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Dialog o transformaci s Karolem Efraimem Sidonem1,2: 

MS: Navrhuji, abychom náš dialog začali subjektivní otázkou. Čím pro vás byl rok 1989? Jaké naděje 

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

KS: Když si odmyslíme všechny subjektivní záležitosti, které souvisely se změnou, musím říci jednu 

okolnost: změnu jsem prožíval zpoza hranic, z Heidelbergu, byl jsem odstřižen od dění u nás. Sledoval 

jsem ho v rámci televize případně telefonátů od přátel z Prahy. Díky tomu jsem získal od záležitostí 

určitý odstup. Každý, kdo byl na místě, se zcela automaticky emočně identifikoval s těmi záležitostmi, 

což se mi nestalo. Naopak jsem sledoval rozpad sovětského impéria v televizi a jen jsem se divil, že 

v Čechách jdou události tak pomalu. I když jsem rozuměl okolnostem, bylo mi jasné, že dokud se do 

toho nevloží dělníci z továren, ...  

MS: … což se nakonec stalo.  

KS: Jenomže si dávali na čas, a když jsem potom konečně přijel, neočekával jsem totéž, co emocemi 

nakažení lidé.  

MS: Zkrátka jste si ponechal zdravý realismus.  

KS: Chcete-li ten odstup tak nazvat, prosím.  

MS: Měli bychom říci, že právě lidé, kteří zde strávili část svého života, měli zájem se rychle podívat do 

své vlasti. Kdy jste přijel do Československa?   

KS: Byl jsem zde ještě před volbou prezidenta ke konci roku 1989. Ale ještě k tomu realismu: v době, 

kdy jsem byl v Německu, studoval jsem judaistiku v Heidelbergu a měl jsem poněkud jiné zájmy a cíle 

než politické. Chtěl jsem se něco naučit. Až režim padne, a s tím jsem počítal již před emigrací, jsem 

se chtěl vrátit. Normálně bych zde vyučoval judaismus a pomáhal starým pánům, kteří zde vedli 

synagogu.  

MS: Sluší se říci, že režim, který zde byl před rokem 1989, byl pro někoho „napořád“. Lidé nevěřili, že 

může dojít k takové změně.  

KS: V tomto směru jsem byl optimistou, protože již v roce 1968 mě zarazilo, jak velice snadno by se 

režim zhroutil, nebýt Sovětského svazu. V době, kdy jsem šel do emigrace, se sice nehroutil, ale velice 

záhy bylo patrné, že komunisté jednoduše melou z posledního i v Sovětském svazu.  

MS: Když jste naťukl rok 1968, tehdy nebyla snaha změnit systém. Lidé jej chtěli vylepšit, 

demokratizovat, dát mu lidskou tvář.  

KS: To je pravda, ale kdyby v roce 1968 došlo k dalšímu posunu, tak se dějiny valily jiným směrem. 

V tomto směru Rusové věděli, oč běží.  

MS: Zřejmě jste přivítal, když na vysoký post v Moskvě dosedl Michail Gorbačov.  

KS: Určitě! Podle mého názoru Gorbačov pomáhal impériu, aby nespadlo z velké výšky.  

                                                           
1
 Efraim Karol Sidon *1942, spisovatel, signatář Charty 77, vrchní český rabín.               

2
 Dialog byl natočen odpoledne v pondělí 21. října 2013 v pracovně Karola Sidona Meislova 18, Praha 1, Josefov.     
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MS: Jinými slovy, aby došlo k „lehkému přistání“. 

KS: I tak bychom to mohli nazvat.  

MS: Měli bychom říci, že Gorbačov nechtěl zrušit režim, spíše jej posílit. Vývoj šel ale jinou cestou.  

KS: V samotném životě si něco přejeme, něco chceme, ale vůbec to nehraje žádnou roli, jelikož vítr je 

příliš silný, než aby si s námi nedělal, co chce.  

MS: Když jste říkal o vanutí větru - nebyl to „boží vítr“, který u nás vanul v roce 1989? 

KS: Vždy můžeme směřování převést na „boží vítr“. Myslím si, že změna měla konkrétní parametry 

rozkladu impéria, …  

MS: … jehož součástí jsme byli. Inu, z důvodu logiky režim musel tak jako tak padnout.  

… Komunismus …  

MS: Nyní bych se vydal na cestu před rok 1989. Nad společností se vznášel ideologický krunýř. Jak ji 

vnímáte a jak vůbec vnímáte ideologie jako takové? Je nutné je mít?  

KS:  Myslím si, že je zázrak, že se systému - který nás měl jako děti od první třídy a mohl si s námi 

dělat, co chtěl -  nás nepodařilo duchovně zničit a vymýt nám mozky. Globálně lze říci, že lidí, kteří 

prošli vymýváním mozků a byli skutečně zničeni, byla menšina. Režim zde byl v protikladu s míněním 

a názorem většiny lidí. Byl zde díky tomu, že se jej lidé báli. Lidé neměli mnoho možností mu 

vzdorovat. Co si myslím o komunismu? Jakákoliv myšlenka převedená do politického jednání a tím 

pádem i do ideologie, která samotnou myšlenku zjednodušuje a činí režim schopný ovládat 

společnost, nemá s myšlením nic společného. V podstatě je násilím.  

 

MS: Jestliže lidé nepoužívají kritický rozum, mohou se velice snadno stát obětí. Tato země si to zkusila 

několikrát.  

 

KS: Kritický rozum je dobrý, dost důležitý, nicméně lidé jsou emočními bytostmi. Zkrátka, nejen 

intelektuál v této zemi mohl pochopit, že komunisté jsou lumpové a jejich ideologie je životu 

nebezpečná. Toto je nepochybné již z toho, že se režimu báli. V dětství a mládí jsem nežil mezi 

intelektuály. Mezi našimi známými nebyl jediný komunista.  

MS: Měli bychom říci, že právě intelektuálové sedli na Marxův přitažlivý koncept, který je přítomný 

v jeho díle. Člověk se může setkat s postojem, že když intelektuál začne vymýšlet, vytvoří světy, které 

jsou pro obyčejný život nebezpečné.  

KS: S tím lze naprosto souhlasit. Netýká se to pouze komunismu, ale i nacismu. I rasismus nevymysleli 

lidé dole, ale jako ideologii a dokonce filozofii jej včetně nacistické ideologie vymysleli intelektuálové.  

MS: Inu, člověk je tvořivý i v tom negativním slova smyslu. Zde je nutné znát patřičné meze, jelikož 

pak to vede k zotročení ostatních.  
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… Záměr ideologie a režimu? …  

MS: Jste k minulému režimu kritický. Myslíte si, že v počátcích režimu byla snaha vytvářet lepší, 

harmoničtější, spravedlivější společnost?  

KS: Zdá se mi, že vnitřní oprávnění měli i masoví vrahové. Od určitého okamžiku dál toto vnitřní 

oprávnění odpadlo. Po roce 1968 již pouze málokdo mohl být věřící komunista. Tam bylo úplně jasné, 

že ten, kdo souhlasil se vstupem sovětských vojsk, ať z jakýchkoliv důvodů, dělal to kvůli své kapse, 

kvůli společenskému postavení.   

MS: Někdo může obhajovat svou přítomnost ve straně takto: „Vstoupil jsem, aby mé děti mohli jít ve 

škole dál, aby našly lepší uplatnění. Jednoduše se tam vyskytuje utilitarismus. Lze soudit, že toto však 

není jednání slušného člověka. Na druhé straně nesmíme na lidi klást velké nároky. Nejsou boží, ale 

„člověčí“.  

… Pozitiva režimu … 

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že režim byl též pozitivní. Pokud bychom řekli, že vše bylo 

špatně a přijali černobílé vidění, že Západ je symbolem dobra, Východ je symbolem zla, došli bychom 

možná k chybným závěrům.  

KS: Vše je otázkou času. Před druhou světovou válkou se zlo etablovalo v Německu a v Sovětském 

svazu. Po válce se zlo přesunulo do Sovětského svazu a Německo se z toho dostalo, jelikož k tomu 

bylo donuceno vítěznými mocnostmi. Zlo si v politickém světě či světě národů nepředstavuji jako 

stabilně „sedící“ na jednom místě. Vždy je nutné, aby se pro něj vytvořily podmínky v určitém státě, 

v určité zemi, v určitém národě.  

MS: Možná jsem se vyjádřil nepřesně, ale cosi pozitivního na minulém režimu nevidíte?  

KS: Jediné, co je s odstupem možno pokládat za dobré, bylo, že komunismus navazoval na ideály, 

které fakticky popíral, ale slovy zastupoval: například, že člověk má stát za svou pravdou, nebo že by 

měl mít sociální cítění, ale například i to, že v roce 1968 sehrálo obrovskou roli květnové povstání 

v roce 1945. To bylo zneužíváno komunistickým režimem. První, co lidé v srpnu 1968 udělali, bylo, že 

bránili rozhlas. Díky tomu sehrál velmi důležitou roli. Podobně je to však s jinými věcmi.  

MS: Vybudí-li se člověk proti okupantům, vidíme v tom přítomnost doteků občanskosti.   

KS: Ano, ale mluvím i o konkrétním místě, kde se modelový děj znovu odehrával.  

MS: Vinohradská 12, Praha 2, Vinohrady – adresa Československého rozhlasu. 

KS: Takto podobně komunistická ideologie zakonzervovala určité principy, které jsou podle mého 

názoru hodnotné a platné. Když je srovnáme s principy, které do společenského života vstoupily 

s návratem české verze kapitalismu, najednou člověk cítí, že chybí.  

MS: Máte na mysli například schopnost solidarity, spolupráce … 

KS: Přesně tak. 
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MS: I přes skutečnost, že komunistický režim lidem občanského obcování nedopřál, přesto se dokázali 

spojit.  

KS: Na základě stejných principů se lidé dokázali spojit a společně nést odpovědnost a vůbec ji 

přijmout. Tam, kde je pravidlem konzum, a život jednotlivce nemá přesah, vše je jinak. 

… Poražení ideologie? …  

MS: Společnost je „rozložená“, nepropojená, i když máme různé komunikační prostředky. Soudíte, že 

komunistická ideologie zde bude žít dále, i když režim založený na této ideologii byl poražen?  

KS: Zapomnělo se na jednu věc, že jednou vytvořené ideologie přece jen vznikly na určitou 

objednávku. Tím, že jsou momentálně přemoženy politicky, nebo dokonce vojensky, nezanikly. 

Příkladem nám může být nacionální socialismus. Najednou, léta po válce, máme ideologii zpět 

v rudimentální, ale v podstatě stejné podobě.  

MS: Zárodky ideologie existují.  

KS: Neřekl bych pouze zárodky. Zde existuje ideologie jako taková. Je formulovaná. „Šaty“ byly 

jednou ušité, jsou ve skříni. Dlouho je nikdo nenosil, ale najednou „bác“ a přišly zase do módy.  

MS: Zde je nutné, aby se vzchopil člověk i instituce, které jednotlivé šaty nebezpečné ideologie 

společně vrátí do šatníku.  

KS: Bohužel se to neděje. Zkrátka, jednou vzniklé ideologie mají svou sílu a lidé na ně dokážou 

reagovat pozitivně, jelikož jsou promyšlené. Všechny ideologické modely zastupují svět. Nejsou 

světem, ale jsou jeho náhražkami. Tím pádem jsou upotřebitelné. Nejhorší na tom je, že toho někdo 

s plným vědomím využívá.  

MS: Člověk však musí dělat vše pro to, aby lidi se sklony věřit jednoduchým receptům, neměli silné 

slovo. Je nutné, aby ti, kteří začnou konat ve jménu ideologie popírající úctu k člověku, byli 

„odstaveni“ demokratickými institucemi, protože následně mohou ohrožovat samotný princip 

demokracie.  

KS: Ano, ale problém je, že lidstvo prochází hodnotovou krizí, která vyzdvihuje práva jednotlivce na 

úkor společenství, lidstva jako takového. Vím, že lidstvem se zaštiťuje kde kdo. Fakt je ten, že 

hodnotový systém je opravdu obrácen k jednotlivci, jeho právům konzumovat život, jak je mu 

nejpříjemnější. Toto podle mého názoru hodně poškozuje společnost jako takovou. Činí ji tak 

neschopnou reakce na výstřelky starých ideologií.  

… Exil …  

MS: Lidé, kteří se s touto ideologií nesmířili, odešli do exilu. Sám jste odešel v roce 1983. Jak pohlížíte 

na tento přístup? Vnímáte je tak, že zde chtěli realizovat svůj životní projekt, a nebylo jim to 

umožněno, nebo měli negativní postoje vůči vládnoucí garnituře, jelikož je ponížila?  

KS: Myslím si, že zde musíme vidět rozdíly. Některým lidem nic jiného nezbývalo, pokud od nich 

neočekáváme, že budou hrdinové, kteří budou za své myšlenky platit léty života ve vězení. Lidé konali 

pod organizovaným tlakem StB a většinou odešli, aniž by chtěli. Mohu vám podepsat, že z mých 

známých, včetně mne samého, nikdo po emigraci netoužil a všichni se jí dlouho bránili. A neodcházeli 
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s dobrým pocitem. I když jsem svůj exil měl poněkud jinak vymyšlený než většina z nich, prožíval jsem 

totéž. Pak ale byla větší skupina emigrantů, kteří procházeli azylovým řízením, a seznámil jsem se 

s nimi jako jeden z nich v uprchlickém táboře v Karlsruhe. Byli zde především mladší lidé, kteří 

emigrovali, protože měli režimu plné zuby, chtěli cestovat, chtěli si užít života, který byl na Západě 

mnohem příznivější.  

MS: Také trvalo, než se propracovali. Nikdo tam na ně nečekal.  

KS: Přesně tak! 

MS: Někteří z nás, kteří v Československu zůstali, si mysleli, že na emigranty a exulanty čeká „ráj“.  

KS:  Tím, že jsem se nechtěl v emigraci zabývat politikou, byl jsem odkázán jako normální azylant na 

sebe sama, případně na sociální pomoc. Život v exilu není jednoduchý, ale i když toto odečteme, 

přece jen se člověk společensky ocitá na úrovni, která se nedá srovnat s úrovní, kterou měl doma 

v Československu, byť jako disident. Tato skutečnost však člověka nezbavovala jeho společenské role. 

Najednou jste se ale ocitl v uprchlickém táboře a následně někde na periferii života.  

MS: Asi souhlasíte se slovy profesora Viléma Prečana, který mi řekl, že za tři měsíce v exilu poznal, že 

jej vůbec nikdo nepotřebuje.  

KS: Ano, je to tak, ale sám jsem se tomu vyhnul, jelikož jsem dal své exilové existenci jiný smysl.  

MS: To je snad úkolem člověka, aby životu dal smysl a popral se s ním.  

… Disent, Charta 77 … 

MS: Někteří lidé, kteří neodešli a nesouhlasili s režimem, utvořili disent. Ten byl též vaším údělem, než 

jste odešel do Německa. Jak se na lidi, kteří se odvážně postavili proti režimu, díváte? Oni jej „chytli“ 

za slovo, jelikož se přihlásil k dodržování lidských práv … Jaký máte na tuto důležitou část veřejné sféry 

názor?  

KS: Nejsem jediný, kdo to tak vidí. Myslím si, že hnutí Charty 77 bylo vydařeným pokusem o kulturní 

přemostění z normální minulosti do normální budoucnosti. Dalo se po něm přejít.  

MS: Lidé, kteří podepsali Chartu 77 a účastnili se demokratické opozice, byli v roce 1989 těmi, kteří 

pomáhali přemostění. Víme, že život šel pak jinak. Mnozí lidé z aktivní politiky posléze odešli.  

… Demokracie …  

MS: Nyní bych přešel k otázce, která je spjata s dobou po roce 1989, a to je budování společenského 

řádu – demokracie. Než se k tomu dostaneme, rád bych se zeptal, jak jste vnímal naši společnost na 

přelomu časů, jak vám připadala z Heidelbergu?    

KS: Musím dodat, že jsem se začátkem roku 1990 vrátil do Československa, ale současně jsem odjel 

do Izraele a tam jsem pokračoval ve studiích, jelikož jsem dostal za úkol dokončit studia a být 

rabínem. Vnímal jsem změnu jako euforii lidí, kteří nevnímají, že zde vznikají nové poměry, ve kterých 

budou všechny naše ideály zpochybněny.  
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… Závislost na minulosti …  

KS: Mně bylo jasné, že zde bude fungovat princip „bližší košile než kabát“. Neviděl jsem na tom nic 

zlého.  Říkal jsem si, že lidé tím musí projít, jelikož jim to, v čem žili na Západě, bylo „vzato od huby“.  

Lidé si blahobyt budou chtít užít.  

MS: Inu, zavládne pragmatismus.  

KS:  Když jste nemohl, obrazně řečeno, jezdit na Kanárské ostrovy, budete mít zájem se tam podívat. 

Tento požadavek vnímám jako logický. Nepotřebuji to, ale „x“ lidí to potřebuje. Když jsem přijel do 

Německa a valilo se na mne zboží z obchodů, mně z toho bylo fyzicky špatně. V našich krámech ale 

nebylo nic.  

MS: Nebylo to zásadní - třeba toaletní papír či jiné hygienické potřeby.  

KS: Nejen to.  

MS: Na banány, pomeranče, mandarinky se stála fronta.  

KS: Mléko bylo hnusné. Člověk se tázal, jaké mléko jsme vůbec pili? Vždyť se nedalo pít! Na to vše 

mají lidé právo.  

MS: Dobrá, lidé o světě uvažovali v této rovině: je zde Západ, mají tam plné regály, krásné výkladní 

skříně, bylo by dobré, pokud bychom je zde též měli. Problém je, že lidé na Západě své bohatství 

akumulovali postupně. Nespadlo jim to shůry, ale po tvrdé, poctivé práci.  

KS: I nepoctivé, nedělejme si iluze. 

MS: Člověk si právem říká: „Vždyť jsou zde vyšší hodnoty, pro které člověk může žít a ne kvůli kusu 

žvance.“  

KS: Ano, ale ve chvíli, kdy „kus žvance“ nemáte, vzniká problém.  

MS: Když jsem se setkal s českým podnikatelem, zakladatelem společnosti Jablotron Daliborem 

Dědkem, ten pravil: „Stav společnosti byl takový, jako když otevřete v zoologické zahradě klece a 

zvířátka jsou vyhladovělá.“  

KS: Tak tomu bylo.  

MS: Člověk musí saturovat primární potřeby a potom může utvářet vyšší hodnoty.  

… Kráčení k demokratické politice …  

KS: Podle mého názoru přístup - který spočíval ve „zhasnutí“ a v představě, že se státní majetek 

rozkrade a následně se z toho vytvoří podnikatelská síla - byl chybný. Stejně tak chybná byla snaha 

nevzdat se „rodinného stříbra“. To vytvořilo současnou společnost a její hodnotový systém. Na to 

bychom měli dát pozor. Druhou možností bylo vzdát se „rodinného stříbra“ a odevzdat jej do rukou, 

které s ním dovedou zacházet odpovědněji než místní tuneláři.        
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MS: Dobrá, situaci u nás můžeme považovat za smutnou a varovnou. V rámci dialogu o demokracii 

bych se rád dotkl jejich obecnějších základů. Mnozí z nás si jí přáli, vedli jí v patrnosti, neboť minulý 

režim jim na krk nasadil oprátku. Demokracie přece dává člověku možnost rozhodovat o veřejném 

prostoru. To proto, že jej může utvářet. Jak o této formě uvažujete? Přijímáte ji, jelikož není nic 

lepšího?  

KS: To proto, že nemáme žádnou jinou alternativu. Mně se totiž současná demokracie jeví tak, že 

stranický systém, který je jejím základem, je politickou hrou, ke které běžný člověk, volič, přispívá 

svým hlasem. Průměrný volič se chová naprosto hloupě, a proto ho politické strany jako hlupáka 

oslovují. Tím pádem se z toho stává kolotoč, z něhož v rámci systému není cesty, …  

MS: … který nemá žádné vyústění. 

KS: Tím také nemá pozitivní vliv na směřování země či lidí.  

MS: Měli bychom říci, že právě demokracie může přinášet vládu populistů. Jelikož lidé podlehnou 

vábení, které zní asi takto: „To, co je zde, je špatně, nefunkční, a já jako občan nemám na vývoj 

patřičný vliv.“  

KS: S tím lze souhlasit. Ale je třeba dodat: „Bohužel mi však nikdo slušný neukazuje cestu z kola ven.“ 

… Dialog …  

MS: Jak vnímáte význam dialogu v demokratickém procesu? Soudíte, že je čímsi neodmyslitelným, co 

patří do veřejného prostoru? Podle kvality dialogu se mohou věci posunout dál, mohou dostat větší 

energii.  

KS: Ano, ale potřeba dialogu politikou trpí, jelikož strany nekomunikují. Hlásají své představy, hesla, 

dokonce i lži. Ostatní strany jim to tolerují, jelikož nedělají nic jiného. Jen si vezměte debaty, které 

jsou v televizi. Tam jednotliví představitelé stran, úřadů a institucí sedí a snaží se využívat čas, který je 

jim dán, aby očernili druhého a do televize vykrákali pravdy své partaje. V podstatě je to nechutné a 

je to evidentně špatně.  

MS: Nezaujatý člověk může říci: „Bohužel, ale demokracii se teprve učíte.“  

KS: Podívejte se, již ji máme více jak dvacet let. Za tu dobu se leccos dalo naučit.  

MS: Za tuto dobu vám vyroste dítě, ale ne společnost …  

… Vývoj demokratické politiky … 

KS: Osobně si myslím, že lidé nějak tuší, že si „sedli“ špatně, že je zde nějaká chyba. Nikdo to ale 

neumí pojmenovat. Když hovořím, uvědomuji si, že mi na mé postoje někdo může říci: Dobrá, jak to 

máme dělat lépe? Jsem přece rabín, měl bych být moudrý, avšak nejsem.  

MS: Možná by vám mohli konstatovat: „Pane rabíne, vstupte do české politiky.“  

KS: Ano, jasně! 

MS:  Budete moudře rozhodovat, možná budete mít pozitivní vliv na společenský vývoj. To jsou volby. 

Každý člověk má v demokracii možnost rozhodnout.   
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KS: Nemá. Má možnost vstoupit do politického kolečka a nechat se jím semlít.  

MS: Domníváte se, že demokracie vyžaduje pevného, integrovaného člověka, který se nenechá 

soukolím rozmačkat?  

KS: Soukolí je mnohem silnější než jednotlivec. Tak tomu na světě je, ale na druhou stranu jsou také 

lidé jako pan Miloš Zeman, jenž je dostatečně chytrý a dokáže využít slabin systému k posílení 

například prezidentské moci.  

MS: Systém se takto může projevovat, ale záleží na nastavení společnosti, jaký prostor dostane ta či 

ona část. Máte tam inteligenty a hlupáky. Politik, pokud si je toho vědom, může manipulovat.  

KS: On je však současně manipulovaný. Nerad bych tvrdil, že v politických stranách jsou jen idioti a 

špatní lidé. I když se snaží, jejich způsob myšlení naráží na skutečnost, že ve chvíli, kdy nebude zvolen, 

nemá moc, ergo jeho strana nemůže vládnout a realizovat své ideje.  

MS: Ostatně, program vám napíše kde kdo. Když jej nepřijmete do svého srdce, vznikají obtíže. Strana, 

která má reprezentovat zájmy lidí se stává pouze firmou, a proto Pán Bůh s námi.  

KS: Mimochodem věřím, že například paní Miroslava Němcová je slušná žena. Takových lidí by se 

dalo nalézt hodně.  

MS: Možná na poctivé, schopné, není dostatečně vidět.  

KS: Ale je! Paní Němcová věří v ideály své strany. Sice bych s ní nemusel souhlasit, ale sama to myslí 

dobře. Pouze je manipulovaná podstatou politické hry.  

