jedna z cest, která by 

transformaci ulehčila?  

PG: Mám za to, že by nefungoval postup, že se vezme ústava jakéhokoliv státu, kterou někdo 

vyhodnotí, že je dobře zpracovaná, přeloží se a nyní to bude Ústava Československa, následně České 

republiky. I prostá ústava odráží identitu národa, společnosti. Mám za to, že by to plně nefungovalo. 

Na druhou stranu může být ústava nebo zákon jiných států vodítkem či inspirací pro tvůrce novel 
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nebo přepracovávání zákonů. Sám netuším, do jaké míry to bylo inspirací a do jaké míry je to inspirací 

dnes. Nyní je slyšet, že takto to řeší ve Skandinávii, takto to řeší v Německu.  

MS: Mírně odskočím, ale využiji vaší školy, kterou jste mohl studovat a Slovensku. Stačí se podívat, 

kolik napěťových soustav je v Evropě, není tam unifikace. Cosi je v Německu, něco je v Rakousku. Lze 

říci, že každá země si vytváří své parametry a ty poté uplatňuje. Různost je běžná. To znamená, že 

pokud člověk má zájem projet Evropou, musí mít lokomotivu, která je schopna jezdit v různých 

napěťových systémech, pokud nechce měnit lokomotivy. Inspirace zahraničím je dobrá, ale základní si 

musí udělat země sama. Nechat se poučovat od zahraničí, tedy i přejímat normy může být mnohými 

též vnímáno tak, že Československo – Česká republika není rovnocenným partnerem, ba je ve 

vazalském postavení. Tento stav se mnohým jeví jako nebezpečný a vládnoucím elitám bude vyčítán, 

bude to považováno za nepatřičné. Je vhodné také zmínit, že o ústavnost a dodržování práva se 

zasloužila Charta 77 a lidé, kteří se snažili jednat dle svého svědomí. Mnozí lidé v komunismu vedli 

takový život, jenž je charakteristický tím, že cosi je deklarováno, a cosi je aplikováno. Je vidět, že tam 

byl rozštěp.  

… Trh, kapitalismus …   

MS: Jak jste vnímal vztah mezi plánovaným hospodářstvím a trhem? Je nepochybné, že kapitalistické 

země, které jsme chtěli dohnat, mají fungující trh, jenž u nás byl suplován plánováním. Člověk byl 

podřízen rozhodnutím komunisté strany. Jak jste vnímal výzvu k soukromému podnikání? Sám jste se 

snažil na tomto poli cosi vykonat?  

PG: Teoreticky řečeno, volný trh je dobrým nástrojem, pokud funguje dle definic. Je tam mnoho 

dalších vlivů, a proto málokdy nefunguje úplně čistě.  

MS: Něco jiného jsou modely, a cosi odlišného je realita světa. Ne nadarmo se říká, že šedá je teorie, a 

zelený strom života. Ovšem zde je důležité, že lidé v minulosti nemohli podnikat, snažili se získat 

oprávnění, aby podnikat mohli. Mnozí lidé museli následně z trhu odejít. Zde je nutné se tázat, zdali je 

vhodný systém, jehož byl stoupencem Václav Klaus, který razil cestu volného hospodářství bez 

přívlastků. Sám si neuvědomil, že na západ od nás má trh jisté přívlastky.  

… Podnikání … 

MS: Pokročme dále. Komunisté nedovolovali lidem soukromé podnikání, vše bylo centrálně řízené. 

Sám jste neměl zájem podnikat? Tážu se proto, jelikož jste měl možnost studovat řízení. Nelákalo vás 

to?    

PG: Možná to byl sen, ale nedostal žádné konkrétní obrysy. Ve studentské naivitě jsem si říkal, že 

budu mít svou společnost. Nakonec to skončilo tím, že živnostenský list mám na překládání 

z anglického jazyka. Příležitostně jsem se tomu věnoval v souvislosti s náročností svého zaměstnání. 

Poté jsem cestou podnikání plně nešel. Zřejmě v krátkém období jsem mohl říci, že jsem jako 

podnikatel, ale nejistota není to, co bych plně dokázal nést ve smyslu výkyvu příjmů, zakázek. 