… Podstata politiky …  

MS: Dobrá, nyní bych se dotknul obecnějšího bodu, ale v oblasti demokratické politiky bych zůstal. Co 

myslíte, že je podstatou politiky? Pokud ji definujeme jako správu věcí veřejných a měli bychom naše 

uvažování dotáhnout do úplného konce. Když jsou lidé manipulováni dobrými cíli, může to věci 

prospět, ale pokud někdo politiku vnímá jako čistě privátní věc a jde si tam přivydělat, jsme na špatné 

koleji.  

KS: Myslím, že řada lidí taková není. Zde nejde o to, že by si lidé privatizovali politiku. Samy strany si 

privatizují polis.  

MS: Máme zastupitelskou demokracii. Lidé ze stran či hnutí přednesou, co mají zájem udělat. A na 

nás občanech bude, jaké zástupce si zvolíme …  

KS: … a uděláme stejnou či podobnou hloupost jako minule.  

… Příklady politiky a cesta reforem …  

KS: Jen si vyberte mezi možnými zástupci. Osobně tam nemám na výběr. Velmi rád mám pana 

Schwarzenberga, ale sám se divím, proč v politice dál setrvává. Když vznikla TOP 09, říkal jsem, že je 

to dobrý nápad. Strana může pomoci pravici. Je to trochu jiná faseta, než nabízí ODS. Budou tak jedna 

posilovat druhou. Vzápětí mi ale spadly šupiny z očí, když se TOP 09 začala vůči ODS stranicky 

vymezovat, a tak jsme hned na začátku spadli do nečasu Nečasovy vlády.      
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MS: Dobrá, ťukl jste na pana premiéra Petra Nečase. Je dobré jej zmínit i z toho důvodu, že to byl 

právě on, který byl odhodlán v roce 2010 začít provádět reformy penzijního systému, zdravotnictví, 

školství, dokončit církevní restituce atd. Nepřipadá vám slovo „reforma“ prázdné? Většina lidí, kteří 

vstupují do politiky, chtějí reformovat jednotlivé systémy společnosti. Slovem se zaklínají, ale skutek 

utekl. Známe české rčení „sliby chyby“. Je logické, že pokud chce člověk něco udělat, měl by mít plán. 

Není náhodou česká politika v bodě přešlapování, nebo jsou kroky vlády překryty jinými nedůležitými, 

ale mediálně přitažlivými tématy?    

KS: Média bych z toho raději vyňal. Dle mého pohledu jsou mimo tuto hru. Sice se k ní připojují, ale 

jen doplňují hru politických stran. Mám dojem, že ještě nejčistší je v rámci formulování politiky vláda, 

jelikož má konkrétní problémy a úkoly k řešení, které s partajnictvím nesouvisí. Jsou jediní, kteří mají 

co dělat s konkrétním světem. Vláda je drcena politickým spektrem a politickým bojem, který bohužel 

neustává. Nyní nemám na mysli jen vládu Petra Nečase. Takřka každá vláda se snaží řídit zemi, aby se 

nezhroutila. Politický boj jednotlivých partají v parlamentu jim vadí a kazí jim práci.  

MS: Ano, poukazujete i na skutečnost, že příliš hodně slov nemusí být produktivní. I to je příznak české 

demokratické politiky. Neměli bychom přistoupit k větší angažovanosti expertů? Ostatně i v těchto 

volbách se někteří kandidáti snaží zdůraznit: „Nejsme politici, ale pouze pracovití lidé, kteří vytvářejí 

hodnoty“. Politika je některými viděna jako prostor, který neprospívá.  

KS: Schválně jsem se díval do Bible, jestli tam člověk nalezne něco podobného jako partaje. Nic 

takové tam není. Svět Bible je založen na několika pilířích. Jsou to králové, kteří mají své rádce, tedy 

vládu, a justice. To je vše.  

MS: Svět Bible se redukoval pouze na exekutivu a justici. Kam se poděla legislativa?  

KS: Ta je v kompetenci krále. Každopádně může stát fungovat, pokud funguje soudnictví a jestliže 

existuje vláda země.  

MS: Jak vás člověk poslouchá, zřejmě byste zrušil parlament? 

KS: S chutí. Fakt je, že zapomínáme na skutečnost, že když vznikal systém v Americe, bral problém 

stranickosti v úvahu. Zajistil jej tím, že prezident je na nějakou dobu volený a má v danou dobu 

ústavou dané kompetence, které mu umožňují vládnout. Senát a kongres, …     

MS: … které vyvažují, …  

KS:  … mu sice nemohou znemožnit vládnout, ale mohou mu to velmi znepříjemnit.    

MS: Jen se podívejme do roku 2013, kdy se začaly řešit otázky dluhu a s pomocí Boží byly prozatím 

vyřešeny.  

… Umět si vládnout …  

MS: Na mysl mi přichází otázka, jestli si jako Češi umíme vládnout? Jestliže bychom naši úvahu 

převedli do vulgárnější podoby: mnohdy si volíme mluvky.  

KS: Myslím si, že úplně na začátku zvítězil určitý konkrétně pojmenovatelný princip, zvaný Václav 

Klaus. On byl přece bojovníkem za stranický systém. Proti němu stál Václav Havel, který měl poněkud 

jinou představu. Jemu šlo o občanskou společnost. Můžeme říci, že principálně zde byly dvě varianty, 
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z nichž jedna vyhrála. Vyhrála z důvodu, že se to v tu chvíli jevilo jako lepší řešení, neboť to lidi 

oslovilo. Respektive netušili, co vyvádí. Přicházel s něčím, co mělo punc Západu, ale nyní si začínáme 

uvědomovat negativa.  

MS: Masaryk předpokládal, že do padesáti let na tom budeme s kvalitou demokracie jako na Západě 

za předpokladu, že vývoj kolem nás i u nás bude poklidný. Tento čas nám nebyl dán. V současnosti 

jsme téměř v polovičce. Na druhou stranu bychom neměli rezignovat. Každý člověk je odpovědný za 

to, v čem žije. Je logické, že člověk ve vrcholné politice má více odpovědnosti. Vyvstává otázka, co je 

ale v politice „odpovědnost“?  

… Kapitalismus …  

MS: Nyní bych otevřel kapitolu, která se týká obnovování tržního hospodářství. Již jsme se dotknuli 

faktu, že lidé usilovali dohnat Západ v oblasti hmotné, chtěli být dostatečně saturováni. Hospodářství 

minulého režimu bylo založeno na centrálním plánování, vykazovalo nedostatky. Kapitalismus za 

našimi hranicemi dával lidem možnost vlastní realizace, dosažení určitého standardu, jestliže člověk 

bude pracovat a mít patřičné štěstí. Jak vnímáte současný hospodářský řád?  

KS: Mnoho lidí si kapitalismus idealizovalo. To, co je na tom pozitivní, je návrat přirozeného vývoje. 

Odpadají iluze, že vytvořím model, který bude fungovat, a budu se snažit realitu integrovat do 

hospodářského modelu. Toto je neštěstí centrálního plánování, socialismu a komunismu vůbec. 

Společnost, která byla kvůli tomu nucena strádat, se najednou vrátila zpět do normální lidské krajiny, 

do normálního života, v němž prší, v němž jsou cyklické jevy atd. To jsou však plně normální 

skutečnosti. Každý rozumný hospodář s tím dokáže žít. Příroda neslibuje, že bude jasno a mírně svítit 

slunce.    

MS: Možná mírně odbočím. Komunisté se snažili i o regulaci počasí, aby na první máj měli jasno. Na 

to dopláceli jiní. Jsou lidé, kteří budou proti tržnímu hospodářství leccos namítat, jelikož je s ním 

spojena nezaměstnanost, rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. Existuje nejistota. Na druhou 

stranu můžeme říci, že díky tomu je náš život bohatší. Díky tomu jsme odpovědni za svůj život. Nikdo 

nás nebude vodit za ruku.  

KS:  Tím, že se člověku, jemuž se dařilo dobře, najednou přestane dařit, nebo je smolař od samé 

podstaty, „otevírají nůžky“, se ale současně naskýtá i příležitost konkrétní pomoci. I stát se může 

snažit o pomoc tím, že vše neutratí, když prosperuje. Právě v tu dobu ale přicházejí k moci levicové 

partaje, které bohatství rozhází - jen aby se zalíbily lidem. Pak v době Petra Nečase přijde nečas, snaží 

se šetřit, jelikož nemůže jinak, ale lidem se nezavděčí, poněvadž nemá z čeho.  

MS: Je logické, že lidé se s penězi musí naučit hospodařit. Čím větší peníze, tím větší odpovědnost. 

Lidé, kteří řídili náš stát, ji mnohdy pouze deklarovali, jelikož praxe byla odlišná. To, v čem jsme dnes, 

je bohatá sklizeň naší několikaleté setby. Usmíváte se … Neznamená to, že všichni se na sestupu 

podíleli, ale někdo má díl viny vyšší? 

… Cesta od státu …  

MS: Je dobré se zeptat, zdali jste vnímal jako logické, že se stát bude snažit zbavit svých majetků, že 

dojde k postupné privatizaci, liberalizaci cen. To znamená, že trh bude generovat ceny, a ty již 

nebudou stanovovány plánovačem.  
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KS: Ano.  

MS: Například s otázkou odstátnění souvisí i šrámy. Někteří lidé si spojí tyto vztahy. Transformace se 

jim rovná privatizaci. Ta se rovná kuponové privatizaci. A ta je krádeží.  

KS: Bohužel je tato posloupnost pravdou. Zmínil jsem se o ní. Zde byla podle mě jiná eventualita. 

Proces privatizace byl veden nacionální představou, že bohatství musí zůstat nám. Jinými slovy se 

„to“ nemůže prodat firmám, které jsou na Západě a umí se v prostředí pohybovat. Majetek se měl 

dát k restituci bývalým majitelům nebo potomkům původních majitelů.   

MS: Ano, část majetku byla restituována. Někdo z restituentů dostal zchátralou fabriku, a co nyní 

s ní?  

KS: Nejsem ekonom, ale o této cestě se chvíli hovořilo. Na druhou stranu - otázku rodinného stříbra 

pokládali za natolik důležitou, že se podvolili této verzi rozdání státu. Bližší košile, ta vlastní než kabát. 

MS: Preferoval byste pomalý vývoj, či šokovou cestu? Člověk se setká s postojem: „Dobrá, nejlépe se 

naučí plavat, když jej hodíte do vody“.  

KS: Abych pravdu řekl, můj tatínek to se mnou zkusil, ale zůstal jsem na dně. Některé děti začnou 

plavat, jsou dostatečně životaschopné, ale já to nezvládl. Takže když výuka šokem, měli by být 

plavčíci připraveni tonoucí včas vytáhnout. Myslím si však, že se český způsob opravdu nevyplácí, 

jelikož se neustále berou ohledy, aby nám náhodou nebyla zima, když lezeme do rybníka. Studí nás 

nohy. Máme tendenci oddalovat důležité změny. Myslíme si, že se tomu vyhneme, ale jen před sebou 

tlačíme stále větší průšvih, který nás v přírodě nemůže minout.   

MS: Lidé v devadesátých letech také odkládali změny a nakonec k nim byli nuceni.  

… Restituce …  

MS: Měli bychom k tomu zmínit důležitý bod a tím je restituce. Lidé, kterým byl majetek zabaven 

v roce 1948, měli možnost jej získat. Tážu se též proto, že některým lidem byl majetek vrácen, ovšem 

církvi vrácen nebyl.  

KS: Nestalo se, že by rozhodující majetky byly vráceny. Odkládání restitucí církevního majetku se stalo 

evergreenem polistopadového vývoje. Zvláště u katolické církve jde o obrovské majetky, ale o to byla 

i loupež státu větší, takže je problém, jakým způsobem se s tím stát může vyrovnat. Jedna vláda za 

druhou jej odkládala. U moci byly partaje, které nikdo nemohl podezírat z toho, že by jejich 

představitelé viděli dál než na konec nosu. Aby mi bylo porozuměno - myslím tím konec konkrétního 

lidského nosu. Proces trval do nedávna, když došlo k dlouhému jednání o tom, jak by se věci daly 

udělat. Otázka restitucí skončila a nyní o nich „kafrají“ jiní, jelikož si myslí, že tím osloví své voliče.  

MS: Soudíte, že problém navracení majetku byl oddalován i kvůli přílišné administrativní náročnosti?    

KS:  Šlo přece o příjmy, které z toho stát měl. Zloděje těžko přimějete k tomu, aby vrátil uloupené, i 

když měl v tomto případě ulehčenou roli. 
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… Bohatství …  

MS:  Co říkáte významu bohatství, pane rabíne? Kapitalismus bohatství generuje. Myslíte si, že je 

dobré, když o něj člověk usiluje? V Bibli je psáno: „Hledejte boží království a vše ostatní vám bude 

přidáno“. Usilovat o bohatství by mohlo být i vedlejším produktem ctnostného života.  

KS:  Podle mého názoru je bohatství něčím, co je člověku dáno, nebo ne. Jeden má štěstí, je nadaný a 

může se díky nadání dobýt nějakého majetku, a jiný zase ne. Problém je v tom, že lidé hledají 

v bohatství nebo v moci Archimédův pevný bod ve vesmíru, jako by to byl smysl života. Jestliže má 

někdo v životě kliku a zbohatne nebo majetek zdědí, je to naprosto v pořádku. Takový člověk by měl 

mít ale soucit s druhými lidmi, kteří takovou kliku neměli. Není horším člověkem, protože je bohatý, 

ale protože je egoista. Se vším, co člověk dostane, by se měl učit zacházet, aby obstál jak v očích lidí, 

tak v očích Božích.  

MS: Víme, jak jsou štědří bohatí lidé v Americe. Mají miliardy a vydělané peníze rozdávají na bohulibé 

účely, … 

KS: … nebo rozvíjejí svůj podnik …  

MS: … ku prospěchu ostatních. Nemohu být bohatý a zároveň neohleduplný k prostředí, v němž žiji. 

Snad tento koncept podnikatelé přijmou a budeme mít štědré dárce.    

… Hodnoty v otevřené společnosti …  

MS: Nyní bychom se měli podívat na otázku významu hodnot, které podporují demokratický řád a 

kapitalismus. Zřejmě lidé usilovali o svobodu. Ta byla slovem, které často znělo v roce 1989. Jak ji 

vnímáte?  

KS: Soudím, že svoboda je k něčemu. Je člověku dána od Pánaboha. Přinejmenším ve volbě mezi 

dobrým a špatným, má každý svobodný výběr. Nikdo mu v tom nebrání a ani Pán Bůh.  

MS: Pokud člověk přestoupí dobrá doporučení, zvyky, nese za své jednání plnou odpovědnost.  

KS:  Spravedlnost funguje i za kulisou tohoto světa. V jejím rámci není dobré spoléhat na skutečnost, 

že boží mlýny melou správně a jistě. Ano, nakonec ji semelou a pravda vyjde najevo. Mezitím ale 

dojde k plno nespravedlnostem, které není dobré zastírat.  

MS: Zmínil jste hodnotu pravdy. Václav Havel, jenž byl vůdčí osobností oněch dnů, dal přeměně 

zaštítění: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Sám jste vůči tomu vyjádřil jistou skepsi, neboť 

v tomto světě se naplnění jeho myšlenky nedočkáme.   

KS: Máme to i na prezidentské standartě: „Pravda vítězí“. Ona vítězí průběžně. Vždy na ní dojde, ale 

vzápětí má zase lež navrch.  

MS: Na vlajce chybí slovo „Páně“, jelikož Pravda Páně vítězí! Někdo k tomu dodá: „ … i když na čas 

poražena bývá“. Dobrá, zmínil jste též spravedlnost. Bez ní se v tomto světě také neobejdeme. 

Bohužel, naši představitelé uvažují o sociální spravedlnosti, což je nárok na podílu úspěšných. Lidé po 

ní volají, aby nevznikaly extrémy příliš chudých a příliš bohatých.  
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KS: To vše je hezké, ale zapomíná se, že zde mluvíme možná o desetině jsoucího lidstva. Těch 

zbývajících devět desetin trpí hlady a žije v zemích, kde vládnou pošetilci a magoři, kteří se tam 

vzájemně vyvražďují. Těch je bezpečně mnohem více než těch, kteří čekají naplnění vámi zmíněných 

ideálů.  

MS: Ano, ale člověk by na spravedlnost neměl rezignovat.  

KS: Je nutné mít smysl pro spravedlnost, a ten je v člověku také. Potíž je v tom, že je zaměňován za 

vlastní svědomí. To je často výsledkem výchovných tlaků a egoismu. Neříkám, že je to všechno 

špatně, jenom mi odpusťte, že na vlastní svědomí jako poslední instanci nevěřím. Až příliš často se 

stává, že lidé s tím nejčistším svědomím páchají nejhorší zločiny.  

MS: Během transformace se objevili „podnikatelé“, kteří využili metod, jež byly pro některé lidi 

absolutně nepřijatelné, …  

KS: … ale pro některé byly naprosto přijatelné.  

MS: Jsme v době, kdy spravedlnost přichází ke slovu ve věci privatizace. Švýcarská justice odsoudila 

čelné představitele, kteří měli co do činění se společností Mostecká uhelná.   

KS: Jsem přesvědčen o tom, že soud ani nemohl jinak. Vybral si lidi, kteří byli „odsouditelní“. 

Představitelé společnosti zase mají pravdu, když se odvolávají na poměry. Bylo zde nějaké 

podnikatelské prostředí. Na to stejné se odvolával pan Nečas a lidé z ODS při udělování „trafik“. 

Politické obchody se vždy dělaly. Když o tom mluvíme, je zapotřebí zvážit, jak to? Měli bychom hlavně 

odsoudit systém, který to dovoluje a znemožnit mu, aby fungoval.  

MS: Nutné je říci, že konající lidé jsou za svá rozhodnutí odpovědní. Člověk přece řídí systém, a ne 

systém člověka. Vždy bychom měli usilovat o to, aby nedošlo k opačnému stavu. Negativní jednání 

nastavují měřítka.  

… Normy a otázka mezí …  

KS: Jenomže setrvačnost může být natolik silná, že už nelze vlak zastavit. V Talmudu se říká, že když 

člověk přestoupí určitou hranici, nikdo mu nebrání páchat zlo, a to se týká i lidských dějin.  

MS: Jak dlouho se táhne „blbá nálada“? Cosi se označilo jako nespravedlivé, lidé to tak vnímají ve 

svých srdcích a pak se to s námi táhne. Jistě to napomáhá k rozkladu společnosti - neparticipovat, 

ochotně nerozvíjet obchod …  

KS: Všichni mi rozmlouvají, když si kladu otázku, zda by měl někdo dát smysl jednání lidí, kteří nevolí, 

neboť ani neví, koho by měli volit. Bylo by dobré těmto lidem dodat viditelný důvod, proč tak činí, 

aby si uvědomili, že vlastně posilují systém, který je špatně nastavený. Kdyby se potom podařilo dát 

smysl nevolení, i lehkověrní voliči by si začali více uvědomovat, že na tom něco je.  

MS: Můžeme v tom vidět protest.  

KS: Ano.  

MS: Na druhou stranu je otázkou: když nebudu ochotně participovat na tomto světě, nezříkám se 

odpovědnosti?  
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KS: Vnímám jej jako problém paní Němcové nebo pana Nečase. Snažili se chovat, jak nejlépe uměli, 

ale v rámci celku byli smeteni.  

… Člověk …  

MS: Postupme dále - k člověku, jelikož je prvkem, který rozhoduje. Klaus říkal: „Měníme systém, ne 

lidi.“ Tato věta je pro někoho pochopitelná, logická, ale druzí s tím nemusí plně souhlasit. Právě ti si 

myslí, že si přece lidé sami nevystačí, měli by být „usměrňováni“, mělo by jim být „říkáno“, co mají 

konat. Ve společnosti by měla být snaha o vzdělávání člověka, šíření osvěty, vůle formovat ho k 

lepšímu … Jak toto vnímáte - jelikož taková snaha může být považována za sociální inženýrství, které 

naše společnost již zažila.   

KS: Myslím si, že by měla existovat úcta k člověku a úcta k tomu, co do něj Pán Bůh vložil, když jej 

stvořil. To, co můžeme upravovat, je pouhá slupka. Základní věci v něm jsou. On se nakonec bude 

chovat podle toho, co je v něm hluboce usazené. Pokusy změnit člověka jsou třeba dobře míněné, ale 

špatně prováděné. Řekl bych, že člověk potřebuje pravdivé informace. Lidem by se neměly 

předkládat svůdné iluze za účelem zmanipulovat a svést je. Zde vidím i odpovědnost politiků, kterou 

vůbec nevnímají. V rámci politického boje jsou ochotni lhát a zakrývat vlastní důvody jednání. Jelikož 

politici jsou ale voleni, měli by chápat, že poté, co byli zvoleni, mohou svým příkladem přispívat 

k degradaci vlastních voličů.  

MS: Ano, ale je otázkou, jací lidé se u nás dostávají do politiky. Chudák člověk, který je mnohdy obětí 

takovýchto reprezentantů společnosti. Jak jsem vycítil, zastáváte postoj, že je dobré, když je člověk 

sám schopen rozhodnout o své budoucnosti bez nutnosti „státního“ usměrňování a jednat podle 

norem, na nichž se společnost usnese.  

KS: Nerad bych se stavěl do pozice, že když vyženu malé dítě mezi vlky, tak nezvlčí. Pochopitelně, že 

ano. Vliv dané kultury na člověka je strašně důležitý, ale není tak mocný, aby v něm udusil základy 

jeho lidství. Mělo by se skutečně zamezit tomu, aby nedocházelo k manipulaci s lidským vědomím, 

ale současně lze spoléhat na to, že dříve nebo později, většinou, když nám všem teče do bot, se toto 

vědomí probudí. Tak jako na pár měsíců v roce 1968, anebo na pár měsíců na přelomu let 1989/1990, 

kdy jsme dostali úžasnou šanci, ale zvolili si budoucnost žabomyších válek politických stran.  

MS: Dochází-li k tomu, jedinou možnou cestou je osobní aktivita člověka, aby odkryl bludy, které jsou 

mu předkládány.  

KS: Jedině na to můžeme spoléhat. Víte, když si lidé připomínali „sametovou revoluci“ dvacet let po 

ní, bylo cítit, že jim něco chybí. Chybí jim něco, co sami nesplnili. Byl to jejich úkol dostát 

povinnostem. Nebyli schopni využít historického okamžiku k něčemu lepšímu než přežít převrat do 

kapitalismu a zároveň přicházet o iluze - tak až příště.  

MS: Mnozí z nás vyměnili nápisy „budujeme reálný socialismus“, za „budujeme kapitalismus“.  

… Církev a její perspektivy …  

MS: Navrhuji, abychom se zastavili u církve, či lépe církví. Jaká byla jejich role před rokem 1989? Ptám 

se, třebaže jste poslední roky režimu strávil v exilu. Vnímal jste tehdejší náboženské uskupení jako 

důležitou součást boje proti režimu?  
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KS: Máme-li hovořit o církvi, musíme hovořit o malých skupinkách lidí, které i v rámci církví působily 

jako most, počínaje padesátými lety. Nemluvím o hrdinech, ale o lidech, kteří si snažili zachovat tvář 

díky mravním principům. Vše bylo za cenu, že nebudou mít veliký úspěch v praktickém životě. 

Rezignovali na svět, který se jim nabízel. Těchto lidí si hodně vážím. O nich se často ani nemluví. Týká 

se to i naší obce. Tak to bylo, jelikož církve byly zvenčí snadno manipulovatelné. Pokud se šlo k srdci, 

bylo odolnější.  

MS: Domníváte se, že bylo logické, že komunisté chtěli církev postupnými kroky zlikvidovat?  

KS: Soudím, že ji chtěli zlikvidovat.  

MS: Jinými slovy - církve byly nebezpečnou konkurencí.  

KS:  Ukázalo se však, že jsou manipulovatelné. To máte stejné, jako co dělali nacisté se Židy. Použili 

aparát židovské komunity k tomu, aby jim nahnal své členy do Terezína. Tam byla další správa, která 

je posílala do Birkenau. Při nastavení systému a dodržování představ, které měli nacisté, to fungovalo 

až do samého konce. 

MS: Není toto náhodou cesta k diskreditaci?  

KS: Můžeme se nad tím zlobit …  

MS: Jsou to pouze lidé.  

KS: Děje se to, co svět světem stojí. Člověk je manipulovatelný, ale naštěstí méně, než si manipulátoři 

myslí. Toto je však celá naděje do budoucnosti.  

MS: Když se podíváme do zlomových let: katolíci měli desetiletí obnovy. Jakým programem vstupovala 

do transformace židovská obec?  

KS: Musím říci, že jsem se tímto problémem vůbec nezabýval. Přišel jsem do obce, která potřebovala 

vylézt z léčebny dlouhodobě nemocných, tedy přežít dlouhou nemoc a stát se normální židovskou 

komunitou. Toto se nám s Boží pomocí podařilo. Jestli to má pozitivní efekt, budu jedině rád, ale 

transformovat společnost jako celek, takový záměr jsme neměli. Měli jsme dost starostí sami se 

sebou - co udělat, aby … 

MS: … obec fungovala. 

KS: Nejen, aby fungovala, ale aby existovala.  

MS: Představitelé z katolické, evangelické i národní církve předpokládali, že zakázané ovoce v podobě 

náboženské víry bude snadněji dostupné, a proto budou snáze utvářet společenství, v jehož středu je 

Kristus. To se však nenaplnilo.  

KS:  Naši obec nemůžete poměřovat s církvemi. Když jsem začínal v pražské obci, měla osm set členů. 

Průměrný věk osmdesát let. Teď je nás v Praze něco přes šestnáct set a průměrný věk je přes padesát 

let. Naše výsledky jsou bezvadné, ale srovnávat je s katolickou církví, kde se jedná o milionech, nemá 

nesmysl.  
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MS: Říkal jsem to proto, že kardinál Vlk při odchodu ze své funkce konstatoval přibližně toto: „Bohužel 

jsem nenaplnil očekávání věřících.“  

KS: Znovu opakuji, že je dobré, že nás dvojnásobně přibylo, ale pohybujeme se v řádu stovek, proto 

by bylo opravdu zpozdilé se pyšnit úspěchy.  

MS: Čím si vysvětlujete odklon od víry, respektive od zbožnosti, nebo si myslíte, že se zbožnost 

projevuje jiným způsobem? Člověk je též člověkem náboženským - alespoň tak o problému uvažoval 

Carl G. Jung. Jestliže lidé odmítnou náboženství, naleznou něco jiného.  

KS:  Mám dojem, že důležitou roli hraje řeč. Způsob, jak oslovují církve a náboženské společnosti své 

věřící, nezní věřícím věrohodně. Cítí, že víra je o něčem jiném. Teologové oslovují člověka, který má 

opravdu vážné problémy, ale způsob, jak mu to říkají, se jej vůbec netýká.  

… Podpora víry, ale též slova …  

MS: Co pak dělat, aby se oživil zájem o náboženskou víru, křesťanství v této zemi?  

KS:  Ve chvíli, kdy se člověk ocitne pod proudem frází, ani si to neuvědomí a jde od toho pryč, 

poněvadž je mu to prostě nepříjemné.  

MS: Jako spisovatel s tím máte zkušenosti.  

KS: Ano a je dobré říci, že kde je fráze, je též ideologie.  

MS: Následně to má podobu vykradených slov.  

KS: Je to model, který je postaven z floskulí, jimiž se někdo pokouší oslovit reálný svět. Ten však na to 

pochopitelně neslyší.  

MS: Lidé prázdnými slovy zakrývají ideovou prázdnotu. Stejnou praxi můžeme vidět i v politice. Stěží si 

k tomu mohou vytvořit autentický vztah. Shodou okolností jste se dotkl zajímavé skutečnosti. Lidé 

v roce 1989 „porozuměli“ slovům, zachytili jejich smysl při demonstracích, jakoby se probudili. 

KS: Koneckonců k nim mluvili fajn lidi. S Václavem Havlem jsem v různých směrech nemusil souhlasit, 

ale byl to člověk, který si nehrál na někoho jiného, než byl.  

MS: Osvojil si umění se slovem zacházet a bylo to životadárné. 

… Zpět k církvi …  

MS: Ještě k církvi. Co byste doporučoval? Je dobré změnit slovník?  

KS:  Vyřešit tuto otázku si musí každý sám. Nedávno jsem se díval na televizi, kde hovořil jeden 

katolík, a já mu kupodivu rozuměl. Na druhou stranu - církve za celou dobu nebyly schopny využít 

toho, že mají jiný názor na život, na smysl lidské existence, na způsob života než sekulární svět. Církve 

nebyly schopny se proti sekulárnímu pojetí existence ohradit na veřejnosti, jelikož se bály. Měly 

strach, že když o sobě řeknou sekulární společnosti pravdu do očí, na tom stojíme a trváme, tak se 

navěky znemožní. Mnohé lidi by to naštvalo, ale byl by to uvěřitelný a autentický hlas. Místo toho ze 

strachu oslovuje společnost bláboly o lásce, o dialogu a tak dále, o věcech, které nemají žádný obsah, 

když „skutek utek“.    
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MS: Láska nemá obsah?  

KS: Do „lásky“ se dá nacpat leccos. Takže ve chvíli, kdy lásku začnete konkretizovat, může někdo říci: 

„Nu, ale to není láska …“   

MS: Asi bylo chybné, že lidé vnímali církve skrze majetek. Jen si vzpomeňme spory o katedrálu. 

Nevěřící člověk je konfrontován s tím, že „černoprdelníci“ z církve se ženou za majetkem.  

KS:  Za to může i výchova během komunistického režimu. Církev byla nehorázně pomlouvána. I 

problém českého protestantismu sehrál svou roli. České dějiny byly v tomto pojetí dějinami, v nichž 

katolická církev sehrála jenom negativní roli.  

MS: Páter Koniáš a jiní.  

KS:  Jenomže církvi se za dvacet let nepodařilo ukázat jiný obraz, …  

MS: … a proto se zmenšuje.  

KS: Podívejte, já jsem Žid, působím v židovské obci a jsem poslední, kdo by dával křesťanství 

imprimatur. Přesto jsem přesvědčen, že by se i na páteru Koniášovi dalo nalézt mnohé, co by ho 

ukázalo v lepším světle. 

…Mezinárodní rozměr …  

MS: Pokročme dál a poohlédněme se po zahraničí. Jak vnímáte návrat do západoevropského 

prostoru? Milan Kundera říkal, že do něho náležíme, ale naše směřování bylo přetrženo „choutkami“ 

východní mocnosti.  

KS:  Máme ve Staronové synagoze mladého kantora, který je z Anglie. Přinesl si s sebou melodie, 

které si osvojil a naučil, ale tak trochu jsme jej přinutili se přizpůsobit. Nejsou ostatně ani tak z Anglie, 

jako spíš z Německa. Nedávno mu ale přijel bratr z Anglie a chtěl mu udělat radost, aby se v synagoze 

cítil jako doma, a tak jsme několikrát měli příležitost slyšet melodie, které se jim líbí a nám jsou jaksi 

cizí. Přišel jsem za Jirkou Daníčkem a bavili jsme se o tom. „Vidíš“, povídal mi šeptem, „my se 

neustále díváme na Západ, identifikujeme se s ním, jako bychom byli Západem, ale ve chvíli, kdy 

zpíváme, jsme na Východě.“ Na tom je strašně moc pravdy.  

MS: Jsme Slované a svůj původ nezapřeme.  

KS:   Skutečnost je taková, že melodičnost prozrazuje směřování.  

MS: Shodou okolností jsme součástí Evropské unie, která pojímá jak země západní, tak východní.  

KS: Uvidíme. Myslel jsem si, že vstup do Evropské unie tomu pomůže. Nyní si uvědomuji, že to má i 

negativní vliv na západní Evropu. Ona se zde naučila znova krást. 

MS: Co si podnikatelé nedovolí tam, to …  

KS: ... si dovolí tady. Následně si stejné praktiky dovolí i doma. Jedná se například i o úpadek 

žurnalistiky. Ten se zpětně vrací i tam. Když se spojil Východ a Západ, zdálo se, že Západ polyká 

Východ, ale došlo i k pravému opaku. Spolknutí se vším svinstvem, co v něm bylo.  
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MS: Někdo si řekl: „Dobrá, budeme v Evropě. Naše politika se bude zlepšovat …“  

KS:  Uvidíme, žijeme v čase a věci se mění. Kdyby lidé dokázali předcházet průšvihům, protože jsou 

rozumové bytosti, bylo by to lepší, ale nebývá tomu tak. Někdy je řeka vylitá z břehů k dobrému jako 

v roce 1989, ale někdy ke zlému, jako když se Stalin chopil moci v Rusku nebo v Německu Hitler.    

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

KS:  Především nechuť k tomu přiznat si pravdu. 

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

KS:  Totéž, co Evropa, která se chce sjednocovat v globalizovaném světě, který neexistuje.    

MS: Děkuji vám za vaše slova …    

P.S.: 

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

KS:  Na tu otázku jsem čekal již proto, že jsem tak často mluvil o tom, co by někdo měl udělat a 

nedělá.  Ale já jsem si vybral jen takový a mně drahý prostor, jímž je židovská komunita a na nějž 

ještě jakž takž stačím. 

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

KS: Nikoliv. 

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

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

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

KS:  Souhlasím, rozdělení mne příliš netrápilo.                         

 

 

Dialog o transformaci společnosti a médií s Janem Jirákem3,4: 

MS: Jak se vás dotkl rok 1989? Co jste od něj očekával? Jak se očekávání, které jste měl, naplnila?  

JJ: Kdybych se měl pokusit mentálně navrátit do nejsilnějších prožitků, které jsem s tím spojoval, tak 

jsem si říkal, že to bude rok 1968 mé generace.  

MS: Návrat idejí …  

                                                           
3
 Jan Jirák *1958, český mediální teoretik, překladatel, vysokoškolský pedagog na FSV UK a Metropolitní 

univerzitě Praha, Z titulů je možné vybrat: Úvod do studia médií (2001), Media a společnost (2003), Základy 
mediální výchovy (2007), Masová média (2009), Dějiny českých médií (2011). 
4
 Dialog o obecných tématech byl natočen ve středu 5. prosince 2012 ve večerních hodinách v prostorách 

pracovny Jana Jiráka Smetanovo nábřeží 995 / 6, Praha 1. 
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JJ: Ani ne návrat, ale razantní změna podobné ražby. Pro generaci mých rodičů a lidí o něco mladších 

to byl určující zážitek na spoustu let dopředu. Bylo to cosi pozitivního, k čemu se lidé mohli vracet 

jako k době, kdy jsme byli „svoji“. Podvědomě jsem si říkal, že je to cosi podobného.  

MS: Mohli bychom to nazvat demokratizace poměrů, která může být zaštítěna ideologií, případně 

stranou.  

JJ: Rozhodně ne zaštítěna jednou stranou. Co jsem si sliboval, tak to mohlo být směřování ke 

švédskému modelu či čemusi podobnému.  

MS: Sociální stát …  

JJ: Určitě.  

MS: Blahobyt, eliminace společenských nerovností.  

JJ: Nejsem člověk blahobytu. Slovo samo považuji za problematické. Spíše bych volil slova jako 

zajištění a solidarita.  

MS: Rozhodně ne dravý kapitalismus, jenž podnítil některé myslitele novověku, v devatenáctém století 

Marxe a další. Na základě  styku s realitou vypracovali jiný koncept společnosti. Stal se tak 

konkurenčním kapitalismu. Někdo by mohl říci, že neuspěl … Zpět k vám. Jaká očekávání jste měl, či 

lépe - naplnila se ona očekávání?  

JJ: Z první odpovědi vyplývá, že naplnění byla velmi částečná. Zřejmě se naplnila očekávání týkající se 

jevových věcí jako je možnost cestování, otevření přístupu k některým informacím, což pro mě 

z odborné stránky bylo dost důležité. Byla zde daleko větší možnost variability životních drah. To se 

dostatečně naplnilo.  

MS: Po osobní stránce jste byl spokojený.  

JJ: Možná je to má chyba, ale neodděluji příliš veřejnou rovinu své existence a osobní. Je mi zatěžko 

být za sebe spokojeným ve světě, který nepovažuji za příliš spravedlivý.  

MS: Nepřímo říkáte, že je neustále za co bojovat.  

JJ: Ne, v jistém smyslu není za co bojovat, jelikož žijeme ve fázi rozhodnutých bojů, avšak to je jiná 

věc. Ta doba ale jistě nastane, možná že už nastává. 

MS: Minulý režim tím být charakteristický. Hlavně bojem za mír a socialismus. 

JJ: To, co mě na tom zajímá z odborného hlediska, jelikož se o společnosti snažím přemýšlet, je snaha 

o hledání alternativní optik.  

MS: Již zde není dominantní pohled, ale snaha o pluralitu, která dominanci pouze jedné optiky má 

zpochybnit.  

JJ: To se v mém případě týká i hledání alternativních optik na postavení minulého režimu v toku 

sociálních a politických dějin.  
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… Komunismus …  

MS: Je dobré se zeptat, co pro vás znamená minulost a vláda komunistické ideologie. Jak se díváte na 

realizace onoho ideálu? Mnozí z nás tvrdí, že je to zmar… Má tato ideologie možnost ospravedlnění?         

JJ: Začnu od počátku vaší otázky. Nedomnívám se, že to, co se dělo zde a v zemích spadajících do 

sféry Sovětského svazu, bylo naplnění komunistického ideálu. Podle mého soudu to bylo jeho 

mocenské zneužití. Myslím si, že pokusy o to modelovat společnosti postavené na jiných základech, 

než je kapitalismus, jsou pokusy legitimní. Ten, o který se pokoušel Marx ve svých podmínkách, své 

době, se svými omezeními patří dle mého soudu k těm zajímavějším, které lidé za své dějiny vytvořili. 

Odděloval bych od sebe realitu …  

MS: … a ideál?  

JJ: Ani tak ne ideál, ale koncept sám. To, že zde nastala realita, která je daleká čemukoliv, co by šlo 

nazvat za přijatelné, je věcí jinou. Podle mého soudu to nekompromituje snahy o alternativy k tomu, 

co zde je. Jinými slovy – neměli bychom přistupovat na tezi o konci dějin, ať na sebe bere jakoukoliv 

podobu. 

MS: Pokud jsem tomu dobře rozuměl, jste ke kapitalismu jako hospodářskému systému, který byl na 

západ od nás, měl velké výhrady a nepřijímal jste jej, třebaže v letech devadesátých zvítězil.  

JJ: Měl jsem výhrady k tomu, co se tam odehrává, ale bylo to podmíněno informační bariérou, jelikož 

jsem nemohl vyhodnocovat vše. Rozhodně v té podobě jsem praxi západního sociálního státu 

považoval za daleko lidsky přijatelnější alternativu k tomu, co se dělo zde, alespoň tak, jak jsem tomu 

rozuměl.  

MS: Dospěli jsme na určitou úroveň a nemá cenu se navracet. Jsou lidé, kteří devadesátá léta 

ztotožňují s gründerským kapitalismem.  

JJ: Opakuje se to často. Byly zaznamenané texty, v nichž se nemluvilo o revoluci, ale o restauraci.  

… 1989 … 

MS: V roce 1989, když sem přijel Ota Šik, tak uznal, že je z „jiné doby“. Lidé, kteří měli vztah k roku 

1968 a byli spojeni s vládou Petra Pitharta, jako František Vlasák, byli pro mnohé reformisty Klausova 

ražení nežádoucí. Byli představiteli „třetí cesty“.  

JJ: Pokud si to nyní zpětně vybavuji, jak se doba vymezovala proti „osmašedesátníkům“, tak jsem to 

vnímal jako mně nesympatický, ale zcela logický boj o moc, o postavení, a znemožnění všech 

potenciálních rivalů.  

MS: Výsměch tomu, co zde někteří měli zájem realizovat. Představitelé, kteří předkládali reformu, byli 

erudovanými ekonomy z Ekonomického ústavu ČSAV a Prognostického ústavu ČSAV. Ti se zaštiťovali 

mysliteli, jako byl von Hayek, von Mises, Friedman.  

JJ: Oni se zaštiťovali ekonomy, ale v té době jsem četl Habermase.  

MS: Trochu jiný přístup ke společnosti, který nabízí Frankfurtská škola.  
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… Demokracie …  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímal obnovení demokracie. Měli jsme na co navazovat. Zažili jsme ji 

dvacet let v první polovině dvacátého století. Ono období je považováno za jedno z nejlepších v našich 

moderních dějinách. To proto, že Československo hrálo v Evropě nemalou roli a patřilo 

k hospodářským šampionům.  

JJ: Nejsem historik - a to, co nyní budu říkat, musíte brát jako názor s omezeními, s rezervou. Mám 

velmi laický pocit, že první republika se v počátcích transformačního období výrazně mytologizovala a 

vyprazdňovala až na úroveň fetiše. To nebyla skutečná republika, ale ideál stavu, který jsme si zde 

sestavili. Z mnoha různých svědectví – od rodinných až po literární – je patrné, že první republika 

v lidech produktivního věku, v lidech, kteří byli na vrcholu svých sil v poválečných letech, nechala 

pocit, abychom se raději k tomu, co znamenala, příliš nevraceli. Zdá se, že hlasy, které dnes 

považujeme za určující, jež vzývaly první republiku, nebyly nejvýznamnější. Touha po změně zde 

evidentně byla po válce přítomna. Kanalizovala se směrem k určitému zájmu o to, co představoval 

Sovětský svaz a Východ. Byla to nešťastná okolnost a spíše selhání demokratických elit, které 

nedokázaly nabídnout pořádnou alternativu.         

MS: Tedy i selhání lidí jako Beneš.  

JJ: Ano, i toho. Proto, že nejsem historik, je nutné vzít v potaz, že mám silnou tendenci sklouzávat 

k deterministickému myšlení. Chtěl jsem říci ve vztahu k vaší odpovědi, zdali Beneš mohl jinak. Toto 

ve mně je přítomno. O jevech uvažuji jako o jevech daných, což je silné omezení mých soudů.  

MS: Dobrá, ale vědec hledá kauzalitu.  

JJ: Souhlasím, ale také má hledat poučení, a to - obávám se - není můj případ.  

MS: Myslíte si, že lidé do jisté míry měli o demokracii iluzi. Ostatně demokracie je termínem, který se 

dá jednoduše definovat - a to jako vláda lidu, ovšem také o ní můžeme uvažovat jako o systému 

neutrálních pravidel, pomocí nichž se civilizovaným způsobem řeší konflikty. To však je již těžší.  

JJ: Ano, navíc v prostředí, které je velmi skeptické k možnosti existence neutrálních pravidel a jako 

jedno z mála ctí pravidlo „účel světí prostředky“.  

MS: Důraz na subjekt.  

JJ: Ne, již je příliš zažitá představa, že i zdánlivě neutrální pravidla jsou výrazem nějakého zájmu.  

MS: Zkrátka to, co je dáno společnosti jako celku, slouží někomu. Když člověk vyhlédne z okna vaší 

pracovny, tak uvidí Malou Stranu, kde je také Poslanecká sněmovna, jež je centrem oněch zájmů.  

JJ: Můžeme říci, že demokracie vytváří prostor pro konkurenci pravidel. Je nutné trvat na tom, aby 

v prosazování zájmů ve společnosti byla uplatněna férovou cestou – a férovost v mocenském jednání 

a politickém rozhodování je snad náš největší deficit.  

MS: Považujete demokracii za optimální způsob správy? Tážu se proto, že máme vzpomínku na 

československou demokracii spojenou také s osobností Masaryka. To byla silná autorita, která 

zaštiťovala, dávala tomu patřičnou legitimitu a k níž se lidé vztahovali v dobrém. Když došlo 

k dějinnému převratu, tak se na Hrad dostal Václav Havel, o němž můžeme hovořit jako o 
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pokračovateli Masarykových tradic. Nejen tím, že byl myslitelem na Hradě, idealistou, od něhož si 

mnoho lidí hodně slibovalo.       

JJ: Pokusím se na to navázat a bude to pohled zpět, neboť se nezkouším vžít do pocitu té doby. Jsem 

přesvědčen, že žijeme v etapě, v níž demokracie je již vzpomínkou.  

MS: Narážíte asi nejen na první republiku.  

JJ: Ano, nejen na ni, ale hlavně na ideál, na možnost. Dost se kloním k těm, kdo hovoří, že žijeme 

v postdemokratickém období. Dle mého soudu je demokracie, jak na ni v masarykovském pojetí 

nahlížíme, bytostně spojena s existencí národního státu. Je to způsob, jak organizovat věci v prostoru, 

který je vymezený a kde se dá nějaká míra průhlednosti, férovosti, rovnosti, navodit. Globální 

kapitalismus činí z tohoto konceptu pouhou vzpomínku, či formu prostou obsahu.  

MS: Demokracie se tak stala bohužel vyprázdněnou.  

JJ: Za to je hodně formalizovaná a ritualizovaná. Nemá tak svůj obsah či je velmi oslabený. Proto 

pokusy o budování demokracie masarykovského typu v podmínkách, které zde nastaly po roce 1989, 

bylo bojováním minulé bitvy. Mám pocit … a nyní budu hovořit za svůj obor, tedy transformaci médií 

… že česká společnost narazila na jednu z největších pastí, které připravil minulý režim. To byla malá 

informovanost a velká idealizace takzvaného Západu. Proto se pod jednoduchým označením, že „toto 

je ze Západu“, sem dokázaly dostávat trendy v médiích, které byly na Západě předmětem kritiky jako 

nepřijatelné, popírající demokracii. Zde se o těchto diskusích nevědělo. Bezděčná idealizace Západu, 

jeho kultury, jeho projevu, kterou režim dopustil, je jeden z velkých paradoxů, které na celé věci 

vidím.  

… Komunisté proti demokracii a Západu …  

MS: Komunisté vůči Západu, kapitalistické společnosti byli nepřátelští.  

JJ: Na druhou stranu to mělo variantní čtení. Lidé se ve velkém dokázali vztahovat k tomu, co jim bylo 

označováno za nepřátelské, jako k něčemu, co v důsledku interpretovali jako pozitivní. Mám ale 

empiricky ověřené ze sond, které jsme dělali, že lidé měli velmi malé povědomí o tom, že západní 

kulturní průmysl produkuje také brak. To se prostě nevědělo.  

MS: Díky tomu také vznikl mýtus o vzdělaném, kulturou žijícím člověku.  

JJ: Nejen to. Také vznikl mýtus, že americká literatura je na vysoké úrovni, jelikož se zde kromě 

ideologické cenzury prováděla i estetická cenzura. Objevovala se zde vrcholná kritická díla. Filmová 

tvorba ze Západu přicházela filtrovaná jednak ideologicky, ale také kvalitou, což šlo vedle sebe. Tady 

vznikal zcela falešný obraz Západu – ale falešný jinak, než jaký ho chtěli mít tehdejší propagandisté a 

ideologové.  

MS: Závisí na míře kritičnosti přístupu lidí, zdali to byli ochotni přijmout. Na druhou stranu - minulý 

režim kritičnost nepěstoval, a proto polarita byla umocňována. Nesmíme zapomenout, že kritičnost 

jako taková je cestou ke svobodě. Pokud člověk není kritický, tak se stává otrokem.  

JJ: Pochopitelně, ale zde mluvíme o stavech kolektivní mysli, byť je to těžko uchopitelná kategorie, …  

MS: … což je obtížné definovat - co je pro Čechy či Čechoslováky pojítkem.       
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JJ: Soudím, že představa o Západu byla dosti zkreslená, protože kritické věci lidé vnímali jako 

ideologickou indoktrinaci, a proto je nebrali, zato vnímali, co přichází opravdu „ze Západu“. Když se 

dnes podívám na svou knihovnu, tak co tam je z edice světové literatury z nakladatelství ODEON, to 

je přehlídka špičky americké a anglické literatury.  