MS: S jistou nadsázkou můžete říci, že nejste ten člověk, jenž by byl ochoten se vystavoval riziku a 

dokázal riziko řídit. Podnikatelé jsou přece skupinou odvážlivců, kteří jdou za svou představou, někdy 

až příliš razantně, a neberou ohled na okolí. Jsou lidé, kteří jsou schopni psát, jak se má podnikat, ale 

nejsou schopni to realizovat v praxi. Je dobrou známkou odvahy, že lidé po revoluci se vydali podnikat, 
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že si zakoupili živnostenský list za tisíc korun a šli hledat štěstí. To byl jeden z důvodů, proč česká 

ekonomika vykazovala zprvu nízkou míru nezaměstnanosti. Do jisté míry to bylo považováno za 

transformační zázrak v porovnání s ostatními zeměmi. Můžeme si vysvětlit, že lidé se v sobě snažili 

objevit podnikatelský duch. Jak jste přiznal, musí člověk mít dostatečnou podnikatelskou náturu. Jistě 

je vhodné zdůraznit, že po začátku podnikání docházelo k odchodu z trhu, neboť ne každému se 

podnikatelský plán podařilo naplnit. Když je velká konkurence, selekční tlak je silný. To se například 

projeví v postupném nárůstu nezaměstnanosti. Na druhou stranu jsou lidé, kteří raději vystupují 

jako zaměstnanci, nemusejí totiž nést rizika podnikání. Dovolím si říct, že pokud by každý dělal 

podnikatele, neměli bychom zde lékaře, ba ani politiky.  

… Překladatel …  

MS: Zabýváte se také překladatelstvím. Počátky společenské proměny byly spojeny s ochotou učit se 

jazykům. Lidé se za minulého režimu učili rusky. Kdo znal anglický jazyk, mohl v počátečních letech 

na nedostatku lidí hovořících anglicky vydělat.  

PG: To byl případ s mým malým podnikáním. Překladatelů nebylo tolik, zatímco dnes i soudních 

tlumočníků je mnoho. Navíc si anglické texty leckdo dokáže přeložit sám, pokud to nepotřebuje 

oficiálně. Přeměna přinesla vlny zájmu o jazyky, o cesty do zahraničí. Kdo dokázal zareagovat a 

nabídnout cestovní kancelář, mohl z toho těžit.  

MS: Cosi podobného lze vystopovat i v jiných oborech. 

PG: Viděl jsem též vlny zájmu v církvi o náboženství. Co bylo minulým režimem zakazované, 

přitahovalo a lidé se poté začali objevovat v církvích. Někteří tam něco zažili, zůstali, pro některé to 

byla pouze módní vlna. Možná je škoda pro církev, že onu vlnu nedokázala řádně využít. Bylo to 

podobné jako v mnoha jiných oblastech.  

MS: Ona aktivita byla dočasná. Bylo by asi pošetilé se domnívat, že energie vydrží tak dlouho. Když 

bylo dosaženo potřebného, zájem logicky opadá. Po politických proměnách následuje vlna podnikání, 

do něhož lidé vstupovali s různými záměry. Ne každý byl ochoten nést patřičné riziko. Každý člověk 

může být podnikatelem „chvilku“, nicméně ne každý na trhu vydrží. Aby vydržel, musí mít slušný 

záměr, odhodlanost a také vnímat, co daný trh potřebuje. Tím také myslím, že zde rozhoduje 

baťovské „náš zákazník, náš pán“. Když to člověk nevnímá jako důležité východisko, musí přirozeně 

zkrachovat, či moudrý odejde z trhu před hospodářskými nepříjemnostmi. Uvádíte, že byl nedostatek 

překladatelů, živnostníci se rychle rozhojnili, ovšem následně přišel úpadek.  

… Předpoklad společnosti a kontexty …  

MS: Když se zamýšlíte nad problémem společnosti, domníváte se, že svobodný trh je předpokladem 

pro fungování zdravé společnosti? Byly polemiky, zdali je možné v obecném rámci plánovat, tím 

myslím např. strategické výroby, ale pustit do systému jako celku tržní síly. Zmiňovali jsme Jugoslávii. 

Tam společnost nebyla tak etatizovaná jako společnost v Československu.  