MS: Člověk tak může říci: „Zaplať Bůh za to …“  

JJ: To mohu říci, ale pouze vysvětluji zvláštní zkreslení. Stačí se podívat na produkci gramofonového 

klubu. Když se podívám prakticky na cokoliv, tak najednou ve snaze Západ kompromitovat, režim 

bezděky dělal přesně opačnou věc. Konstruoval něco, co byl téměř ideál západní společnosti.  

… Média, dialog, slovo …  

MS: Zmínil jste se o médiích … Jak vnímáte význam dialogu a slov? Nejprve bych rád začal slovy jako 

takovými, protože se z nich následně spřádá dialog, kterého jsme se již dotkli. Jak vnímáte význam 

slov, díky jimž vytváříme své osobní i sociální světy? Dobře to vystihl Václav Havel ve svém eseji Slovo 

o slově. Právě ono má doslova elektrický náboj a dává do pohybu věci. Bez slov by rok 1989 nemohl 

být v takové podobě, v jaké jsme jej zažili. Jaký význam dáváte tomuto fenoménu? Je to pouze člověk, 

kdo má možnost slovo užívat a hrát si s ním.  

JJ: Doufejme … Myslím si, že ve světě, v němž pár desítek let žijeme, je slovo nadějí i zmarem. Řekl 

bych, že slovo je paradoxní jev. Je tím, nač se můžeme nejvíce spolehnout, ale i tím, nač se vůbec 

nemůžeme spolehnout. To platí současně. Společnost to pochopitelně ví, a proto si vytváří různé 

způsoby, jak tomuto paradoxu čelit, jak jej omezovat – od legislativy, která stíhá křivou přísahu (tedy 

zneužití slova), až po média, která jsou podezřívána, že mají přinášet pravdu, zprávu o stavu světa. 

Myslím si, že by bylo daleko výhodnější přijmout, že ten paradox je neodstranitelný. V poslední 

instanci platí, že jednu věc se nepodařilo naplnit. A to imperativ, že za své slovo ručím sebou, ať jsem 

jedinec či médium, učitel, zákon … Tedy závazný vztah mezi slovem a odpovědností. O této 

skutečnosti také Havel pojednává. Řekl bych, že pokud se něco nepodařilo restaurovat, tak je to 

hodnota slov jako projevu odpovědnosti. 

MS: Vypouštíme slova jako balónky, …  

JJ: … jako zbraně, jako nástroj manipulace, jako taktický prostředek užívaný ve jménu práva na 

vítězství.  

MS: Vznikají nám obtíže. Když člověk takto jedná, nemůže být v konečném důsledku svobodným. Rok 

1989 byl snahou, aby se jedinec navrátil k tomu, co jej dělá člověkem. To proto, že minulý režim v něm 

člověčenství potlačoval, chtěl od něj kolaboraci a ohýbání páteře. Slova v tomto ohledu hrála zásadní 

význam. Je na nás, jak s jejich obsahy nakládáme, jak je využíváme.    

JJ: Jsem přesvědčen, že to režim člověku ve velké míře nedovoloval. Na druhou stranu mu dovoloval 

jistou věc, která je spojována s normalizací. Byla to rituální dohoda o tom, že se o některých věcech 

nebudeme bavit. Ve velké míře režim dovoloval dělat nečekaně velký rozdíl mezi soukromým a 

veřejným. Po roce 1989 toto sice bylo nějaký čas možné. Složité je to, že rok 1989 vypadal … a nyní se 

budu pouštět do obrovských konstrukcí … na první pohled jako konec vlády komunistických stran a 

přechod k tržnímu hospodářství, kapitalismu …  
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MS: Také byly deklarace, ovšem i tak to původně vypadalo.  

…  Globalizace …  

JJ: Paralelně s tím se odehrávala daleko zásadnější, hlubší společenská změna, kterou dnes 

označujeme jako globalizace, která má i svůj komunikačně – technologický komponent. Toto vše běží 

paralelně. Oním komunikačně – technologickým komponentem myslím nástup sítí a internetu. To má 

ten důsledek, že stírá rozdíl mezi soukromým a veřejným a rozpouští hranice. To následně 

problematizuje běh dalších institucí. Zvláště ekonomická globalizace potřebuje síťová média pro 

rychlý pohyb spekulativního kapitálu a pro podporu nereflektované spotřeby, nicméně demokratické 

poměry rozdíl mezi veřejným a soukromým potřebují. Potřebuji vědět, kdy jsem ve veřejném 

prostoru, kdy s vámi vyjednávám o věcech veřejného zájmu. Potřebuji znát, kdy jsem za sebe. Toto se 

bohužel – bohudík smazalo. Žijeme ve stavu, v němž vlastně ani nevíme, jak samotnou svobodu 

uchopit. To proto, že všechny stávající koncepty svobody, pro pojmenování současného stavu, nám 

selhávají. 

MS: Nu, ale takový Friedrich von Hayek tvrdí, že svoboda je schopnost užívat své znalosti, tedy i ty, 

které jsou vyjádřitelné převážně slovy. Každý člověk má jistý potenciál být svobodným …  

JJ: Řekněte to všem nezaměstnaným či všem zaměstnaným, kteří mají diplomy a umývají podlahu.  

MS: I to se může dít a závisí na člověku, jak se k tomu postaví. Abychom se navrátili …  

JJ: V současnosti nemáme k dispozici pojetí svobody, jímž bychom dokázali popsat stav, v němž 

žijeme. Osobně si to vysvětluji tím, že všechny byly implicitně či explicitně založené na tom, že něco 

je soukromé, a něco je veřejné.  

… Návrat ke slovu …  

MS: Pokud bychom se vrátili k osvobozujícímu slovu: jak vnímáte skutečnost, že najednou lidé 

„porozuměli“ tomu, co říká ten „neznámý“ disident, jako by byli ve stejné mentální linii. Můžete říci, 

že to bylo podmíněné vypjatou dobou. Byla ochota …  

JJ: Mělo to silnou rovinu ikonizační. Nechť je mi odpuštěno kacířské slovo, ale myslím si, že pro 

velkou část české veřejnosti bylo jméno Václava Havla neznámou ještě v říjnu 1989.   

MS: Nu, ale bez médií jako bylo Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky …  

JJ: Jeho poslech nebyl zase tak běžný a rozšířený, jak se dnes soudí.  

MS: Ano, to proto, že byl rušen.  

JJ: Také je vidět, že když následně přišly dny po listopadu 1989, tak najednou byl Václav Havel a další 

disidenti přibalováni k tvářím, které veřejnost znala. Objevil se Alexandr Dubček jako symbol roku 

1968, objevili se herci, jako byl Josef Kemr …  

MS: Sám Havel byl člověkem z těchto kruhů.  

JJ: Neříkám, že to byl úradek, ale tato skutečnost se tam dá vystopovat. Myslím si, že spojování 

s ikonami zábavy tam bylo zřejmé.  
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MS: Můžeme říci, že se lidé snáze spojí pod slovo, které je proti něčemu než pro něco.  

JJ: Soudím, že ano.  

MS: Je to spojeno s větší intelektuální námahou.  

JJ: Je tam také sociální psychologický mechanismus. „Být proti něčemu“ se vždy obrací k minulosti.  

MS: Zavrhujeme minulost … 

JJ: Zatímco „být pro něco“, znamená zavazovat se pro budoucí jednání.  

MS: Byli to právě komunisté, kteří malovali budoucnost. To byly ty světlé zítřky. Budujeme nový svět.  

JJ: Také to byla jedna z nejčastějších oblastí lidové a jiné kritiky objevující se v žertech. Porovnávání 

ideálu a reality bylo polem pro četné anekdoty. A anekdota je také slovo. 

… Dialog …  

MS: Ze zřetězení slov vznikají texty i dialog, jenž je důležitým elementem pro budoucnost člověka. Jak 

vnímáte kvalitu dialogu v obecné rovině a v rámci transformačního procesu?  

JJ: Abych se přiznal, tak se s ní neumím plně vypořádat. Myslím si, že česká společnost je bytostně 

monologická.  

MS: To znamená, že přijímáme projevy, souhlasíme …  

JJ: Také se vyjadřujeme. My nenasloucháme.  

MS: Nejde tam o Ty, ale o Já. Zřejmě z toho kulhá i spolupráce.  

JJ: Nebo dokážeme druhého pouze porazit, a to jakýmikoliv prostředky. Je jedno, zdali čestnými, či 

ne. Myslím si, že setkání nad společným tématem a kooperativní hledání řešení je něco, co nám není 

příliš vlastní.  

MS: V globalizaci je právě význam kvality dialogu čímsi zásadním. Člověk, jenž nevede dialog, a 

prostor, jenž kolem sebe utváří, se mohou stát skanzenem.  

JJ: Nebo nejideálnějším výrazem neoliberální doktríny. Člověk, jenž nevede dialog, je socha 

individualismu.  

MS: Až takto je to pojímáno? Představitelé, kteří se zaštiťovali neoliberální doktrínou, propagátory 

sochy individualismu?  

JJ: Ano, zvláště někteří. V nejobecnější rovině bych řekl, že česká společnost je nedialogická. Když tak 

je polemická.  

MS: Polémos je boj, střet …  

JJ: Řekl bych, že to posílil minulý režim, jenž byl principiálně založen na popření možnosti dialogu. 

Svým způsobem se poté svezl i polistopadový režim, jelikož si myslím, že praxe, jak se zde 

prosazovala doktrína neoliberalismu, dialogu nepřála.  
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MS: Realizovala se politika, kterou bychom mohli shrnout do spojení: „Kdo není s námi, je proti nám“.   

JJ: Ano, a kdo je ochoten se s námi dohodnout, dělá to proto, že je slabší. To je však v přímém 

rozporu s deliberativním pojetím demokracie.  

MS: Popírá se ona metafyzická rovnost …   

JJ: … a respekt, jenž zde také nebyl.  

MS: Opět zde byla skupina ovládajících a ovládaných - a ne partnerů. Někdo může namítnout, že když 

člověk měl zájem, ochotu, tak mohl po roce 1989 podnikat. Schopní lidé toho využili.  

JJ: Řekl bych, že řadě schopných se to povedlo. Zde nemáme dokonalou optiku, jelikož nevidíme ty, 

kterým se to nepovedlo.  

MS: To proto, že jsou marginalizováni.  

… Dialog v transformaci …  

MS: Pokud se podíváte na dialog, který se vztahoval k reformě společnosti a hospodářství, jak jej 

vnímáte? Byl zde zjevný nesouhlas těch, kteří šli cestou obnovení kapitalismu a reformních komunistů.  

JJ: Jsem trochu zatížen tím, že v poměrně nedávné době jsem byl nucen procházet novinové texty 

z období, o kterém mluvíme. Bylo to prosinec 1989 až duben, květen devadesát. Mám tak čerstvě 

zažité, že úvah o restauraci kapitalismu se tam vyskytovalo minimum. Slovo samo bylo přísně 

tabuizované, plně nahrazované spojením „tržní hospodářství“, jež bylo spojované s atributy, jako je 

rovnost, spravedlnost, šance pro všechny.  

MS: To je záležitost přístupu Občanského fóra.  

JJ: Musím se přiznat, že je mi jedno, s kým se to spojuje, jelikož hledám diskurs doby a jeho určující 

charakterové rysy. Tážete-li se na to, jak na tom byli lidé, kteří byli pro obnovu kapitalismu, tak hlas 

v podobě, o kterou vám jde, zde nezazněl. Byl zatemňován úplně jiným slovníkem.  

MS: Také to bylo díky tomu, že pro toto období bylo charakteristické, co lidé nechtějí, ne co chtějí.  

JJ: Ano …  

MS: Po roce 1990 se jednotlivé politické proudy začaly více profilovat.  

JJ: Na základě četby dobového tisku mám pocit, že zde byla vytvořena „novořeč“. Jejím hlavním 

rituálním posláním bylo distancování se od minulosti a tím se nacházela rezonance s veřejností, a 

sloužila také snaze nepojmenovávat, k čemu se směřuje.  

MS: Poukazujete na klam, abychom se vyhnuli nepříjemnému pojmenování.  

JJ: Ani nevím, zdali byl uvědomělý. Nesmíme zapomenout na významnou skutečnost, jíž si všiml 

Roland Barthes, že jednou z komunikačních strategií kapitalismu (tedy buržoazie) je to, že se odmítá 

pojmenovat.  



 
 

29 
 

MS: Dobrá, ale když se zaměříte na Washingtonský konsensus, tam naleznete jasné pojmenování, a to 

v podobě termínů jako deregulace, liberalizace cen, privatizace, devalvace národní měny, kurzové 

přizpůsobení, vyrovnané státní rozpočty, redukce státu… Jedná se o body, které jsou pro mnoho lidí 

konkrétní.  

JJ: Ano, ale to slovo tam stále chybí.  

MS: Kapitalismus.  

JJ: Neměli bychom zapomenout, že tam skrytá komunikační strategie byla, byť spontánní. 

... Média v minulosti …  

MS: Dobrá, výše diskutované fenomény - slova a dialogy - utvářejí média, jsou nezastupitelnými 

komponenty, a proto bych se zaměřil právě na ně. Rád bych se zeptal, jak byste charakterizoval média 

před rokem 1989. Co bylo pro ně příznačné? Nezaujatý člověk může konstatovat, že to byly prostředky 

pomáhající totalitní moci působit na obyvatelstvo této země.  

JJ: Tomu tak bylo. V oficiálních dokumentech naleznete slovo, jako je „nástroj“… Nikdy však 

nenaleznete například termín manipulace. Toto slovo je tabu, stejně jako tomu bylo v případě slova 

„kapitalismus“ v počátcích společenské proměny. Média měla být nástrojem prosazování zájmů 

dělnické třídy. Média měla sloužit k formování uvědomování. Dobová hantýrka byla jednoznačná. To, 

že se média musí řídit a ovládat, bylo zřejmé. Zkušenost z roku 1968 byla pro normalizační 

nomenklaturu příliš traumatická. To můžeme vidět i z dokumentu: Poučení z krizového vývoje. 

Účelové, instrumentální pojetí médií, tedy jak se říkalo prostředku masové informace a propagandy - 

to bylo nepochybné. Jiná věc je, co s tím dělali lidé. To jsou odlišné věci.   

MS: Dobrá, dotkl jste se lidí - jak to oni vnímali?  

JJ: Mám pocit, že tam bylo poměrně silné přesvědčení, že média se projevují účelově a rozeznali 

jejich manipulativní rozměr. To máme to slavné čtení „mezi řádky“. Odhalím záměr toho, kdo mi to 

sděluje. To si myslím, že se v řadě případů povedlo. Nebylo to vždy, jelikož někdy manipulace byla 

nesnadno dopátratelnou. Člověk za jistých okolností ji nemá šanci rozpoznat. Dle mého pohledu se to 

nejvíce týkalo televize. V zásadě se domnívám, že od nápadnějšího a přímějšího způsobu ovlivňování, 

měla velká část české populace odstup. 

MS: Jinými slovy lidé rozuměli záměru …  

JJ: … jelikož byl ve velké většině čitelný.  

MS: Lze soudit, že to byl dobré východisko pro následné změny.  

JJ: Také jsem měl toto přesvědčení. Poté jsem byl opakovaně vyveden z omylu, jelikož čtení mezi 

řádky … dnes bychom tomu říkali kritický odstup …, který fungoval za minulého režimu, byl založen 

na znalosti jeho záměrů a postupů. Byli jsme „kvalifikovanými“ znalci minulého režimu, ale nebyli 

jsme znalci toho, co se zde nově formovalo. Rozpoznat nástroje, co k čemu slouží, jsme jednoduše 

neměli.  
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… Zahraniční rozhlas …  

MS: Jakou roli podle vás v minulosti hrála zahraniční média, jako Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, 

BBC? Trochu jsme se toho dotkli již v otázce významu slova.  

JJ: Pro část populace, pokud vysílání bylo dostupné - a to bylo v osmdesátých letech vlastně docela 

běžně - se jednalo o alternativní zdroj informací. Ono zahraniční vysílání bylo také tak postaveno. 

MS: Člověk by mohl říci, že to bylo v jistém ohledu polární vidění.      

JJ: Slovo alternativní bych považoval za lepší. Z náznaků, které se objevují v dobových průzkumech, 

jelikož sám režim si dělal průzkum poslechovosti zahraničních rozhlasů, je zřejmé, že dokonce 

existovala určitá hierarchie představ o tom, co je ze zahraničních rozhlasů objektivnější a co je méně 

objektivní. Lidé tradičně velkou míru objektivity přisuzovali BBC i Hlasu Ameriky …  

MS: Rozhlas Rádio Svobodná Evropa byl tou „štvavou vysílačkou“. 

JJ: Více byl chápaný jako polemický a stranící.  

… 1989 … 

MS: Jak vnímáte východiska? V jaké situaci se nacházela média v roce 1989? Jaké úkoly stály před 

médii při budování demokratického pořádku a jak se daného úkolu zhostila?  

JJ: Média byla vybavena jednou pozoruhodnou výhodou - byla to jedna ze společenských institucí, u 

níž bylo poměrně jasné, jak má vypadat za demokratických poměrů. Bylo zřejmé, že média jsou 

institucí svobody slova, že mají být nezávislá. Také bylo zřejmé, že spojení se státem bylo považováno 

za nezdravé. Zatímco mnoho jiných věcí jasných nebylo, česká veřejnost měla představu, co čeká od 

svých médií. Tradice posílená zkušeností Pražského jara prostě hrála dost velkou roli. To, co však bylo 

zajímavější, byla samotná dynamika přechodu. Když člověk vycházel z toho, co se o médiích říkalo, 

tak se mohl v listopadu setkat s heslem, že Československá televize lže, jako když Rudé právo tiskne. 

Z toho by člověk usuzoval, že nastane dramatický odklon již od existujících médií. Opak je pravdou. 

Když se podíváte na první polovinu devadesátých let, tak je tam zaznamenán velký počet pokusů o 

založení nových titulů, z nichž mohu uvést Prostor, Metropolitan, Telegraf, z nichž většina nevydržela 

dva roky.  

MS: Vznikl bulvár Špígl. 

JJ: Ano, z nových médií se skutečně uplatnil bulvár (i když u Špíglu bych s tímto pojmem zacházel 

opatrně – nabývá tu významu hodnotícího, nikoliv rozlišujícího). Myslel jsem to jinak: zatímco tehdy 

existující listy Rudé právo, Mladá fronta, Hospodářské noviny existují v transformované podobě do 

dnešních dnů, ty listy, které je měly nahradit, se prostě neuchytily. Veřejnost ve velké míře uvěřila 

tomu, že tituly jsou transformovatelné do podoby, kterou chce. Zřejmě tam též hrálo roli, že 

představovaly ostrůvek známého ve světě plném změn.  

MS: Staré přetrvává a nové těžko hledá své uplatnění. Paradox …  

JJ: V tomto případě spíše „známé“ přetrvává. Noviny se hodně proměnily co do obsahu, názorového 

zaměření a formy, ale zachovaly si kontinuity a čtenáři to ocenili.  
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 MS: Například Hospodářské noviny byly týdeníkem, a po roce 1989 se staly deníkem.   

JJ: Jsem přesvědčen, že pocit kontinuity a nalezení pevného bodu přetrval.  

MS: Pokud se člověk podívá, co vycházelo a co vychází dnes, tak … je tam jasná redukce.  

JJ: Ale pokud si to vezmete po rocích, tak evidentně odcházely nově založené tituly, a to s jednou 

dramatickou výjimkou, která naplnila místo na trhu, což byl Blesk.  

MS: Již jsme se toho dotkli, ale je dobré to zopakovat. Bylo iluzí, že jsme kulturní národ. Souvisí to 

nejen s tímto periodikem, ale též s televizí Nova, která byla druhou komerční televizí na českém trhu.    

JJ: Soudím, že tam to bylo složitější.  

… Trh médií …  

MS: Nu, jak hodnotíte utváření trhu médií? Jaký význam má trh pro utváření mediální scény?  

JJ: Tam se odehrával podobný proces, který jsem zde popisoval obecně. Média, která jsme zde měli, 

se z ničeho nic zbavila státního dozoru a počala se i privatizovat, „zveřejnoprávňovat“ …  

MS: Dokonce i „autoprivatizovat“.  

JJ: Ano, i to. V situaci, kdy média kolem nás se již počínala etablovat na globálních trzích, tedy začala 

ztrácet i svoji historicky danou vazbu na národní prostředí. To byl podceňovaný, ale dost výrazný 

prvek.  

MS: Myslíte tím vznik světových deníků.  

JJ: A vstup zahraničního, světového kapitálu v nejrůznějších formách do společností, kde by to člověk 

nečekal. Vzpomínám si … a je to drobná epizoda … a asi pro tuto okolnost důležitá … že někdy na 

podzim roku 1989 zděsilo americkou veřejnost to, že filmové studio Columbia se prodalo japonské 

společnosti Sony Corporation.  

MS: Můžeme si povzdechnout: Již to není naše, národní …  

JJ: Byl to takový šok, že vyšla titulní stránka časopisu Time, kde byla ta ženská postava s pochodní, 

která je symbolem společností Columbia Pictures a měla šikmé oči, japonský obličej. Dnes by to byla 

zcela jistě politicky nekorektní obálka. Toto je pro mě symbol prostředí, do něhož česká média začala 

vstupovat, a vstupovala do něj v podstatě velmi málo připravená. A to s neuvěřitelným problémem, 

jímž byla silně zastaralá technologická základna.  

MS: Byl zde deficit spojený se správnou věcí v kapitalistickém a socialistickém světě.  

JJ: Ano, ten byl obrovský. Na počátku devadesátých let, kromě areálu nakladatelství Práva na 

Florenci, zde bylo jediné desktopové pracoviště. To bylo nakladatelství Svobody na Karlově náměstí. 

Dnes je to pro lidi nepředstavitelné. Propojení s tiskárnou bylo takové, že se to nahrálo na floppy disk 

a člověk s tím odjel do Malešic tramvají. Jezdily sem zahraniční návštěvy, brali jsme je do tiskárny na 

Václavském náměstí, aby se podívaly, jak vypadá horká sazba.  
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MS: To byla otázka tisku. Nesmíme zapomínat, že zde byl Československý rozhlas, Československá 

televize.  

JJ: Řekl bych, že televize byla na přijatelné úrovni. Do ní se investovalo. Rozhlas na tom byl hůř. Když 

jste počal hovořit o médiích jako celku, tak se dá říci, že morální zastarávání technologie bylo velké. 

Vzhledem k tomu, že jak přechod na jiný způsob výroby, tak dohnání Západu představovalo investici, 

která zde nebyla.  

MS: Co lidský kapitál? Ten zde byl?  

JJ: Ten zde v jistém ohledu byl, i když pokud jde o média, rozkolísaný. To proto, že … I když to nebylo 

tak razantní jako v jiných zlomových obdobích, tak přece jen k určitému odlivu lidí spojených 

s minulým režimem zde došlo. Ti shodou okolností patřili k těm zkušenějším. Určité oslabení 

z hlediska profesního to představovalo. Určité zúžení hodnoty lidského kapitálu též.  

MS: Díky tomu média mohla být mezi propagátory hospodářské i společenské transformace. Na to 

upozorňuje Václav Žák. Spíše tomu chtěli „pomoci“, než aby se snažili odhalit pasti, které vývoj 

přinášel.  

JJ: Také bylo snadné pokusy umlčet poukazem na to, že jdou od milovníků starých pořádků. To 

kritickému myšlení nepřálo.  

MS: Média snad mají probouzet kritické myšlení.  

JJ: Proč by to dělala?  

… Otázka veřejnoprávnosti …  

MS: Posuňme se dále: kdy se zde začíná ustanovovat veřejnoprávní médium?  