PG: Obecně vzato, konkurence je užitečná, protože podněcuje aktivitu člověka. Jednoduše nedělat 

věci, které jsou zbytečné, a soustředit se na to podstatné. Soukromá aktivita se bude snažit 

hospodárně spravovat majetek, a nebude mít snahu plýtvat, jak tomu bylo za komunistů. Jednoduše 

se postavit za to, aby se účelně směřovalo k naplnění cíle.  
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MS: To je dobré zmínit. Za komunistů se dělala výroba pro výrobu, tedy jen proto, aby lidé měli práci. 

Z hlediska terapie je dobré, aby lidé cosi dělali, ovšem musí to mít hlubší smysl. Pokud by se tímto 

způsobem choval celý národ, země bude brzy vystavena bankrotu. Na co také nesmíme zapomenout, 

je fakt, že jsme hospodářsky byli nuceni spolupracovat se socialistickými zeměmi ve společenství 

RVHP. To mělo velký dopad a naše hospodářství to poškodilo. Proměnou jsme dosáhli zefektivnění 

výroby a také přesměrováni naší produkce na Západ. Mohli bychom obecněji shrnout, že trh je 

nedílnou součástí západní civilizace, neboť dokáže zprostředkovat to, co centrum jinak zprostředkovat 

nemůže. Každý člověk má tak možnost se účastnit směny a je na tom lépe, než kdyby byly jeho kroky 

řízeny státem. Nebo se domníváte, že trh v jistých oblastech není vhodný?  

PG: Někde možná. Nad čím jsem si lámal hlavu, jsou velké státní podniky, například České dráhy. 

Nakolik tam je možné vytvořit konkurenční prostředí, nebo ne.  

MS: Ťukl jste na hlavičku hřebíčku. České dráhy byly dlouhou dobu státní podnik, nyní akciová 

společnost. Tato společnost je charakterizována tím, že stát dotuje osobní dopravu. Je otázkou, v jaké 

jiné společnosti se stát chová takto štědře. Myslím si, že je to nádherný příklad toho, jak transformace 

je v jistých oborech problematická, nesamozřejmá. Zároveň se člověku nabízí otázka, zdali by 

konkurence nemohla nabídnout lepší služby. Někdy by to měla být záležitost státu, zdali je ochoten 

v tomto odvětví podpořit soukromé podnikání. Mnozí z nás v tom mohou vidět relikt z minulosti. Jiná 

odvětví jsou soukromá, avšak tento sektor je doménou státu. Shodou okolností můžeme vidět příklad 

z Velké Británie, kde Margaret Thatcherová privatizovala drážní sektor, ale privatizace nepřinesla 

kýžený efekt. Je vhodné říci, že samotná forma nemusí znamenat mnoho. To proto, že rozhodujícím 

hybným momentem jsou lidé a jich přístup.  

… Systém ne lidi …  

MS: V transformaci se říkalo, že měníme systém, ne lidi. Mnohde se systém změnil, ale ne lidé. Jsou 

příklady společností, které jsou ve státním vlastnictví, a firmy prosperují. Na druhou stranu došlo 

k privatizaci státních podniků, nicméně ty následně zkrachovaly. Právem se můžeme zeptat, kde je 

zakopán pes? Není to především v lidech, nebo je to neohrabanou změnou systému?  

PG: To jsem měl na mysli, zdali to náhodou není přístupem lidí a toho, kdo byl pověřen vedením 

firmy v té či oné době. Občas říkáme, že církev zaspala proces změn a je pozadu. Soudím, že se to 

týká také spousty firem, a nyní nemyslím pouze státní molochy jako dráhy a poštu. Společnost, která 

vznikla jako nová, společnost v soukromém vlastnictví, založil člověk, jenž má zažité návyky ze 

socialistického způsobu práce.  

MS: Jistě je v paměti lidé, že mnozí z nás práci předstírali a snažili se i nakrást pro svou rodinu. Stačí se 

podívat do Skandinávie, kde mají v hospodářství velký podíl státu, ale přesto je společnost bohatá. 

Když se podíváme do Itálie, převážně jižní části země jsou chudé. Zde jde také o to, zdali transformace 

má proměnit člověka, či proměnit pouze systém? Člověk by mohl říci, že to jde ruku v ruce, nicméně 

mentálně proměnit člověka je vlastně otázkou generací.  