JJ: Veřejnoprávnost byl strašně problematický pojem. Soudím, že spousty lidí si nevšimly, že vůbec 

nějaká veřejnoprávní média vznikla. To proto, že to bylo neustále stejné vysílání, velmi podobné 

esteticky, ze stejných prostor. Byl to navíc koncept, který u nás neměl tradici. Byl v jistém ohledu 

nesrozumitelný. Dokonce sám pojem neexistoval. Ivo Mathé v devadesátých letech upozorňoval, že 

ani není v zákoně, a měl pravdu. Byl to kalk, doslovný překlad z němčiny. Můžeme říci, že koncept 

veřejnoprávnosti byl k nám importován. A to z logických důvodů, jelikož velmi dobře zafungoval 

v Německu po válce. Mělo to svou logiku, avšak ne mnoho podpory.  

MS: Čím si vysvětlujete onu neexistenci podpory?  

JJ: Veřejnost nedávala podporu něčemu, co neznala.  

MS: Dobrá, ale nebyla sama proti sobě?  

JJ: To však nevěděla. V tom je jeden z důvodů, proč byl nástup TV Nova tak úspěšný. Bylo snadné 

posilovat nesrozumitelnost a nezakotvenost principu veřejnoprávnosti v České republice. Někteří 

ekonomové silně neoliberálního ražení vykřikovali, že nic veřejnoprávního není a vše je buď 

soukromé, či státní.  

MS: Jako vzor nám mohla soužit BBC.  
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JJ: Ano, a taky alespoň symbolicky sloužila, ale povědomí o jejím právním postavení, nebylo silné. 

Možná kdyby otázka byla postavená tak, zdali chceme českou BBC -  znělo by to jinak. Otázka chcete-

li „českou obdobu BBC“ generuje jiný typ odpovědi, než chcete-li veřejnoprávní médium.  

MS: Bylo to vágní …  

JJ: Míra srozumitelnosti tam byla nízká. Nemůžeme to posuzovat dneškem, když již slovo 

veřejnoprávní dostalo dokonce i hodnotící význam.  

MS: Nesmíme zapomínat, že veřejnoprávní televizí se posléze stala Československá, později Česká 

televize. Zde ona kontinuita byla.  

JJ: Ta však byla výrazně spojována se státem. Samotný jev veřejnoprávnosti nebyl srozumitelný. 

V podstatě se začal jako téma ve veřejném prostoru uplatňovat, až někdy kolem vánoční krize v roce 

2000.  

MS: S takovým časovým odstupem a s kontroverzním jmenováním pana Hodače, shodou okolností 

pracovníka BBC. Lidé si opětovně připomněli étos roku 1989 … Díky tomu došlo k probuzení 

společnosti, …    

JJ: … avšak ta zjistila, že nic nevyhraje, protože výsledkem byl nakonec horší Zákon o České televizi, 

než byl před tím.  

MS: Tam je nutné mít v povědomí probuzení lidí.  

JJ: To bylo velmi dočasné. Musím říci, že jsem si to prožil.  

MS: Pokud porovnáváte vnímání veřejnoprávnosti v kontextu vývoje doby, tak se domníváte, že se k ní 

veřejnost nestaví s takovou opatrností jako v minulosti?  

JJ: Zkušenost „vánoční“ krize změnila slovník, a když se dnes podíváte na užívání termínu 

veřejnoprávnost, je to znát. Dnes například zazní slova, že „tento pořad není dost veřejnoprávní“, 

nebo že „to by se na veřejnoprávní televizi objevit nemělo“. Najednou vidíte, že to dostává 

kvalitativně normativní charakter. Je to něco, co je lepší než ostatní. To vůbec neplatilo v roce 1994.  

… Soukromá média …  

MS: Postupem času u nás vznikla i veřejnoprávní soukromá média. Pokročme dále - jak lidé u nás 

vnímají soukromá média?  

JJ: Je to běžná součástí mediálního prostoru.  

MS: Ano, ale co se týče spolehlivosti, punců kvality.   

JJ: Pokud hovoříme o zpravodajsko-publicistické oblasti, tak například Nova je vnímána jako určitý 

zdroj možného úniku. Jistá eskapistická role tam je, ale současně se pojí s docela vysokou mírou 

důvěryhodnosti. Ano, lidé vědí, že tomu paraplegikovi skutečně vozík ukradli, a proto pláče.  
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… Agenda médií …  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak vnímáte nastolování agendy, která je pro fungování demokracie 

důležitou. Témata médií se stanou součástí veřejného prostoru. Věci se rozpohybují. Díky tomu se 

společnost či její části dynamizují. Jak toto vnímáte?  

JJ: Mám pocit, že procesy nastolování agendy, jak se utvořily, měly docela standardní charakter. Fázi 

vstupu do povědomí zajišťovaly po dlouhou dobu televize. Pomalu však tuto roli přebírají velká 

internetová média. Zvláště ta, která spojují velké portály s nějakým zpravodajstvím. Typický je 

Seznam.cz. Roli potvrzení důležitosti, což je nutná fáze nastolování agendy, si po dlouhou dobu držela 

tištěná média, zvláště deníky.  

MS: Bohužel pouze čtyři.  

JJ: Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli tuto roli neplní žádné médium.  

MS: U nás neexistuje tedy žádné dominantní médium.  

JJ: Jsme pro potvrzování důležitosti trochu rozkolísaní a nevíme, co bude důležité. Některá média se o 

to snaží. Václav Moravec začíná svá vystoupení tím, o čem se bude v následném týdnu hovořit.  

MS: Jste skeptický vůči tomu, že by médium dynamizovalo společenský proces?  

JJ: Urychluje jej, ale nestrukturalizuje. V podstatě rozhoduje o skutečnostech, které jsou a nejsou 

vidět. Již není schopno hierarchizovat viděné. Je to mimo jiné tím, že klíčovým „agendotvorným“ 

rozměrem v rovině potvrzení jsou emoce – a ty se stále výrazněji posilují a ventilují v prostředí 

sociálních sítí. 

MS: Soudíte ale, že je to chybou.  

JJ: Nesnažím se uvažovat takto normativně. Soudím, že je to cosi, co registruji a co se v budoucnu 

bude muset nějakým způsobem proměnit, ale nevím jak.  

MS: Pokud to porovnáme se zahraničím, tak taková BBC …  

JJ: Jsem přesvědčen, že tam prožívají podobnou situaci. Samotná BBC dostala několik šrámů. Obecně 

vzato se domnívám, že mediální struktury a uživatelské návyky mají setrvačnost. Čtu The Guardian 

online a myslím si, že vyčtu, co je důležité v britské společnosti, o čem se bude hovořit. Také vím, že 

to není, co to bývalo.  

MS: Ani světová média nedokážou nastolit agendu, možná díky pluralitě. Svět je rozmanitý.  

JJ: Domnívám se, že ústup významu světových médií je jedna z daní, kterou platíme za „zasíťování“. 

To proto, že důležitost jsme po dlouhá staletí spojovali s tištěnými médii a tím, co můžeme považovat 

za takzvaný seriózní tisk.  

… Úpadek tisku a médií …  

MS: Člověk se může setkat s postojem, že bohužel seriózní tisk v Čechách již neexistuje.  

JJ: Také si myslím, že ne.  
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MS: Kde hledáte příčinu? Nejsou čtenáři, nejsou ti, kteří by jej zaplatili, či nejsou lidé, kteří by jej 

sponzorsky platili? Můžeme se podívat do nám jistě blízkého Slovinska, byť počet obyvatel je ve 

srovnání s námi pětinový. Mají tam deník Dielo, který vychází sedm dní v týdnu, což u nás není - snad 

jen s výjimkou bulváru. Mohli bychom ho s mírnou nadsázkou označit za slovinský The New York 

Times.  

JJ: Domnívám se, že v náznacích u nás něco, co poskytuje servis jako seriózní listy, existuje. Jsou to 

například přílohy Orientace a Salón. A také Literární noviny.  

MS: Titul, který zářil v šedesátých letech a může navozovat vzpomínky svým levicovým směřováním.  

JJ: Ano, nejsou tam jen vzpomínky. Inovativní proces je tam silný. Musím přiznat, že jsem je dlouhá 

léta nečetl a navrátil jsem se k nim asi před dvěma lety a zjišťuji, že je to užitečné. Dlouhou roli to 

plnil Respekt. Člověk se s ním vnitřně mohl hádat, ale tónem inklinoval k serióznímu listu.  

MS: Za první republiky zde byla Přítomnost, která však byla placená z Hradu. Soudíte, že něco 

podobného hrál Respekt či Literární noviny nebo jiná revue?  

JJ: Je dobré, že existují vedle sebe. To proto, že představují dost odlišné pohledy na svět. Ale myslím 

si, že čtenářská obec není velká a není schopna taková periodika podporovat. Jsem navíc přesvědčen 

a o tom se moc nemluví, že tu chybí dostatečný autorský potenciál, že se rychle vyčerpá při tvorbě 

příloh a týdeníků.  

MS: To znamená, že nemáme lidi.  

JJ: Tak tomu je.  

MS: Čím si to vysvětlujete, že najednou nejsou lidé. Je to díky tomu, že schopní lidé,  elita národa 

odešla do exilu?  

JJ: To si vůbec nemyslím. Zastávám názor, že poměrně dost překotná komercionalizace českých 

médií, jež proběhla, intelektuálně zdevastovala mnoho z nás. 

MS: Kdo měl zájem působit jako intelektuál, tak byl odstraněn, odešel do exilu …  

JJ: … či se musel přizpůsobit. Poměrně malá skupinka, která se tomu dokázala postavit či to přežila, ta 

se nalezne v periodicích, o kterých jsme hovořili. 

… Bulvár …  

MS: Co je příčinou vzniku bulváru, že najednou překročil prodej seriózních novin? U nás je prodej 

Blesku vyšší než „seriózních novin“.  

JJ: Také jeho klesá. Také to není, co to bývalo.  

MS: Prodává se však …  

JJ: Zvláštní je, že u nás bulvár po roce 1989 nezískal sílu, kterou má v jiných zemích, třeba v Německu. 

Pokud se podíváte na náklady, tak takový BILD se pohybuje v řádu milionů, Frankfurter Allgemeine ve 

stotisícových nákladech. Je to o řád jinde.   
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MS: Nesmíme zapomínat, že jsme menší a některá německá média mají podobu světových médií.  

JJ: Ano, ale člověk by čekal, že rozdíl mezi českým Bleskem a ostatními bude významnější. Tomu však 

tak není. Vysvětluji si to tím, že bulvár nastoupil ve stejnou dobu jako televize Nova. Ta přitáhla 

spoustu potenciálních čtenářů, kteří poté tento druh tisku nepotřebovali. Přiznávám však, že je to 

mechanistické vidění tohoto problému, ale je jedním z vysvětlení.  

MS: Když jste zmínil televizi Nova: jak se díváte na tento fenomén? Její příběh je  vskutku zvláštní. 

Měla neobvyklé začátky v tom ohledu, že její zakladatelé deklarovali, že půjde do jisté míry o televizi 

pro intelektuály. Následně končí v roce 2003 nemalou desetimiliardovou pokutou, kterou musel 

zaplatit stát, tedy každý daňový poplatník. Zkrátka provedení tohoto projektu ze strany státu můžeme 

považovat za velké faux pas. Co je zvláštní - tento kanál dokázal americkému investorovi vydělat velké 

peníze, a to nejen díky arbitráži, ale i díky útokům na to přízemní v člověku, na jeho pudy.  

JJ: Nevím, zdali na lidské pudy, ale spíše poskytl možnost úniku. Poměrně stabilní přízeň této televize 

si vysvětluji tím, že nabízí svět, který se tomu žitému zdánlivě podobá. Tím vytvořila umnou 

konstrukci, která funguje současně jako srozumitelná pohádka.  

MS: Čím to, že v minulosti toto nebylo, vždyť i tehdy člověk potřeboval „útěchu“… 

JJ: Kdybychom nešli po jevech, ale hledali ekvivalenty téhož v minulém režimu, tak nikdy nebylo 

pravdou, že by všichni stáli fronty před knihkupectvími na vzpomínky Jaroslava Seiferta. Pouze v ten 

čtvrtek se sešli ti, kdo o to měli zájem, protože to nevycházelo ve velkém nákladu a nedostávalo se to 

na pulty průběžně. Tak vznikl optický klam. Současně byly spousty lidí, kteří místo toho svépomocí 

lepili své nevkusné domky a utíkali do nejrůznějších forem soukromého života, tak jako utíkali do 

bulvárního světa Novy. Mám pocit, že zde byla připravena poměrně silná obec, s níž program Novy 

rezonoval. Byl tomu dán vhodný obal, že toto je správný svět, takto to na Západě vypadá, že toto jste 

celou dobu chtěli.  

MS: Jasně, ale kriticky uvažující člověk to prohlédl a považoval za podvod.  

JJ: Mohl. Pořád zde máte i v těch nejslavnějších okamžicích Novy třetinu lidí, kteří se na ní skoro 

vůbec nepodívali, což je dle mého pohledu slušné.  

MS: Jak vnímáte skutečnost, že zde existuje subjekt, jenž licenci získal podvodem? 

JJ: Před chvílí jste se sám zmínil o autoprivatizaci. Myslím si, že doba transformace společnosti nebyla 

dobou Rychlých šípů.  

MS: Takový byl pouze ideál.  

JJ: A to těch, kteří neměli šanci se privatizace ve velkém zúčastnit.  

MS: Nesmíme pominout, že Novu zakládali lidé, kteří byli spojeni s Fakultou sociálních věd UK.  

JJ: Ano, ale musím říci, že zdejší prostředí je poté přijímalo s dost rezervovaným postojem a následně 

se postupem času všichni orientovali jinam.  

MS: Myslíte si, že Nova jako televizní bulvár jasně ukázala, že Češi se neliší od jiných národů? 
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JJ: Soudím, že bychom se měli zbavit pojmenováni Češi. Z nějakého důvodu si říkáme, že v minulém 

režimu jsme prokázali svou kulturnost, což se spojuje s frontami před knihkupectvím. Opakuji, tam 

přicházeli všichni, kteří věděli, že to v pátek nedostanou. Tak vzniká fronta – z vědomí nedostatku. 

Pořád … a nyní použiji paušální stereotyp … zde bylo dost zelinářů, kteří nikdy do té fronty nešli.  

MS: Souhlasili s režimem a do oken dávali jeho symboly, jak o tom psal Václav Havel v Moci 

bezmocných.  

JJ: A současně civěli do ochmataných katalogů Neckermanna, šmelili vozy z druhé ruky a četli Večerní 

Prahu. Potenciál lidí, kteří by se dívali na bulvár či jej četli, zde byl vždy, pouze zde nebyl samotný 

bulvár.  

… Cizí vlastník …  

MS: Je příhodné se zeptal, jak vnímáte skutečnost, že česká média jsou v cizích rukou - především 

deníky.  

JJ: Kdysi jsem byl v Liberci na zasedání Syndikátů novinářů, kde nás předsedající vyzval, abychom 

povstali a minutou ticha uctili smrt českého tisku. To souviselo s přechodem regionálních listů do 

rukou vlastníka v Pasově. Dlouho jsem byl přesvědčen, že je to něco, co představuje rizikový faktor. 

Tak tomu je, ale je to pouze za předpokladu, že se držíme ideje, která říká, že média mají být výrazem 

kultury a politiky národní společnosti. Nyní je tam projev globalizace. Co nadělat? Jsou prostě v cizích 

rukou. Musíme se tázat, co jsou to dnes cizí ruce.  

MS: Myslím si, že bychom měli spíše diskutovat o tom, zdali cizí ruce nejsou špinavé, ale to je již na 

jinou diskusi.  

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

JJ: Myslím, že klíčovým problémem české společnosti je všeprostupující „situační etika“, tedy že 

etické je to, co se mi v konkrétní situaci hodí. S tím souvisí i vysoká míra sobecké individualizace a 

téměř programová neochota identifikovat se s nějakým nadosobním rozměrem – ať je to veřejné 

dobro, národní zájem, životní prostředí atd.  

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

JJ: Na to opravdu neumím odpovědět. Prostě nevím – hodně to bude záviset na budoucí roli státu 

v Evropě vůbec. 

MS: Děkuji vám za kritická slova …    

P.S.: 

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

JJ: Účastnil jsem se kuponové privatizace jako jisté formy happeningu. Věděl jsem, že bych si vyčítal, 

kdybych se téhle masové zábavy nezúčastnil. Mimochodem, výsledky odpovídaly přístupu… 
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Dialog o transformaci s Vladimírem Bezděkem5,6: 

MS: Vážený pane řediteli, náš dialog bych začal subjektivním dotazem. Čím pro vás byl rok 1989? Jak 

se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste si s ním spojil a případně, jak se naplnily?  

VlB: V té době mi bylo teprve patnáct let, jelikož jsem ročník 1974. Nazíral jsem jej optikou sotva 

středoškolského studenta – dítěte. Navíc jsem nebyl v Praze či velkém městě, ale v městečku na 

Moravě, které má čtyři tisíce obyvatel. Tím vším moje vnímání bylo ovlivněno a podbarveno.  

MS: Soudíte, že události měly odlišný vývoj. Cosi jiného bylo v Praze a cosi jiného na „periferii“. 

VlB: V závěru roku ´89 tomu tak bylo. Samozřejmě se jedná o pohled ex post, když člověk z materiálů, 

dokumentů, knih, po letech vidí, jak vývoj probíhal v centru revoluce – v Praze a jak to probíhalo na 

venkově. Myslím si, že rozdíl byl značný. Tok informací byl mimo centra omezený, zejména v prvních 

týdnech, byť Občanská fóra začala vznikat stejně rychle, jako byla zakládána v Praze. Řekl bych, že 

vůle, ochota masy lidí do těchto společenských subjektů nějakým způsobem vstoupit a tím pádem 

riskovat svou kůži, byla v malých městech menší.  

MS: Jak se k vývoji postavili vaši rodiče?  

VlB: Dobrá otázka. Moji rodiče nám neříkali ano, nebo ne. Čišela z nich jistá životní opatrnost. Myslím 

si, že tato skutečnost souvisí s tím, co jsem povídal před chviličkou. Museli jsme se s tím poprat sami, 

abychom zjistili, co se děje a abychom rozlišili, co je „dobře“ a co je „špatně“. 

MS: Pokud se na proces podíváte zpětně, soudil byste, že změny v roce 1989 by přišly tak jako tak? 

Zkrátka, režim byl v jistém ohledu „nereformovatelný“. Jedinou reformou mohlo být zboření systému, 

přihlášení se k tomu, co je funkční ve vyspělém západním světě.   

VlB: Při odpovědi na tuto otázku se ve mně mísí dva úhly pohledu. Jeden je o tom, co jsem si myslel, 

když se odehrávaly jednotlivé události, kdy probíhaly jednotlivé změny. Jednalo se o závěr roku 1989. 

Druhý pohled je, co si o tom myslím nyní s odstupem pětadvaceti let s využitím většího spektra a 

množství informací, které o té době máme. Zejména v posledních letech problematice třetího 

odboje, exilu, samizdatu věnuji více času, energie, v rámci svých soukromých studií. Kdybych se vrátil 

k tomu, co jsem si tehdy myslel, jak jsem to tehdy vnímal, přiznám se, že s ohledem na věk a na 

prostředí, v němž jsem se pohyboval, neviděl jsem to jako danost dějin. Pochopitelně, pár měsíců 

před tím člověk viděl některé změny. Spousta východních Němců migrovala přes německou 

ambasádu v Praze. Zkrátka to nebyl blesk z čistého nebe, ale jako danost dějin jsem tehdy náhlou 

změnu neviděl. Dnes s výhodou zpětného pohledu a mnohem širšího spektra informací a i s výhodou 

toho, že „po bitvě je každý generál“, můžeme říci, že se jednalo o domeček z karet, do něhož stačilo 

ťuknout, aby se složil.  

MS: Ano, ale mnozí lidé se domnívají, že režim měl pokračovat, k jeho pádu nemělo dojít. Myslím na 

postoje lidí v Sovětském svazu. Mnozí z nich zánik východního bloku pociťují jako chybu.  

                                                           
5
 Vladimír Bezděk *1974, ekonom, zabývá se penzijní reformou, díky tomu vedl dvě komise, působil jako člen 

NERV, od roku 2010 působil i na Slovensku, v roce 2014 je generálním ředitelem Penzijní společnosti České 
pojišťovny, prezidentem Asociace penzijních společností.   
6
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 10. dubna 2014 dopoledne v pracovně Vladimíra Bezděka, Na Pankráci 1720 / 

123, Praha 4. Druhá část dialogu byla natočena v úterý 29. dubna 2014 odpoledne ve stejných prostorách.   
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VlB: Tak to bude asi vždy. Na jakékoliv téma – ať již zásadní společenské, nebo na povrchnější – 

pokud je společnost svobodná, budou existovat různé názory. Otázka je, jakou míru podpory získá 

extrémní názor. Já se samozřejmě domnívám, že je velmi dobře, že změna proběhla. To však 

neznamená, že dnešní vývoj je v každém jednotlivém aspektu vždy lepší, než byl v minulosti, nebo se 

nám vše daří na sto procent. To rozhodně ne. Avšak klíčová změna, že máme svobodnou společnost, 

je velmi důležitá. Pán Bůh za to zaplať.  

MS: Z toho pohledu byl vykonán od roku 1989 velký kus práce.  

VlB: Určitě.  

... Komunismus ...  

MS: Navrhoval bych, abychom přešli před rok 1989. Jak vnímáte komunistickou ideologii?                   

VlB: Je relativně snadné zmanipulovat mysl lidí. Nebudu popisovat prostředí venkova. Tam nešlo 

sledovat západní televize, jelikož od všech hranic to bylo tak daleko, že tam jejich signál nepřesáhl. 

Tím pádem přísun informací byl hodně omezený. Jak se ukázalo po prosinci 1989, rodiče doma měli 

hodně materiálu například z Pražského jara 1968, ale ukázali nám jej, až kdy to takříkajíc prasklo a 

nebylo to nebezpečné. Informační množina, kterou tehdy měl člověk k dispozici, byla relativně malá. 

Zpětně nazíráno: uvědomuji si, že kdyby režim v roce 1989 nepraskl, mohl jsem ještě mnoho let žít 

v bludu.  

MS: Jsou lidé, kteří odmítají poznat pravdu, jelikož je příliš bolestivá. Blud jim může poskytovat naději, 

která je udrží při životě ... 

VlB: ... a ve stavu vnitřního komfortu. Souhlasím s vámi. 

MS: Kdybyste se měl na systém podívat abstraktněji: soudíte, že vycházel ze snahy utvářet 

spravedlivější svět, utvářet lepšího, nového člověka?  

VlB: Pokud se podíváme na ekonomickou rovinu komunistické ideologie, jak ji můžeme vysledovat v 

základních pramenech, dokumentech, klíčových dílech, myšlenka sama o sobě – každý podle svých 

schopností, každému podle jeho potřeb – je velmi lákavá, přitažlivá. Myslím si, že je tomu tak, co je 

lidstvo lidstvem. Na druhou stranu se její praktické realizace chopili zločinci a teroristi. 

MS: Východisko, které jste zmínil, je lákavé, ale problém je, že ...  

VlB: ... potřeby jsou nekonečné.  

MS: Ano, v západním světě je vždy důležitý poměr výkonu a odměny. Mnozí lidé této snahy po sociální 

spravedlnosti začali zneužívat. Je těžké dosahovat spravedlivé společnosti násilím – diktaturou 

proletariátu.  

VlB: Bezpochyby. Podle mě je těžké dosahovat spravedlivé společnosti jakýmikoliv prostředky, natož 

násilím. Větu bych omezil – je těžké dosahovat spravedlivé společnosti. Co je to spravedlnost? 

V ekonomické teorii máte x definicí pojmu spravedlnost, které se od sebe liší jako den a noc.  

MS: Můžeme spravedlnost definovat jako oprávněný zisk, příjem za výkon.  
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VlB: Co je to „oprávněný“? Z mého pohledu se spravedlnost nedá definovat.  

MS: Jedná se o záležitost srdce. 

VlB: Dá se vymyslet konkrétní definice, můžeme si však být jisti tím, že o spravedlnosti můžeme 

hovořit, ale univerzálně akceptovatelným obsahem ji rozhodně nenaplníme.  

MS: Myslím si, že lidé cítí, co je spravedlnost, a co spravedlnost není.  

VlB: Jedná se o limit. Ona existuje, ale nikdy se jí nemůžeme dotknout.  

MS: Neznamená to, že bychom na ni měli rezignovat. Rezignujeme-li, ...  

VlB: ... může se ztratit i limit.  

MS: Režim něco deklaroval, ale pak se od toho odklonil. To znamená, že představitelé režimu si 

zadělali na velký problém.  

VlB: Dnes - pokud se rozcházejí slova a činy - říká se tomu „ztráta kredibility“. I v současnosti je to 

problém.  

MS: Můžeme na to poukázat, ... 

VlB: ... a to je velká výhoda.  

MS: Kdo v minulosti říkal pravdu, byl eliminován. 

VlB: V minulosti se muselo lhát do kapsy, jinak měl člověk problémy.  

MS: Rád bych se zeptal: soudíte, že komunistická ideologie vedla k zatracení hodnot, poněvadž o 

dobré usilovala prostředky, jež jsou nepřijatelné? 

VlB: Komunistická ideologie ve smyslu spravedlivé společnosti – jakkoliv jsme v předchozích 

minutách zdůraznili, že spravedlnost je obtížná – je velmi atraktivní záležitostí. Způsob a metoda, 

kterou se komunistická ideologie chtěla realizovat, je nepřijatelná. Komunistická ideologie jasně 

hovořila již od doby Marxe o třídním boji. Prostřednictvím Lenina jasně hovořila o uchopení moci 

jakýmikoliv prostředky. Myslím si, že toto je zásadní problém. V samotné ideologii se veřejně 

prohlásilo, že účel světí prostředky. To je jeden z kořenů pokřivení, který jsme pak mohli sledovat ve 

všech společnostech, které se o aplikaci této ideologie pokusily v praxi. Zde začíná relativismus a 

marasmus a nakonec ztráta kredibility.  

MS: Soudíte, že i přes kritiku je možné na minulém režimu nalézt něco pozitivního?  

VlB: Určitě ano, jelikož život je málokdy jen černý, nebo bílý. Většinou se jedná o mnoho odstínů šedi. 

Bylo by asi příliš zjednodušující tvrdit, že se za období 1948 – 1989 vůbec nic pozitivního neudělalo. 

Otázka je, jestli cena za to zaplacená nebyla příliš velká. Jsem přesvědčen, že tomu tak bylo. Navíc 

cena se mnohdy nedá ani změřit, protože se nedá vyjádřit materiálními a měřitelnými kategoriemi. 

Vidíme například, že došlo k morálnímu pokřivení národa.  

MS: Lidé ve společnosti něco dělali, ale navzdory režimu.  
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VlB: Kdyby zde seděl obhájce předchozího režimu, pravděpodobně by při odpovědi na vaši otázku 

poukázal na skutečnosti typu: výrazně snížená kojenecká úmrtnost, zdravotní služby - byť pochybné 

kvality, ale dostupné všem a tzv. zdarma. Stejně tak bychom mohli hovořit o školství atd. Celkově tam 

mám však velký otazník.  

... Exil ...  

MS: Co exil? Jak jej vnímáte? Lidé, kteří utekli, chtěli využít svobody, které jim západní svět nabízel.  

VlB: Pravdou je, že o exilu si začínám dělat názor teprve až nyní. Jedná se o pohled ex post a ještě 

s velkým časovým odstupem. Nedávno jsem četl knihu Pavla Kosatíka o Pavlu Tigridovi. Je velmi 

zajímavá.  

MS: Jedná se o člověka, jenž odešel v první vlně.  

VlB: Dokonce i před Hitlerem. Odešel dvakrát.  

MS: Na svou zemi nezanevřel a pomáhal jí.  

VlB: Nemám na to ještě pevně zformulovaný názor, ale řekl bych, že ti, kteří odešli do exilu a působili 

v něm, v něčem předvedli velmi heroický výkon, ale v něčem to bylo i velmi smutné. Zmínili jsme 

Tigrida. Před Hitlerem odešel do Británie, když mu bylo dvaadvacet let. V jedenatřiceti letech odešel 

před nástupem komunismu. Celý svůj život před rokem 1989 strávil v zahraničí, protloukal se tam, jak 

se dalo. Snažil se celých čtyřicet let kontinuálně působit ve jménu hodnot, v něž věřil. Musí být hodně 

těžké toto dělat čtyřicet let i v situacích, kdy máte pocit, že jste na to úplně sám a proti vám stojí 

mašinérie státu.  

MS: Můžeme říci, že tito lidé utvářeli elitu společnosti. Díky režimu, který zde byl, raději volili život ve 

svobodné zemi.  

VlB: Určitě většina lidí by patřila do skupiny, kterou bychom mohli označit elitou.  

... Disident ...  

MS: Dobrá, pokročme dál. Jak se díváte na demokratickou opozici? Část exilu je shodou okolností 

podporovala. Tážu se proto, že se jednalo o lidi, kterým v roce 1989 „spadla“ moc do rukou. Byli 

v jistém ohledu překvapeni, jak se skutečnosti odehrávaly. Také nebyli připraveni vykonávat 

odpovídající funkce. Zkrátka, museli se učit! 

VlB: V dějinách lidstva čas od času nastane zlom ve vývoji. U nás se stal v roce 1989 – 1990. Někteří 

se s tím vypořádali skvěle, někteří dobře, někteří se s tím vůbec nevypořádali. Společnost nefunguje 

jako v laboratoři, aby zde byla technokraticky připravená demokratická opozice schopná převzít 

štafetový kolík. Víme, že to nešlo. Mnohdy to nejde ani v rámci svobodné společnosti, když se mění 

vládní garnitury. Ani zde mnohdy není vývoj plynulý, navazující. Z mého úhlu pohledu ovšem 

jednoznačně převážila pozitiva oné změny nad negativy, které mohly mít podobu toho, že štafetový 

kolík při předávce „upadl na zem“. Pán Bůh zaplať, že ke změně došlo.  
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... Demokracie ...  

MS: Nyní bych opustil minulost a věnoval se otázce demokracie. Jak si sám pracovně tento 

společenský řád definujete? Čím je pro vás? Jaké negativní stránky s ní spojujete?  

VlB: Jistě zajímavá otázka! Demokracii definuji jako způsob hledání rovnováhy mezi zájmy jedince a 

společnosti – neboli celku.  

MS: Jedná se o neustálý proces.  

VlB: Jedná se o dvě spojené nádoby. Přitlačím v jedné a ono mi to udělá něco i v druhé, a naopak. 

Myslím si, že je hodně důležité, když se aktuální rovnováha mezi zájmem a svobodou jedince a 

zájmem a rozsahem společnosti, utváří v rámci svobodného systému. Toto by demokracie měla 

zajišťovat. 

MS: Jsou tam jednotlivci, kteří spolupracují. Systém již není rozdělen na „my“ a „oni“, jako tomu bylo v 

minulosti. Jedná se o velké „MY“. Právě před rokem 1989 bylo „my“ – obyčejní lidé a „oni“ – vládnoucí 

vrstva.  

VlB: Demokracie by měla zajišťovat kontinuitu svobody. Tím je myšleno i na vyhřeznutí problémů. 

Abychom mohli hovořit o dobru, musíme vědět, co je zlo. Bez něho by dobro ztratilo smysl, a proto 

demokracie a svoboda pro svůj růst potřebují problémy. Ty by však neměly systém ničit. Je nutné, 

aby si lidé uvědomovali, to, co jste řekl vy. Demokracie jsou i oni. Nejsou to ti druzí. Bez jejich 

vlastního příspěvku to nebude dobře fungovat.  

... Demokracie člověk a dialog ...  

MS: Ano, člověk nesmí být pasivním přijímačem a případně si někde v hospodě u stolu zanadávat. 

Stav společnosti je výsledkem i jeho chování. Důležitým elementem je člověk. Kritický, sebekritický, 

statečný, ... 

VlB: ... reagující na okolí.  

MS: Jedná se o předpoklad. Jednou z interakcí je i vedení dialogu. Jak tuto skutečnost vnímáte? Člověk 

by měl prezentovat své postoje, myšlenky ...  

VlB: Jsem přesvědčen, že toto je jedna z oblastí, v níž česká společnost má jeden z největších 

handicapů ve srovnání se světem, který neměl narušenou kontinuitu vývoje. Jeden 

z charakteristických znaků minulého režimu byl ten, že vědomě i podvědomě lidem říkal, aby se z nich 

staly šedé myši, aby se zařadili do linky a nevybočovali ani o krůček vlevo ani vpravo. Systém 

motivoval a tlačil k uniformitě. Toto je jedna z věcí, s níž se velmi těžko vypořádáváme, byť stav je 

lepší, jelikož od změny poměrů již uplynulo dvacet pět let. Asi to však bude chtít ještě jednu 

generaci… Má to dopad i na skutečnost, na níž jste se tázal. Pokud je v mentálním rozpoložení lidí 

nevybočovat z lajny, nikdy nebudeme mít stav, že lidé dokážou smysluplně přijít a říci svůj názor 

způsobem, který posluchače neurazí, nebude nudit, a který nebude vnímán jako ohrožení, ale jako 

konstruktivní snaha o posunutí se kupředu. Na tento přístup se můžeme dívat i jako na umění. Když 

se vrátíme o dva tisíce let dozadu, ve starém Řecku - a myslím, že to bylo i v Římě - jedna ze 

základních věd byla rétorika.  
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MS: Ta se učí ve vyspělých západních zemích na univerzitách. Mnozí z nás neradi hovoří.  

VlB: Znamená to též odhalit se, odkopat, snažit se, aby myšlenky měly hlavu a patu, pokud možno i 

pointu. Nemělo by se jednat pouze o obsahové sdělení, ale aby člověk získal sympatie publika, 

potřebuje i vybroušenou formu sdělení. 

MS: Tím je společnost pestrá. Když něco řeknu, vymezím se, byť můj postoj bude vyhrocený. Tím se 

společnost rozpohybuje skrytou energií, a proto je demokracie živá. Soudím, že Jacques Rupnik řekl: 

„Demokracie je jako potápějící se bárka.“ Každý musí vzít kbelíček a vylévat vodu, pokud neusiluje o 

to, aby se potopila.  

VlB: Obdobně se k tomu stavěl Churchill, když řekl, že demokracie je špatný systém, ale nejlepší 

z těch, které jsou k dispozici.  

MS: Jestliže budeme vylévat vodu, je pravděpodobné, že zůstaneme na hladině. Když bychom měli 

režim, jako byl před rokem 1989, dno tak jako tak přijde - za předpokladu, že u kormidla nebude 

osvícený vladař. Naše země má zkušenosti s takovými osobnostmi. Samozřejmě, demokracie je nejen 

o lidech, ale i o nastavení systému.  

... Demokracie a populisté ...  

MS: Není demokracie ohrožena populisty, kteří se chtějí zalíbit, ale přitom nemají žádný program?  

VlB: Se sklonem ke snadným postojům a řešením? Za minutu hotovo a již mě s tím neotravujte?  

MS: Sám jste se s touto skutečností mohl setkat na vlastní kůži, poněvadž jste se účastnil důchodových 

komisí. 

VlB: Pro mě to byla velmi zajímavá zkušenost a do života veskrze pozitivní. Můžeme říci, že 

demokracie je ohrožena populismem. Na druhou stranu, když uvažuji například, koho všeho byl 

mediánový volič schopen „vyselektovat“ na počátku loňského roku z prvního kola českých 

prezidentských voleb z devíti kandidátů, tak si myslím, že náš volič opět jednou ukázal, že v součtu 

osmi miliónů voličských hlasů má mnohem více odolnosti vůči různým populistickým rizikům, než 

z čeho bývá obviňován. Pamatuji si, že před lety byla na politické scéně debata, proč nemůžeme mít 

přímou volbu prezidenta. Odpověď zněla: protože by voliči skočili na lep nějakému populistovi, 

kdežto dvě stě zvolených poslanců riziku snáze odolá. Zatím se mi však zdá, že v české kotlině 

dokážou voliči ve velkém měřítku rozhodnout rozumně, což neznamená, že jednou se situace 

nevychýlí vlevo, jednou vpravo, ale nejsme svědky extrémů.  

MS: Učíme se. Eliminovali jsme pana Miroslava Sládka, jehož strana zasedala v Parlamentu 

v devadesátých letech. Demokracie je systém, v němž se můžeme zbavit nepohodlného člověka bez 

krveprolití.  

VlB: Ano, obrazně řečeno: Damoklův meč, který visí nad každým zástupcem, že za čtyři roky přijde 

okamžik zúčtování, je velmi důležitý.  

MS: Problém je, že když někdo udělá takové kroky, které se podepíšou na podobě společenského a 

hospodářského řádu, jejich následky se mohou objevit až za několik volebních období. 
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VlB: Problém je, pokud se někomu za dobu jeho mandátu povede „Damoklův meč“ otupit. Podívejme 

se do Maďarska.  

MS: Pan Orbán ... Myslím si, že vnímaví lidé by se měli snažit jasnými argumenty vyvrátit špatné 

postoje těch lidí, kteří jsou populističtí a ohrožují společenský systém.  

VlB: Máte pravdu. Pouze se obávám, zdali lze proti populistovi bojovat „standardními“ prostředky.  

MS: Ano, jedná se o nekončící boj s větrnými mlýny.  

VlB: Otázka je, jestli krátkodobě na tom nebude vždy lépe.  

MS: Proto je demokracie křehká.  

VlB: Někdy je vítězstvím i porážka, ale je nutné svést zápas.  

MS: Ne nadarmo se říká, že v mnohých ohledech je demokracie neefektivní tím, že rozhodnutí jsou 

obtížná, ... 

VlB: ... poloviční, trvají dlouho. Otázkou je, jak měřit efektivitu, co je alternativa?  

MS: Autoritativní vladař ... 

BlV: ... k tomu přistupuje hodně zkrátka. Otázka je, jestli je to lepší.  

... Kapitalismus ...  

MS: Navrhoval bych přesunout se k obnově hospodářského řádu. Jak se stavíte k obnově tržního 

hospodářství – kapitalismu? Nutno říci, že slovo kapitalismus nebylo v počátku změn užívané.  

VlB: Zpětným pohledem vzato si myslím, že na populárním názoru, že se ekonomové v době 

transformace utrhli právníkům a že se na chvíli při redistribuci majetků „zhaslo“ a až pak se rozsvítilo, 

je zřejmě něco pravdy. Na druhé straně, když se podívám, jak si celkově stojí společnost, jak si 

stojíme z hlediska míry chudoby, jak si stojíme z hlediska míry redistribuce nebo diferenciace příjmů, 

můžeme snadno ukázat, že česká ekonomika je vlastně nejméně nerovná v celém regionu střední a 

východní Evropy.  

MS: Sluší se říci, že naše společnost je rovnostářská.  

VlB: Sice se o tom málo mluví, ale je. Mířím k odpovědi, že podle mě kapitalismus, který máme zde 

po pětadvaceti letech, vůbec není kapitalismem, jímž se operuje v politickém žargonu, ...    

MS: ... kdy se hovoří o špatném systému, jenž vykořisťuje lidi.  

VlB: Lidé leží na ulici atd.  

MS: Sluší se říct, že jsme ve společenství zemí, které jsou na patřičné úrovni. Nejsme v Číně, nejsme 

v Jihoafrické republice, kde jsou jiné podmínky, ...  

VlB: ... a proto jsem zdůraznil, že jsme v rámci středoevropského regionu. Jsou vidět rozdíly, když 

pojedete do Polska nebo do Maďarska. O těchto zemích můžeme říci, že přísluší do téhož 

geopolitického regionu a mají v mnoha ohledech podobnou historii. Přesto si myslím, že společnost 
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zde v Čechách je homogennější než společnost tři sta kilometrů na sever nebo na východ, kde také 

mají kapitalismus.  

MS: Musíme říci, že se též jedná o otázku středních vrstev, jak se dokázaly vyvinout.  

VlB: A to navzdory tomu, že vlna emigrací, kterou zažila československá společnost v průběhu celého 

dvacátého století, byla relativně ve vztahu k populaci možná výraznější, než co zažili Maďaři a Poláci.  

... Kroky k obnovení kapitalismu ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak zpětně vnímáte jednotlivé kroky k obnovení kapitalismu. Sám jste 

říkal, že nějak se začít muselo. Na této zemi neexistuje „neposkvrněné početí“. Jako člověk, jenž se 

zabývá správou aktiv, soudil jste, že „naordinovaná“ léčba prostřednictvím privatizace, úsporných 

státních financí, konkurenceschopného měnového kurzu, měla své opodstatnění, byla správným 

východiskem?  

VlB: Pokud bych opatření měl vzít jako jeden balíček, řekl bych, že ano. Lék víc pomohl, než ublížil. 

Samozřejmě u některých jeho komponentů by hodnocení bylo, díky výhodě zpětného pohledu, 

trochu odlišné. Myslím si, že byla hodně důležitá malá privatizace.  

MS: Vytvořil se vztah k vlastnictví.  

VlB: Jednalo se o pokus o znovuvytvoření vztahu k vlastnictví. Stejnou váhu měly i restituce. To jsou 

dva do dnešních dnů nedoceněné faktory, které napomohly k tomu, že se znovunavázalo pouto mezi 

majetkem a vlastníkem ve statisících individuálních případů.  

MS: Imperativ péče o vlastnictví je atributem kapitalismu.  

VlB: Vzniká mentální uvažování, že toto je moje a chci se starat, aby to bylo co nejlepší. Jedná-li se 

zrovna o obchod, potřebuji to udělat tak, aby mi tam chodili klienti. Tento princip byl u nás přetržen. 

MS: Restituce byly uplatněním principu spravedlnosti.  

VlB: Jedná se o přijetí faktu, že dřívější transfer majetku od lidí ke státu byl špatný. Podle mého 

názoru je důležité si občas říci, že toto bylo špatné, toto bylo dobré.  

MS: Zkrátka, co bylo ukradeno, je vráceno.  

VlB: Je strašná škoda, nejen z hlediska principiálního, ale i z hlediska efektu, že to nebylo provedeno 

dříve, že se tehdy na počátku devadesátých let nepodařilo udělat i restituci církevního majetku.  

MS: Někteří lidé, kteří vytvářeli koncepci transformace, tomuto nepřáli. K restitucím se například 

kladně stavěl Tomáš Ježek, ale ne Václav Klaus. Ten v restitucích viděl nebezpečí ztráty dynamiky 

proměny a i kontroly nad procesem.  

VlB: Upřímně si myslím, že jsme dynamiku restitucemi spíše získali. Brzdou naopak byl v druhé 

polovině devadesátých let takzvaný bankovní socialismus, který vyústil v obrovské problémy, které 

nakonec zaplatil daňový poplatník v podobě ztráty Konsolidační banky. Pak paradoxně musela přijít 

levicová vláda Miloše Zemana, aby státní banky zprivatizovala.  
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... Kapitalismus bez kapitálu ... 

MS: Narážíte na skutečnost, že v Čechách nebyl kapitál. Vytvářeli jsme kapitalismus bez kapitálu, bez 

znalostí o fungujícím systému. Na druhou stranu zde byli schopní, tvůrčí lidé, kteří k nově se rodícímu 

systému přistoupili tvůrčím způsobem.  

VlB: Jsem přesvědčen, že v Čechách byl kapitál, protože jakkoliv byl minulý ekonomický systém 

koncepčně špatný, v národohospodářských ukazatelích tehdejší Československo prakticky nemělo 

zahraniční dluh, spíše pohledávky, určitě jsme měli aktivní bilanci vůči zahraničí. Toto je záležitost 

vnějších úspor. Z hlediska vnitřních úspor - čili obyvatelstva a podniků, sektor byl pozitivní.        

MS: Ano, lidé byli střadatelé.  

VlB: Na rozdíl od Poláků a Maďarů, kteří byli zadluženi jako stát, ...   

MS: ... a proto jsme měli slušné startovací podmínky.  

VlB: Zkrátka kapitál zde byl, ale nebyl koncentrován. Do bank, které zde také přirozeně chyběly a byly 

založeny na počátku devadesátých let, se „přelily“ úspory z tehdejší monopolní spořitelny. Banky též 

nebyly vlastníkem kapitálu, ale spíš správcem. Podle mého soudu není pravda to, že by peníze nebyly. 

Byly zde, ale je otázka, jakým způsobem byly investované. Mnoho se jich „propálilo“ v bankovním 

socialismu.  

MS: Ano, v počátku devadesátých let zde vznikaly banky jako houby po dešti. Česká národní banka, 

která je ze zákona odpovědná za udělování licencí, jich udělila příliš. Soudíte, že se zde stala chyba, že 

lidé, kteří neuměli zacházet s instrumenty, poskytovali úvěry, které nebyly racionální?  

VlB: Samozřejmě, ale když se zpětně podíváme na bankovní sektor, byly velmi nepříjemné příběhy. 

Namátkou zmíním Unionbanku, Plzeňskou banku, ... 

MS: ... Banku Haná ...                          

VlB: Zkrátka - X malých bank, ale těchto případů bylo početně hodně. Kdybychom ovšem sečetli to, 

oč střadatelé přišli, než byl vytvořen fond pojištění vkladů, byly to řádově jednotky nebo desítky 

miliard korun. Avšak stovky miliard korun, které následně byly převedeny do Konsolidační banky, 

které ve finále zaplatil daňový poplatník v podobě zvýšení státního dluhu České republiky, ty 

primárně pochází z nekvalitních úvěrů velkých bank. Před privatizací byly vyvedeny špatné úvěry 

z Komerční banky, České spořitelny, IPB. Co otřásalo důvěrou lidí v samotný systém, bylo cca deset 

případů malých bank, které z národohospodářského hlediska byly „levné“. Dvě tři velké banky, kde se 

jednalo o stovky miliard, to je to, co nazývám socialismem.  

MS: Měli bychom uvést jednu skutečnost, že banka, která se chovala obezřetně, byť byla v rukou 

státu, byla Československá obchodní banka. Pochybné úvěry v aktivech dosáhly takové výše, že 

mnohonásobně překračují současné hodnoty.  

VlB: Ano, tak tomu bylo.  

MS: Zde přirozeně vzniká otázka, zda privatizace, která byla prováděna a označena za „privatizaci 

českou cestou“, byla správná. Bylo dobré privatizovat na úvěr? Jde o to, že člověk, který předložil 

privatizační projekt, si na to musel vypůjčit.  
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VlB: To však v malé privatizaci probíhalo standardně a spousta dobrých „podnikatelských startů“ 

odtud vzešla. Osobně si myslím, že na privatizaci na úvěr není a priori nic špatného. Problém nastane 

tehdy, a to bohužel nastalo v mnoha případech „české cesty“, kdy se vlastníci snažili místo 

zvelebování podniku jej vytunelovat. Mnohdy si brali úvěr již s připravenou strategií, že jej nikdy 

nechtějí splatit.  

MS: Z dlouhodobého hlediska systém funguje tehdy, pokud tito paraziti nejsou přítomni.  

VlB: Samozřejmě by bylo skvělé, kdybychom zde měli třicet společností typu Volkswagen ve svých 

oborech a nejen jednu v autech. Jen si vezměme, jak dlouho ten případ trval české vládě, kterou 

tehdy vedl Petr Pithart a privatizaci s Volkswagenem dělal Jan Vrba, ale i Tomáš Ježek. Jedná se o 

jeden případ a kolik energie a času to vzalo. Představme si, zdali by bylo bývalo v kapacitních 

možnostech vlády, respektive jejích institucí vést padesát obdobných jednání paralelně.  

MS: Jan Vrba vám řekne, že již byly připravené smlouvy k podepsání ... 

VlB: Vyjmenuje možná pět či osm dalších případů. Byly zde však stovky firem, které bylo nutné 

privatizovat.  

MS: Vaše slova v jistém ohledu některé procesy ospravedlňují. Bohužel, někde se stala chyba. Vede to 

k přivření očí nad nepovedenými operacemi.  

II. část 

... Kapitálový trh ...  