PG: Ideálně by to tak mělo být. Nyní přišlo něco, co je nové. Zkusme výzvu přijmout, snažme se jinak 

přemýšlet, možná chovat se i jinak, také změnit naše postoje. Na druhou stranu jsme asi nejvíce 

zaspali v osobní proměně. Byla to euforie chvíle a všichni na sebe byli milejší a usměvavější na ulici, 

neboť společně prožívali jistou radost, ale nakonec se to vrátilo do starých kolejí.  
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MS: Ve své podstatě to znamená, že k proměně člověka musí být z jeho strany velká ochota a 

otevřenost. Když tomu tak není, člověk se pouze stává osobou, která deklaruje: Ano, souhlasím 

s podmínkami, aby zde byl volný trh, aby zde byla demokracie. Nicméně ve své podstatě člověk může 

smýšlet stejně, jako smýšlel za minulého režimu. Neustále se proto vkrádá otázka, zdali může 

demokracie fungovat bez autentické proměny lidí. Soudím, že je to záležitost a výzva pro každého 

z nás, zdali se promění, nebo bude proměnu pouze předstírat.  Podle toho také nový systém bude 

vypadat.  

… Církev … 

MS: Jste také duchovní. Hovořme proto o církvi. Jak byla připravena na proměnu? Katolická církev 

měla Desetiletí duchovní obnovy. Souviselo to s miléniem, se svatým Vojtěchem, také se svatořečením 

Anežky České. Kardinálem v přelomových letech byl František Tomášek. Jak jste jako protestanti 

vnímali postavení církve v obecné rovině na konci totalitního režimu? 

PG: Mohli jsme lépe využít šanci, která se tu naskytla. Na druhou stranu, když se to snažím vidět 

v souvislostech, pro církev jsou výraznou hodnotou tradice a historie. V Novém zákoně jsou křesťané 

několikrát vybízeni, aby se drželi pevného základu, aby se nepouštěli bezhlavě do nějakých změn. 

Měli jsme pochopitelně dlouhé, ne vždy laskavé a korektní diskuse, co bychom měli dělat, jak jít 

změnám vstříc. Vnímám to, že postup byl pomalejší, než by reálně mohl být v tom, jak zareagujeme 

na nové možnosti. Soudím, že byly aktivity, které využívaly oficiálně danou svobodu slova. Byla snaha 

vyjít z kostelů a představit se, představit sbory, farnosti a víru.  

MS: Jinými slovy nabídnout se lidem. Jak byla využita daná možnost? Jde přece o to, že církevní 

hodnostáři si slibovali, že návštěvnost jejich akcí bude daleko větší. Sama církev se nepřímo účastnila 

demonstrací. Nezapomenutelným byl Václav Malý jako průvodce pražskými mítinky. Jak se církev 

dívala na nový režim?  

PG: Očekávalo se, že církev naplní roli, kterou by měla mít ve společnosti, vůči městům, v nichž 

působí. Bude se podílet na společenském životě. Řekl bych, že mnozí jednotlivci to využili pro své 

zapojení do politiky. Václav Malý byl hodně vidět na demonstracích. Řada křesťanů obsadila funkce 

starostů a politiků především na komunální úrovni.  

MS: Je dobré, že tito lidé byli ochotni na sebe brát břímě veřejného života v podobě správců měst i 

regionů. Soudíte si, že bylo potřebné, že se lidé z církve účastnili politiky? Byli to ti, kteří neměli 

špinavé ruce.  

PG: Ano, a navíc přicházeli do diskusních fór s jistým hlasem po duchovním životě. Přiznali, že zdejší 

svět není náš, ale je zde někdo nad námi. Byli hlasateli morálky. Zdůraznili, že když se zde radujeme 

s nově nabyté svobody, ta není anarchií. Je nutné brát ohled na druhého, být pokorný vůči druhým i 

přírodě, která nás obklopuje.  

MS: Nu, dříve lidé nadávali na komunistický režim, jenž může za obtíže, které mají. Pokud člověk má 

svobodu, tak musí říci: „Ano, jsem odpovědný za své činy a ve své podstatě si především musím 

procházet své vlastní svědomí, které mi řekne mé špatné i dobré činy.“ Člověk se tak stává arbitrem, 

co dělá dobře a co špatně. Na nikoho se nemůže vymlouvat, v jaké je situaci. Říkám to proto, že mnozí 

lidé mají tendenci obviňovat druhé lidi. Ne nadarmo se cituje pasáž z Bible, v níž je psáno, že člověk 

vidí třísku v oku druhého, ale trám ve vlastním oku nevidí.  
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… Ohlédnutí …  

MS: Jak uzavřít náš dialog? Možná otázkou, co si myslíte, že bylo dobře uděláno lidmi i církví a jaké 

přešlapy během dvaceti let byste zmínil?  