MS: Naše druhé setkání nad otázkou transformace bych zahájil tématem, které se vztahuje ke 

kapitalismu. Jedná se o obnovení kapitálového trhu. Ten v normálních ekonomikách má sloužit 

k tomu, aby podnikatelé oslovovali investory svým projektem a žádali od nich volný kapitál za účelem 

rozjetí své investice. Jak vnímáte budování českého kapitálového trhu? Tážu se z toho důvodu, že 

tento trh vznikl jako „dítě“ kuponové privatizace.  

VlB: Myslím si, že kus odpovědi je v závěru vaší otázky. Vývoj kapitálového trhu, zejména 

v devadesátých letech nebo ještě na počátku minulé dekády, byl tažen a ovlivněn tím, že zde 

probíhala kuponová privatizace. Na tuto formu privatizace jsou pohledy stále ještě rozostřené, byť 

mám pocit, že postupem času, jak se jedná již o historickou záležitost, přibývá těch, kteří ji kritizují, a 

lehce ubývá těch, kteří se jí zastávají.  

MS: Říkáte, že došlo k vystřízlivění, ... 

VlB: ... přizpůsobení pohledu účastníků.  

MS: V počátku, možná, byla představa, že každý bude malým, drobným akcionářem, bude se podílet 

na správně majetku, odpovídajícímu jeho podílu. Zapomněli jsme, že akcionář musí vykonávat svá 

práva. Společnost, která má rozdrobené majetkové vlastnictví, se těžko spravuje. Vzpomínám si na 

slova ministra průmyslu Jana Vrby z počátku devadesátých let, že jedna z valných hromad Škody Plzeň 

se musela odehrávat ... 

VlB: ... na stadionu.  
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MS: Jednalo se o nestandardní cestu.  

VlB: Ano, ale na druhou stranu - výchozí situace, která byla před kuponovou privatizací, byla velmi 

nestandardní.  

MS: Vše bylo ve vlastnictví státu.  

VlB: Je těžké aplikovat standardní řešení na nestandardní výchozí podmínky.  

MS: Kdybychom se měli vrátit k výchozí otázce: soudíte, že kapitálový trh je něčím běžným, 

potřebným pro tržní ekonomiku?  

VlB: Nemám v ruce přesnou statistiku, ale domnívám se, že neexistuje stát, který bychom označili za 

tržní ekonomiku – ať sociálně tržní nebo s jiným přívlastkem, kde by slovo „tržní“ stále bylo přítomné 

- který by spolehlivě fungoval léta bez kapitálového trhu.  

MS: Ano, ale měli bychom říci, že závisí na kultuře financování. Evropa je jiná než USA. 

VlB: Někde se uplatňuje akciový způsob chození si pro zdroje od investorů. Někde více funguje 

obligační mechanismus. Jedná se o kulturní rozdíly. Nenajdeme však na západ od nás fungující zemi 

EU, kde by kapitálový trh nebyl, či byl v plenkách.  

... Český kapitálový trh ...  

MS: Sluší se připomenout, že český kapitálový trh vytvářely dvě instituce. Burza cenných papírů Praha 

a RM-SYSTÉM. Jak se díváte na jejich vzájemnou rivalitu? Dnes oba trhy mají statut burzy. Burza 

cenných papírů Praha je utvářena velkými finančními domy - obchodníky. RM-SYSTÉM slouží drobným 

investorům.  

VlB: Předně bych řekl, že jak Burza, tak i RM-SYSTÉM případně jiný aktér na kapitálovém trhu, jej 

přímo nevytváří. Vyplňuje prostor, který mu je dán zákonem. Ten, kdo vytváří kapitálový trh - rámec, 

v němž se může pohybovat - je regulátor, zákonodárce. Zde jsme v Čechách, zejména v devadesátých 

letech, měli největší problém. Možná by ani nevadila kuponová privatizace, jakkoliv měla mnoho 

porodních bolestí. Kdyby lepší regulací bylo zajištěno, že se zdroje milionů DIKů (Držitel Investičních 

Kuponů) nedovolí rozkrást.  

MS: Zkrátka Ministerstvo financí ČR, Česká národní banka odpovídaly za jeho vývoj. Shodou okolností 

právě posledně zmíněná instituce je již odpovědná za celý sektor.  

VlB: ČNB dostala pověření dozorovat nad kapitálovým trhem až od roku 2004. Do té doby dohled 

zajišťovala samostatná Komise pro cenné papíry, ... 

MS: ... jež byla „vymodlenou“ institucí Tomáše Ježka, jenž od počátku hovořil o nutnosti regulace. 

Nebyl patřičně slyšen. Instituce vznikla na základě konzultací s americkou U.S. Securities and 

Exchange Commission. 

VlB: Usilovalo se o to, aby dostala rozumné pravomoci. V závěru devadesátých let je pak dostala. 

Prvních pár let uteklo, ... 

MS: ... a rozkradení zasadilo velký šrám.  
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VlB: Souhlasím s vámi.  

MS: Kdybyste měl zhodnotit její fungování. Jak jej vnímáte? Jak jsme konstatovali, nejedná se o 

typický kapitálový trh. Kapitál se zde „nezískává“. Chtějí-li nové společnosti získat investory, jdou 

upsat nový kapitál ne do Prahy, ale do Varšavy. 

VIB: Náš kapitálový trh nesplňuje do značné míry to, co by měl splňovat v normální vyspělé 

ekonomice. Nemáme IPO – Initial Public Offerings. Bohužel ani v rovině korporátních obligací. Když se 

podíváte, kolik je „listovaných“ společností na Burze cenných papírů Praha, zjistíte, že trh je mělký. 

Když si jedna dvě firmy upíší akcie, je z toho velká sláva. V běžné situaci by se tento počet měl 

vztahovat na měsíc, ne na rok. Možná to souvisí s českou investorskou mentalitou. Možná jsme vůči 

Polákům konzervativní. Je to vidět na tom, jakou roli ve finančním zprostředkování u nás hrají banky, 

úložky v bankách. Netvrdím, že v Polsku je toto opačné, ale míra bankovního sektoru na finančním 

trhu je v Polsku nižší než u nás nebo na Slovensku.  

MS: Jsme národem „střádalů“, a preferujeme raději kolektivní investování, než abychom drželi ve 

svém majetku jednotlivé tituly. O tom svědčí podíl lidí, kteří si spoří na penzi v rámci penzijních 

společností. Je to škoda. Za první republiky jsme zde měli burzu. Lidé nebyli konzervativní, jako je 

tomu dnes.  

VlB: Možná není všem dnům konec. Pokud bude pokračovat mobilita pracovních sil EU, tak se bude v 

české populaci zvyšovat procento lidí, kteří budou mít konkrétní zkušenost ze zahraničí. Možná se 

některé letité tendence začnou pomalu proměňovat.  

MS: Ano, ale stačí se podívat do naší kotliny. Společnost AVG Technologies emitovala své akcie na 

NASDAQ, Poté zde máte malé, ale již globální start-upy jako je Y Soft, která se zabývá ekonomizací 

tisku ve společnostech, či Social Bakers.  

VlB: Zajímavé je, ale na to nejsou přesné statistiky, že Česko na svou velikost je relativně silné 

v generování start-upů, ale nikoliv formou burzy, kapitálového trhu, ale formou privátních investic. 

Jinými slovy: kapitálu, který je mentálně ochoten být investován do těchto projektů s vysokou mírou 

rizika, ale i potenciální návratnosti, je relativně dost. Stejně zde je relativně dost vlastníků kapitálu, 

ale chodí jiným způsobem než přes tradiční kapitálový trh.  

MS: Neměli bychom také opomenout nedostatečnou finanční gramotnost českých lidí, nebo důležitou 

roli hraje špatná zkušenost z devadesátých let.  

VlB: Ťukl jste na další zajímavou otázku, o níž bychom mohli dlouze hovořit. Jedná se o téma, které se 

skloňuje víc než předtím. Převládá názor, že finanční gramotnost Čechů v mezinárodním srovnání je 

mimořádně nízká. Problém je v tom, jak ji srovnávat. Myslím si však – a jedná se pouze o můj názor – 

že v paměti lidí více převažují devadesátá léta.  

MS: Na druhou stranu - lidé investují v rámci kolektivního investování.  

VIB: Díky tomu mají jednu milióntinu procenta v nějakém investičním či podílovém fondu.  
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... Hodnoty ...  

MS: Pokročme dále. Jaké hodnoty podle vás potřebuje demokracie a kapitalismus a případně proč? 

V přelomovém čase lidé usilovali o svobodu. Být schopen rozhodovat o svém životě, podílet se na 

vývoji společnosti.  

VlB: Jistě zajímavá a těžká otázka. První kategorie, která mi vytane na mysli, je svoboda. Současně 

bych dodal pokoru. Pokora v podnikání, pokora v běžném životě každého člověka. Z toho může 

vyvěrat i prostor pro solidaritu. Ta je společenským pojivem. Ideální je, když solidarita není vynucena 

státem v podobě daní a přerozdělování, poněvadž pak je ono pojivo ještě cennější a důležitější. 

Kdybych to měl shrnout: svoboda, pokora, poté bych řekl odpovědnost. Jedná se o určitý trojúhelník. 

Odpovědnost je vědomí toho, že kroky, které udělám, mohou mít nějaké konsekvence. Dělám je 

s vědomím toho, že tyto konsekvence mohu nést.  

MS: Kolem sebe vidíme, že mnozí lidé dělají patřičné kroky, ale pak se k nim nehlásí nebo důsledky 

svých kroků házejí na jiné lidi.  

VlB: Máte pravdu. Možná částečně proto je naše společnost tam, kde je. Proto bychom měli volat, a 

nejen volat, ale snažit se měnit a dodržovat některé hodnoty.  

MS: Zdůraznil jste svobodu. S ní je také spojena pravda. Jak se díváte na větu: „Pravda a láska zvítězí 

nad lží a nenávistí“? Usmíváte se ... 

VlB: Usmívám se, ale nevysmívám se jí. Jsem přesvědčen, že je nutné hovořit o ideálech, byť ideály 

mají podobu limitu, k němuž se můžeme blížit, ale nikdy se ho nemůžeme dotknout. To přece není 

důvod, abychom se tomu vysmívali a tvrdili, že to není důležité, a že tyto velké milníky 

nepotřebujeme. Pro mě je důležité čas od času vidět naději.  

MS: Havel myšlenku vyřkl, z části ve svém životě realizoval. Jsou mezi námi ti, kteří se nad ní 

ušklíbnou, poněvadž to nemá odpovídající relevanci.  

VlB: Pán Bůh zaplať, že žijeme ve svobodné společnosti a můžeme projevovat spektrum názorů.  

... Politika ...  

MS: Dovolil bych si otočit naši pozornost k politice. Sám jste mohl být její součástí. Ne snad, že byste 

se jí účastnil, ale byl jste brán jako odborník, jenž slouží politikům pro lepší formování vizí, jež mohou 

ovlivnit společenské procesy na dlouhé roky.   

VlB: Jednalo se o důchodovou oblast.  

MS: Nejprve bych se zaměřil na obecné pojetí. Jak vnímáte politiku? Změnil se váš pohled v rámci 

konzultantské periody?  

VlB: Osobně politiku vnímám – byť se jedná o otřepané klišé – jako službu veřejnosti. Domnívám se, 

že by vrcholné politické funkce měly být zastávány – v co největší míře - lidmi, pro které příjem 

z dané funkce není důležitý z hlediska jejich denního života. Aby na výkonu funkce a příjmech z ní 

nebyli bytostně závislí oni, jejich rodiny atd. To je ovšem ideál, druhou věcí je realita. Ptal jste se, 

jestli se v důsledku mého důchodového konzultantství změnil můj pohled na politiku. Odpověděl 

bych, že mi to pomohlo uvnitř sebe vydefinovat moje vlastní kritéria - mohu-li to tak říci – pro můj 
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případný vstup do politické sféry. Mám dvě kritéria. Prvním je věk, protože věřím, že s věkem je 

korelována míra životní zkušenosti. Druhým je jistá finanční nezávislost. Dokud nebudu mít naplněna 

tato dvě kritéria, tak doufám, že kdyby kolem mě šla nějaká příležitost politické funkce, naleznu 

dostatek síly to s díky odmítnout.  

MS: Zkrátka člověk by měl do politiky vstupovat,  ... 

VlB: ... když je moudrý a zabezpečený, ... 

MS: ... aby se tam projevila služba.  

VlB: Přesně tak! 

MS: Když se podíváme na vývoj politiky po roce 1989, můžeme říci, že v počátku tam přišli lidé 

z disentu, šedé zóny, byli neznalí. Soudíte, že v sobě měli apel: jsem zde, doba dozrála k tomu, abych 

veřejně sloužil, a proto budu sloužit.  

VlB: Jistě. Co se stalo v roce 1989, 1990, 1991 nebyl žádný plynulý dějinný vývoj, ale jednalo se o bod 

zlomu. Ten v dějinách vytvoří náhlou potřebu, neopakovatelnou příležitost. Máte to stejné, jako když 

se pohnou dvě tektonické desky, též to vytvoří situaci, kterou by nikdo nikdy nepředpokládal. Změna 

systému některé lidi, kteří jsou blízko desek, pohltí, něco to s nimi udělá, a s některými z nich 

dokonce proti jejich vůli. Mnozí si ani jisté skutečnosti neuvědomí a jsou v pohybu.  

MS: Je nutné, když jste pohlcen, ...  

VlB: ... aby jste se zorientoval, ... 

MS: ... ale také abyste konal dobro. Je-li člověk pohlcen, ztratí vnitřní kompas.  

VlB: Souhlasím s vámi.  

MS: Dobrá, jak se díváte na lidi, kteří byli na rozhodujících pozicích v devadesátých letech? Soudíte, že 

se jednalo o lidi, kteří měli kompas - a tito lidé byli vystřídáni těmi, kteří ho nepotřebovali a konali 

s jistotou?  

VlB: Nedovolím si soudit - a to z toho důvodu, že jsem tomu nebyl tehdy nijak blízko. Nerad bych 

někomu ukřivdil. Můj osobní názor je ten, a možná jsem naivní, že nepochybuji o převažující 

opravdové, správné motivaci jak politické garnitury v roce 1990, tak i v následujících letech. Dokonce 

si myslím, že i do voleb, které byly v České republice na podzim roku 2013, šla drtivá většina 

kandidátů s úmyslem dělat v případě zvolení dobré věci. Nemyslím si, že by vadná byla motivace. Trik 

a ďábel je spíše skryt v dennodenním detailu, když lidé přijdou do prostředí, které neznají. Tam se 

kolem nich vyrojí spousta jiných lidí, kteří říkají: zde musíš doleva, zde doprava, zde se dělá toto ... 

Jedná se o vlivy, které vnitřní kompas mohou dramaticky narušit, nebo nedej bože otočit, aniž by si 

toho člověk všiml.  

MS: Jde to jako v přírodě - když budete kolem kompasu kroužit magnetem - také ovlivníte směřování 

střelky; proč by to nešlo u lidí?   
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... Participace ...  

MS: Není náhodou problém v tom, že na politice participuje málo lidí?  

VlB: Lidé se o věci málo zajímají. Nemusí přímo participovat na politice, ale kdyby veřejné mínění 

dbalo na některé věci, možná by se i političtí reprezentanti chovali trochu jinak. Je to patrné, když 

sestoupíte z vysoké úrovně a přejdete na lokální zastupitelskou úroveň. Byl jsem deset let zastupitel 

v městečku jihozápadně od Prahy, které má přes tři tisíce obyvatel. Když tam během zasedání 

zastupitelstva přišlo deset lidí, jednalo se o nadprůměrné zastupitelstvo z hlediska účasti občanů.  

MS: Mnozí z nás se řádně nezajímají o to, co se děje, protože, ale i přestože jsou zhnuseni z praktik 

v politice. Když, jako veřejná osoba nejste kontrolována, můžete konat ... 

VlB: Faktory, které jste zmínil, budou také hrát nějakou roli. Hlavní důvod je, dle mne, ale 

pohodlnost. Někdo něco udělá za mě. Když to udělá dobře, nebudu o tom mluvit, ale jakmile budu 

mít pouze stín podezření, nejlépe, když mi to řeklo „Rádio Jerevan“, nebo „jedna paní povídala“ - 

kudy budu chodit, tudy budu říkat, že jsou zde lidé zkorumpovaní. Abych tam ale aspoň jednou přišel, 

vyposlechl si jednání zastupitelstva, v prostoru pro dotazy se postavil, zvedl ruku: dobrý večer, jsem 

pan Vopršálek, rád bych se zeptal, jak je postavena smlouva s tím nebo oním dodavatelem, zajímá 

mě to, či ono - to udělá málokdo.  

MS: Ukazuje se, že aktivita lidí v politice vyžaduje námahu.  

VlB: Trochu to bolí, a proto říkám, že mnozí z nás jsou pohodlní.  

MS: Nezadělali si Češi na problémy? Strany, které zde jsou, jsou ovlivňovány kapitálem. S malým 

množstvím členů se lépe manipuluje. Proč to uvádím? Když se podíváte do Rakouska, stranictví je tam 

běžné. Možná jsme svědky posttotalitního syndromu – tedy neúcty ke stranám. Ostatně, proti 

stranám v počátku devadesátých let byla vyhrocená nálada. Bylo zde Občanské fórum, které bylo na 

krátkou dobu, ...  

VlB: ... v němž se promítl koncept politické a nepolitické politiky.  

MS: Ano, ale jsme v době, kdy se objevuje i takzvaná anti-politika. Politici jsou vytlačováni zkušenými 

manažery, kteří mají zájem řídit stát jako firmu. Politici se zdiskreditovali, je čas pro činy.  

VlB: Soudím, že se jedná o nešťastný slogan, protože umožňuje komukoliv vtělit do něj věci zcela 

opačného významu. Jeden příklad: řídím stát jako firmu. Mám na mysli, aby lidé, kteří stát řídí, byli 

odpovědni za své činy. Toto je pozitivní přístup. Řeknu ovšem: řídím stát jako firmu, ale mám na 

mysli, že vlastním-li firmu, chci vlastnit i stát. To je negativní. Z mého pohledu je slogan zprofanovaný, 

ale na to, jestli jej jeho autor naplní pozitivně, či negativně, bych mu nechal chvíli času. O tom 

rozhodne sám.  

MS: Člověk může nožem krájet chléb, ...  

VlB: ... zrovna tak i vraždit.  

MS: Je nutné mít takové mechanismy, aby k vraždě nedošlo.  

VlB: V nejhorším případě, aby čin byl transparentně vidět, mám-li být cynický.  
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... Program a politika ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte programy a jejich naplňování. V devadesátých letech byla hlavní 

náplní obnova tržní ekonomiky a postupné začleňování do západních struktur. Soudím, že problém 

dnešní doby je užívání, ba nadužívání slova reforma, ... 

VlB: ... koncepce, ...  

MS: ... též priority ...  

VlB: ... a komise.  

MS: Sám jste toho byl důkazem. Mnohé je pouze deklarováno. Problém je, že slova nejsou 

následovány činy. Možná bychom mohli říci, že žijeme v demokratické době – pokrytecké.  

VlB: Když se na politiku podíváme z tohoto úhlu pohledu, jeden velký rozdíl mezi polovinou 

devadesátých let a první polovinou nynější dekády je alespoň v tom, že ať doba v devadesátých 

letech byla jakákoliv, tehdejší politická reprezentace národu dokázala vštípit nějaký omezený počet 

priorit, které se opakovaly tak často, až běžnému člověku na ulici vstoupily pod kůži. Jednalo se 

primárně o východiska: svoboda, tržní ekonomika, integrace do západních struktur. Spolu s tím byla 

spjata svoboda pohybu, výměny peněz. Pět bodů bylo opakováno dnes a denně a lidé je přijali. Pak 

bylo relativně snadno ověřitelné, jestli se povedly, či ne. Dnes mám pocit, že tomu je tak, že každá 

vláda, ba každá politická strana vytvoří padesáti až stostránkový dokument. Je jedno, jestli se jedná o 

volební program, nebo je to koncepce toho, či onoho. Neudělají z toho dobře sledovatelné desatero. 

Poté i člověk, který se o věci zajímá, je mnohdy ztracen. Nota bene ti, kteří mají pouze čas pět minut 

večer při televizních zprávách.  

MS: Myslíte si, že problém byl také v tom, že například Václav Klaus již snad v roce 1994 říkal: 

„Transformace skončila.“  

VlB: V roce 2000 budou platy dvacet tisíc korun.  

MS: „Dokázali jsme, že to dokážeme“. Na pokrytectví politiků jsme si „zvykli“. Věřili jsme jim.  

VlB: Zřejmě se na to dá relativně dobře zvyknout v případě, když hospodářství, společnost 

v materiálním smyslu funguje, když je dostatek práce, platy rozumně rostou, což byl případ 

devadesátých let skoro až do konce. V situaci, v níž jsme dnes nebo x posledních let, toto pozlátko či 

drogu, kterou jsme si přimíchali do kávy, aby se nám lépe pila, nemáme.  

MS: Soudíte, že drogou bylo i žití na skrytý dluh ...  

VlB: ... i růst materiálního blahobytu, ... 

MS: ... jež byl pro mnohé samozřejmý.  

VlB: V devadesátých letech tomu tak bylo. Bylo to evokováno myšlenkou, že transformace skončila a 

nyní to půjde dobře.  

MS: Nesmíme zapomenout, že mírné poklesy hospodářství ...  



 
 

54 
 

VlB: ... byly již v závěru devadesátých let. Nejednalo se o dobu Václava Klause. Neuvádím jej proto, že 

by za to nemohl, ale že tomu „dobře“ unikl.  

... Hospodářská politika ...  

MS: Ještě bych se zeptal na otázku hospodářské politiky. Jak ji vnímáte? Je nutná, nebo jste člověk, 

který spíše říká: stát je od toho, aby zajišťoval právo a jeho vynucování. Neměl by příliš přerozdělovat 

bohatství, které společnost vytváří.  

VlB: Dnes jej toto ryze akademická otázka, protože v realitě 21. století – dokonce i ti největší 

liberálové – tvrdí, že stát by neměl přerozdělovat 50 procent hrubého domácího produktu, ale pouze 

35-40. Zkrátka i liberálové dnes zastávají značnou míru přerozdělení. Osobně si myslím, že role 

hospodářské politiky by zde být měla.  

MS: Měl jsem možnost hovořit s Janem Vrbou, který říkal toto: „Měla by zde být nadstranická komise, 

která danou politiku bude připravovat. Ta bude odvozena od vize národa. Nemělo by jít o čtyřleté 

koncepty. Daná politika bude posléze vyhodnocována.“ Jinak řečeno: politici nebudou psát rozsáhlé 

slohové práce, které končí ve skartovacích strojích.  

VlB: Rád bych si přečetl tuto pasáž s panem Vrbou, abych lépe pochopil, jak to myslel. Kdybych na to 

měl zareagovat jednou větou: „Zní to dobře, ale možná to lze provést pouze v Číně nebo v Severní 

Koreji.“ Jakmile máme společnost ... 

MS: ... založenou na volné soutěži politických stran, ... 

VlB: ... obávám se, že bude obtížné, ba téměř nemožné dosáhnout v těchto otázkách 

celospolečenského konsensu, což neznamená, že nedává smysl se o něj pokoušet a názorovou oporu 

budovat co nejširší.  

MS: Mně jde o to, že jedna vláda udělá patřičné kroky, a následná je neguje. Měli bychom usilovat o 

to, aby síly, které ve společnosti jsou, ... 

VlB: ... nebyly napnuty destruktivně, ale konstruktivně.  

MS: Jinými slovy - řepu vytáhnete jedině tehdy, když se táhne jedním směrem. Asi se domníváte, že 

problémem České republiky je neexistence jednotící vize.  