PG: Soudím, že církev byla ochotna vystoupit z uzavřenosti, do které byla vtlačena, na kterou si 

možná zvykla. Lze zmínit, že někomu v tom bylo dobře. Máme své písně, slavnosti a je nám pospolu 

dobře. Když nás přitlačíte dovnitř, budeme vevnitř a možná nám bude dobře. Církev vyšla ven, 

jednotlivci se zapojili do veřejného života. Církev nabízí kulturní aktivity, vzdělávací aktivity. Závisí na 

blízkosti témat či na denominaci a podle toho se zapojuje do nabídky aktivit. Na druhou stranu díky 

síle médií se objevily přešlapy. Pochopitelně to neprospívá dobrému obrazu církve, či tomu čím by 

měla být. Ze strany médií to není poctivý přístup, jsou zaměřena především na negativní, skandální 

věci, i v církvi si naleznou něco, co je pro ně žhavým tématem. Konají se dobré věci v podobě 

charitativních sbírek, nicméně o tom se zase tolik nemluví.  

MS: Jaké kritické výhrady byste zmínil? V naší společnosti zaznívají kritické hlasy. Jedním z nich je 

například paní Šiklová. Říká asi toto: „Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až 

příliš ochotně odevzdali osud věcí veřejných do chtivých a chamtivých rukou. Jsou to lidé, kteří se snaží 

si přisvojit, co jim nepatří. Skandály současných politiků sledujeme se stejným znechucením jako 

někdejší tupost těch komunistických. Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce, a to na 

komunální, krajské i centrální úrovni.“ Z toho, co jsem četl, je zřejmé, že posttotalitní období je 

vnímáno velmi citlivě. Proti něčemu jsme v roce 1989 vystupovali, a nedokázali jsme se s tím plně 

vypořádat. Vnímáte to také tak?  

PG: Do velké míry ano. Mnohdy je člověku smutno, neboť jsme šanci, kterou jsme jako národ měli, 

nedokázali využít. Spousty z těch, které jsme kroužkovali a kteří se díky našim hlasům dostali na 

vrcholná místa, svou moc využili pro sebe, pro své obohacení. Lidé v politice nejsou proto, aby 

spravovali věci, které nejsou jejich, ale chovají se majetnicky, jako by věci byly jejich.  

MS: To je zápas, který musíme vést po celý život. To proto, abychom takovým lidem dokázali nastavit 

pravou tvář, jak to říká Kristus Pán. Přesto mnozí z nás v zápasu podléháme a pozitivně se 

rozpomínáme na minulost. Není to známka uhýbání z cesty za svobodou? 

PG: Vidím to tak, že bychom se měli především zabývat současností a budoucností než vzpomínat, jak 

dobře bylo tehdy a tehdy. Přitom hledat nástroje a cesty, jak očišťovat politiku, jak rozvíjet morálku v 

národě, jak budovat úctu k právu a mezi lidmi navzájem. 

MS: Kdybychom se měli podívat do budoucnosti … Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či 

globalizovaném světě?   

PG: Jsem člověk naděje. Věřím, že i v globalizovaném světě bude mít ČR své jedinečné místo, nabídne 

své jedinečné zdroje a vděčně přijme jedinečné zdroje jiných. 

MS: Děkuji vám za nabídnuté pohledy.  

P.S.: 

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

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

PG: Ano, zúčastnil. Bral jsem to i pro sebe za šanci, jak ekonomicky odstartovat. Mám za to, že idea 

nebyla špatná, ale byla zneužitá, protože všechny ochranné mechanizmy nebyly dobře a funkčně 

nastavené. 

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 opětovnému setkání v Evropské unii?       

 

PG: Osobně se považuji za Čechoslováka, rozdělení jsem tedy vnímal negativně. Nicméně s odstupem 

času vidíme, že si dokážeme být blízcí, prospěšní i vzácní jako rovnocenní partneři.              

  

  

                    

                      

    

       

 

 