VlB: Myslím si, že fakt, že neexistuje vize, která by měla širší celospolečenskou shodu alespoň 

demokratických stran, je důsledek toho, že česká společnost a různé její proudy se sebou neumí 

dostatečně komunikovat. Mnohdy ani nechtějí. Možná jim krátkodobě přijde lepší, jednodušší 

podstoupit x opticky nenávistných bitev, střetů, v důsledku kterých získají nějaké procentní hlasy 

voličů, byť většina z nich více a více prokoukává, že se jedná jen o hru na oko. Ještě nemáme ochotu 

vstoupit do dialogu i s výrazným názorovým oponentem, abychom trochu odkryli karty a věřili, že to 

také tak udělá, protože nás spojuje vyšší zájem.  

MS: Proto politické kolbiště je v jistém ohledu jednou velkou žvanírnou, ...  

VlB: ... „mlátírnou“, ... 

MS: ... byť facky zatím nepadají.  
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VlB: Je však „mlátírnou“ argumentační. Myslím na vytáhnutí prvoplánových argumentů, sklouznutí 

k velké míře populismu, protože to v televizi či rádiu dobře vyzní.  

MS: Když se ještě podíváme na přípravu hospodářské politiky: měli jsme NERV – Národní ekonomická 

rada vlády, který byl ustanoven v roce 2008. Soudíte, že něco takového nám chybělo v devadesátých 

letech? Jak komise fungovala? Význační ekonomové se sešli jednou za měsíc, předložili své postoje 

k otázkám, které vláda měla zájem diskutovat.  

VlB: Jakákoliv platforma, která povede debatu kultivovaným způsobem, kde jde o věc, je dobrá, ale 

na druhou stranu i NERV fungoval během dvou tří vlád. Ukázalo se, že jeho možnost ovlivnit věci byla 

velmi omezená. Tím sklouzáváme k tomu, co jsem zmínil před chvílí. Typická reakce vlády Petra 

Nečase na drtivou většinu doporučení NERV byla: „Děkujeme za udělanou analýzu, jejími výsledky se 

budeme zaobírat“. Než tato věta dozněla, koncept se zavřel do šuplíku a šlo se dál. Jedná se o to, 

s jakými úmysly to zadavatel svolává, jak moc, či málo – ať doporučení jsou jakákoliv – z toho chce, 

nebo nechce těžit. Dostali jsme se zpět do kultury jednání a realizace záměrů.  

... Reforma důchodů ...  

MS: Tímto jsme se dostali k tématu, které se stalo vaším osudem a snad i srdeční záležitostí, a to jsou 

důchody. Mohl jste vést dvě komise. Než budeme hovořit o reformách, bylo by dobré si říci o stavu 

penzijního systému, poněvadž pro nastínění budoucnosti je nutné pojmenovat i minulost. Čím byl 

penzijní systém v České republice?  

VlB: Charakteristický je tím, že velmi dobře chrání před chudobou. Jsme v tomto jedni z nejlepších 

v rámci Evropské unie. Nic není zdarma. Tento úspěch je vykoupen tím, že důchodový systém – a nyní 

hovořím o prvním státním pilíři – je velmi rovnostářský. Jinými slovy - velmi málo reflektuje ve výši 

vyplácené penze, zdali daný člověk po dobu svých čtyřiceti let, kdy platil pojistné, přispíval hodně, 

nebo málo.  

MS: Ten jsme zdědili z minulého režimu.  

VlB: Ano, i ne.  

MS: Důležitým je rok 1995, od kterého se hovoří o takzvaných „starodůchodcích“ a 

„mladodůchodcích“.  

VlB: Rozdíl mezi těmito kategoriemi ve výši vyplácené penze je relativně nízký. Pravda je, že jsme 

zdědili systém státního zaopatření důchodů. Ovšem to, že systém bude tak rovnostářský, jako se 

tomu děje, to jsme si v první polovině devadesátých let upekli sami. Nejedná se o dědictví 

komunismu - jak se započte určité procento platu – ale o rok 1993, 1994. 

MS: Soudíte, že u nás panuje neochota říci: ti, kteří přispívali do systému víc, mají logicky právo na to, 

aby měli vyšší důchody.  

VlB: Čím dál tím víc si myslím, že to odpovídá nějaké většinové střelce kompasu nálad veřejnosti. Bylo 

řečeno, že jsme hodně rovnostářští. Neříkám to pejorativně. Pouze to konstatuji.  

MS: Opět dědictví minulosti.  

VlB: Poláci mají v tomto menší zátěž. Slováci též.  
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MS: Není to podle vás na škodu? Na druhou stranu - lidé, kteří hodně přispívali, si mohli spořit. Mám 

relativně nízký důchod, ale mohl jsem se zabezpečit.  

VlB: Osobně si myslím, že v prvním pilíři – státním důchodovém systému by vysoká míra příjmové 

solidarity klidně mohla pokračovat bez velkých změn. Ale bylo by dobré, aby stát dal někde bokem 

možnost – jestli to bude druhý či třetí pilíř, je celkem jedno – částečně si zásluhovost, což je opak 

solidarity, získat jinde. Dvacet let jsme tuto možnost neměli. Do roku 2013 zde nebyl druhý pilíř. Třetí 

pilíř sice fungoval, ale lidé si tam v průměru spořili ani ne dvě procenta svých příjmů. Za tuto sumu 

nedostanete velký důchod.   

MS: Jedná se o přilepšení na kávu ...  

VlB: Ano a na nic víc. V tomto osobně vidím problém.  

MS: Pozor, myslím si, že problém je skryt také v tom, že zde byli představitelé, kteří říkali: stát je 

dostatečně bohatý, ... 

VlB: ... zdroje jsou a budou.  

MS: Jen si vzpomeňme na pana Miloše Zemana, který tuším v roce 1996 pronášel: „Není potřeba, aby 

se posouval věk odchodu do důchodu.“ 

VlB: Před každými volbami dají strany klíčové sliby. Jeden z klíčových slibů ČSSD tehdy byl ten, že 

zvrátí sotva započatý proces zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. Vyhrál volby, sestavil 

jednobarevnou vládu. Ve zvyšování věkové hranice nadále pokračoval.  

MS: Někdo může říci: dobrá, vždyť z hlediska ekonomické logiky to bylo správné.  

VlB: Když jsme se v našem dialogu bavili o odpovědnosti a také nutností naplňování slov činy, pouze 

podotýkám jednu konkrétní epizodu.  

MS: Mohli bychom to označit za kladný populismus, který je zdůvodnitelný.  

VlB: Po volbách kladný, před volbami faulový.  

... Demografie, hra s čísly a důchody ...  

MS: Také jsme zmínili hranici odchodu do důchodu. Souvisí s demografickou otázkou. Tu bychom 

neměli opomenout. Myslím si, že by zde měla zaznít skutečnost: demografové jsou dobří prognostici, 

jelikož jejich prognózy v porovnání s ekonomy jsou lepší. Z toho důvodu by jejich slova měla mít váhu.  

VlB: Je tam jeden rozdíl.  U demografů, jejichž kalkulace se dělají na desítky let dopředu – mnohdy na 

padesát let - se tomu neříká prognózy, ale projekce. Drtivá většina ekonomů je médii dotazována, 

nebo sami zkoumají, jaký bude růst ekonomiky příští tři měsíce. To, co bude za pět let je za 

horizontem jejich zájmu, což je ale oblast, kde začíná zájem demografa. Ekonom nedělá projekce, ale 

prognózy. Takže srovnáme přesnost ekonomických prognóz s demografickými projekcemi. Jádro 

prognóz spočívá v tom, jestli ekonomika bude růst v následném kvartálu o 1,1 procenta, plus 1,14, 

nebo mínus 0,1. Projekce je víc o trendových záležitostech. 

MS: Rozumím vašim slovům, nicméně správný ekonom by se měl řídit dlouhodobými trendy.  
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VlB: Ano, ale na dlouhodobém trendu je nějaká oscilace a volatilita.  

MS: Ekonom ví, co je za čísly, které mohou skrývat opravdovou realitu.  

VlB: Řeknu to jinak. Demografa nebude zajímat při tvorbě jeho projekcí, jestli porodnost v České 

republice - což je jedna z klíčových složek stavu obyvatelstva - následný rok bude 100 tisíc, 105 tisíc, 

98 tisíc. Toto je demografovi, který dělá projekce na padesát let, skoro jedno. Když se ale zeptáte 

ekonoma, zdali HDP bude 4 tisíce miliard, 3980 miliard, 4020 miliard, rozdíl 20 miliard je pro něj 

dramaticky důležitý.  

MS: Též je to dramaticky důležité pro politiky, kteří se čísly zaklínají a přisvojují si je.  

VlB: Poté i veřejnost si na to zvykla. Následně se stane, že Český statistický úřad publikuje 105 tisíc 

narozených dětí, ale málokdo si vzpomene – někdy ani odborník – aby si vyhledal projekci demografů 

a podíval se na rok 2013, zdali predikovali 105, 102, 108 tisíc narozených dětí. Když se publikuje, že 

růst HDP byl 0,8 procent, hned se dodá, že to bylo velké překvapení proti prognózám. 

... Zrození reforem penzí ... 

MS: Pro správné pochopení problematiky důchodů je vhodné se zeptat, jak se u nás rodily jednotlivé 

penzijní reformy. Jednou z malých byly úpravy stávajícího systému. Postupné zvyšování odchodu věku 

do důchodu, ...    

VlB: ... postupné změny parametrů, ...    

MS: ... a to jak u mužů, tak u žen. Soudíte, že tento krok byl logický a správný?  

VlB: Určitě. Zvyšování započalo v roce 1996. Dnes je tomu téměř osmnáct let nepřetržitého vývoje ...  

MS: ... a bude stále.  

VlB: V nejbližších letech nás to stále čeká.  

MS: Měli bychom říci, že když se prodlužuje věk dožití, je logické i prodlužování věku odchodu do 

důchodu.  

VlB: Nejde mu utéci. Pochopily to všechny vlády bez ohledu na to, zdali byly pravicové, levicové.  

MS: Rétorika u levicových vlád byla různá, ...  

VlB: ... v činech tak velké rozdíly nebyly.  

MS: Jak vnímáte skutečnost, že kapitál, který se získal privatizací, měl být kumulován na takzvaném 

důchodovém účtu. Jednalo se o projekt Tomáše Ježka, který byl smeten ze stolu.  

VlB: Jedná se o velkou škodu. To je vše, co se k tomu dá říci.  

MS: Kdyby se prostředky daly stranou a nekryly se tím strukturální deficity, možná by jej jiný 

promrhal.   
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VlB: Tak se promrhaly rovnou! Abychom nezmokli, raději jsme rovnou skočili do řeky. Výrok je 

s nadsázkou, jelikož část kapitálu byla vynaložena smysluplně. Uvedu příklad: odstraňování 

ekologických závazků z minulé doby. Obávám se však, že opačných případů bylo mnohem víc.  

MS: Sluší se říci, že hospodářství republiky trpělo různými neduhy. Politici využili prostředky, které měli 

k dispozici, bez ohledu na dlouhodobé otázky.  

VlB: Souhlasím s vámi.  

... Deficity penzijního účtu ...  

MS: Jak vnímáte recepci problému rozevírání nůžek důchodového účtu mezi výběrem pojistného a 

výplatou nárokovaných důchodů? V devadesátých letech to nebylo tak vidět.  

VlB: Nejprve byl systém dva tři roky v přebytku, ... 

MS: ... díky tomu Miloš Zeman nechtěl prodlužovat věk odchodu do důchodu.  

VlB: Na to Klausova vláda snížila míru pojištění z 28 na 26 procent.  

MS: Jednalo se podle vás o dobrý krok?  

VlB: Vždy jsem to vnímal jako politické hrátky. Když systém byl dva tři roky v přebytku, co se dělo? 

Přebytek důchodového účtu byl takzvaně „zkonzumován“ v rámci státního rozpočtu. Bylo jedno, jaká 

je pojistná sazba, protože když systém vynesl něco navíc, než byla potřeba výdajů na penze, přebytek 

se použil na jiné výdaje státního rozpočtu. Pak nastoupila série let, která de facto trvá až do 

současnosti, kdy systém je na roční bázi deficitní a sanují jej jiné zdroje státního rozpočtu.  

MS: Sluší se připomenout, že v žírných letech 2002 – 2007 byl rozpočet ...  

VlB: ... v malém deficitu, ale byl tam7, a to i v ekonomicky – jak říkáte - žírných letech. 

MS: Můžeme říci, že zde zvítězila ekonomická neprozíravost.  

VlB: Když systém je deficitní, jede se z kopce a jeho osamostatnění se v rámci státního rozpočtu není 

přitažlivé, neboť tam osamostatníte díru, která musí být zalepena.  

... Druhy reforem penzí ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se po této finanční odbočce vrátili k reformám. Měli bychom říci, že 

diskuse o penzijní reformě se v Čechách vede dlouho. Jedním z příspěvků bylo setkání v Liberálním 

institutu s názvem Penzijní systém – odjištěná časovaná bomba, v roce 1997 v Politické ekonomii 

uveřejnil Vladimír Kreidl komparativní studii o penzijních reformách v zahraničí. Měli jsme státní 

systém, celkem rychle byl schválen takzvaný třetí pilíř, začalo se diskutovat o druhém. Můžeme se 

zeptat, jak se racionalita, která je znakem člověka, promítla do celkového vývoje v této oblasti?   

VlB: Někdy s nadsázkou říkám, že jsme v Čechách mistři světa v délce diskuse o důchodové reformě. 

Na druhou stranu – abych si z toho nedělal legraci – možná i díky tomu, že se skutečnosti prvního 

pilíře promílají již téměř dvacet let, je první pilíř po změnách Nečasovou vládou na tom relativně 

                                                           
7
 Podrobněji o problematice píše Josef Jílek v knize Akciové trhy a investování (2008)    
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dobře. Což může znít zvláštně, když v roce 2013 měl padesátimilionový deficit, což je schodek 

procento a čtvrt HDP, ale jednalo se o deficit během dna ekonomické krize.  

MS: Nesmíme zapomenout, že deficity se kumulují a investoři, kteří vkládají své finance do státních 

dluhopisů, kalkulují.  

VlB: Jediné, co jsem chtěl říci je, že jsme čelili dnu největší hospodářské krize po druhé světové válce 

a deficit byl pouze lehce přes jedno procento HDP – výsledek není tak špatný. To vše nadto v situaci, 

kdy do penze odešly silné ročníky, narozené po druhé světové válce - první část šoku demografického 

jsme přežili, druhá část bude tvořena naší generací, narozené v sedmdesátých letech.  

MS: Nepřímo říkáte: zatím dobrý.  

VlB: S nadsázkou se jedná o situaci, kdy chlápek padá z dvacátého patra, v desátém patře říká: zatím 

dobrý. Co je trochu horší, že nám trvalo dlouho – vedle toho prvního pilíře – postavit něco dalšího. 

V roce 1994 jsme sice rychle postavili třetí pilíř - ale jak jsem již zmínil – spořilo se do něj velmi málo. 

O nápravu se pokoušeli v roce 2012 a zákonem to platí od roku 2013. Zvedl se státní příspěvek, který 

motivuje lidi spořit víc, a funguje to. Přijít s touto změnou nám trvalo dvacet let. Je to sice pilíř, 

v němž máme pět milionů lidí a skoro 70 procent pracující populace, ale když si tam spoříte pět set 

korun měsíčně, jedná se o doplněk, ale na zázrak to není. 

MS: Zkrátka, když uděláme projekci na několik desítek let, budou-li lidé muset spoléhat na to, co si 

naspořili s malým příspěvkem od státu, budou chudí.  

VlB: Ano, také si 99 procent lidí dnes ze třetího pilíře bere peníze nikoliv formou penze, ale 

jednorázově a koupí si za to třeba novou kuchyň.  

MS: Toto jednání je neprozíravé. Lidé se řídí dle logiky “lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše“.  

VlB: Průměrný stav úspor při výběru z účtu je kolem sta tisíc korun. Na jednu stranu to může znít jako 

velká částka, ale když si člověk uvědomí, že by se mělo jednat o elementární doplněk financí na stáří, 

je to „jako když plivne“.  

... Důchodové komise ...  

MS: Posuňme se dál. V roce 2004 jste dostali zadání, abyste vytvořili na základě podkladů politických 

programů odpovídající doporučení k reformám.  

VlB: Tehdy se jednalo o něco trochu jiného. V druhé polovině roku 2004 a první polovině 2005 jsme 

byli požádáni o to, ať spočteme, zanalyzujeme, ohodnotíme záměry jednotlivých pěti politických 

stran, které byly tehdy v Poslanecké sněmovně. Nikoliv přicházet s vlastním doporučením. 

MS: Nechť politici rozhodnou.  

VlB: Ano, měli jsme být takovou kalkulačkou, do níž se vloží záměr a ona spočte výsledek. Máte to 

stejné, jako když jdete k lékaři: pane doktore, co mám dělat? Měli jsme udělat analýzu rozboru krve a 

interpretaci parametrů. Mohli jsme říci, jestli nějaká hodnota je hodně málo. Zdali kvůli tomu změní 

politici svou představu o důchodovém systému? To byla jejich vůle, nikoliv naše.             

MS: Lidé mohou následně pokládat váš přístup za nedostatečný ... 
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VlB: Proto jsem uvedl, že jsme byli v roli kalkulačky. Nic víc, nic méně.  

MS: Jak se podle vás tato „kalkulačka“ promítla do myšlení lidí?  

VlB: Domnívám se, že celkem ano.                 

MS: I do politických rozhodnutí?  

VlB: Tehdy byla čtyři kola výpočtů. Bylo nás pět a mezi každými dvěma koly probíhaly určité iterace 

s představiteli politických stran. Bylo vidět, že mají zájem pochopit, co jim říkáme. Vidět výhody, ale i 

rizika svých řešení. Srovnávat je s variantami ostatních politických stran. Kolo od kola tam byly 

posuny v preferované politické variantě pro danou politickou stranu. Z toho jsem měl pocit, že nějaký 

dopad to mělo. Že by ovšem setkání dramatickým způsobem změnilo volební programy politických 

stran, se nestalo.  

MS: Soudíte, že racionalita do politického rozhodování v této oblasti pronikla.  

VlB: Myslím si, že ano.  

MS: Důležitou roli tam hraje volební cyklus.  

VlB: Řekl bych, že tam velkou roli hraje – a jsme jen lidé – i to, že každý zástupce kohokoliv má svou 

osobní preferenci. Mnohdy se jedná o autora či spoluautora příslušné pasáže volebního programu 

dané politické strany. Preferenci trochu převtělil do stránek textu. Ne vždy se úplně dobře danému 

člověku může poslouchat, když někdo jiný upozorňuje spíše na rizika jeho systému, než by ho 

vyzdvihoval. 

MS: Sám jste říkal: transfer doporučení zde byl. Co neúspěch druhého pilíře v rámci důchodové 

reformy?  

VlB: Jedná se o velkou škodu. Obávám se, že jednou na to historie české společnosti bude nazírat 

jako na promarněnou příležitost.    

MS: Zde bylo promarněných příležitostí mnoho.  

VlB: Nebude první ani poslední, ale rozhodně se jedná o škodu.  

MS: Není to také díky tomu, že Češi nechtějí odkládat spotřebu a nevěří v to, co je připravováno 

politickými lídry?  

VlB: Myslím si, že nejvíc tomu „pomohla“ přes rok trvající politická masáž tehdejší opozice, která na 

reformách nenechala suchou nit. Současně chyba tehdejší vlády byla, že naprosto reformu 

nekomunikovala a tento prostor si nechala uzurpovat.  

MS: Na takových reformách by měla panovat celospolečenská shoda, jelikož se jedná o podobě 

budoucnosti.  

VlB: Samozřejmě, že by to tak bylo lepší. Na druhou stranu je někdy těžké se s někým dohodnout, 

když od počátku indikuje, že se dohodnout nechce.  
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... Kritika fondového systému ...  

MS: V našem dialogu bych rád zmínil jednu skutečnost, že velkým kritikem fondového systému - a 

druhý pilíř je založen na fondovém systému - je Joseph Stiglitz. Jedná se o autoritu, která je 

respektována. V jistém ohledu Čechy varoval.  

VlB: Mám pocit, že v textech, které psal před zhruba deseti lety na počátku minulé dekády, a působil 

také jako hlavní ekonom Světové banky, se dost vracel ke známé publikaci této instituce z roku 1994 

Averting the Old Age Crisis. Tato publikace opravdu – a z dnešního úhlu pohledu až přehnaně, a ne 

vždy adekvátně – favorizovala fondový způsob zabezpečení se na stáří oproti průběžnému 

financování. Někde explicitně a někdy implicitně říkala jedno je lepší než druhé.  

MS: Musí se zvolit společný přístup.  

VlB: Jedná se o jablko a hrušku. Je lepší jablko, nebo je lepší hruška? Někomu chutná jedno, někomu 

druhé. Asi se shodneme na tom, že občas máme chuť na obojí. Nyní se dostávám zpět ke Stiglitzovi. 

Jeho texty jsem vnímal jako kritiku mentálních východisek Světové banky z poloviny devadesátých 

let. Neviděl jsem v tom argumenty typu, že průběžné financování by bylo lepší než fondy. Spíše jsem 

vnímal argumenty proto, že jedno není a priori lepší než druhé. To mi konvenuje. Osobně si myslím, 

že mám-li jablko a hrušku, smysl má jejich kombinace než favorizovat jedno před druhým.  

MS: Vytvořme tedy chutný koktejl.  

... Budoucnost penzí ...  

MS: Kdybyste se měl vyjádřit o budoucnosti penzí ... Česká republika má deficitní financování 

průběžného pilíře, měli jsme jeden z největších implicitních dluhů, které vykazuje Světová banka. 

Z dlouhodobého hlediska Češi budou chudými důchodci. Můžete říci: jeďte se podívat do Japonska, 

tam je důraz na silné rodinné vazby. Lidé nejsou závislí na státu, ale postarat se o staré je 

odpovědností rodiny.   

VlB: Přiznám se, že bych rád viděl aktuální dlouhodobou projekci prvního pilíře. Domnívám se, že 

nynější prakticky „nekonečné“ zvyšování důchodového věku, pokud poroste naděje dožití, výrazně 

omezuje tzv. implicitní dluh v penzijním systému v České republice. Tázal jste se, co obecně dělat? 

Pro mě nejlepší, ale asi nejméně pravděpodobný scénář je dát druhému pilíři ještě jednu šanci. Spíše 

to ale dopadne tak, že se druhý pilíř uzavře, transformuje. Následně jen doufejme, že si vláda 

uvědomí, že nestačí mít pouze první pilíř a třetí pilíř dnešní velikosti. Až dnešní generace budou 

odcházet do penze: z devadesáti, či i více procent bude jejich příjem závislý na státu, pokud do 

budoucna neprovedeme změnu. To je velmi nebezpečné. U dnešních penzistů je to 96 procent.  

MS: Zkrátka - nebuďte závislí na státu, ale snažte se mít děti, které se o vás postarají. Víme, jaký je 

demografický vývoj české populace. Stárne, děti se nerodí v odpovídajícím množství.  

VlB: Je fajn mít děti, ale nenechal bych to pouze na ně. Když jsme se bavili o tom, jestli má, či nemá 

být hospodářská politika, zrovna důchodová oblast je jednou z těch, kde pokud stát intervenuje 

v podobě prvního pilíře, roste mu v mých očích povinnost vedle tohoto pilíře vytvořit nějakou další 

možnost pro lidi, aby byli lépe zaopatřeni. Jestli k tomu budou mít děti, jestli k tomu budou mít jiné 

úspory, nemovitosti apod., to je jen dobře.   
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MS: Rozumím vám, ale problém je v tom, že tím vytváříte velkou vězeňskou kouli u nohy člověka. Stát 

je pouhým redistributorem. 

VlB: Nevytvářím ji. Vytvořila se v době, kdy vznikly průběžně financované, tzv. „Pay as you go“ 

systémy. Co se stane v první generaci při zavedení systémů „Pay as you go“? Z prostředků, které vám 

začne platit ekonomicky produktivní generace, budete vyplácet penze lidem, kteří společnosti 

předtím na penze neodváděli do systému nic. Jedná se o „oběd zdarma“. V tomto okamžiku se 

vytvořila koule, která se následně roluje přes generace.  

MS: Tento systém byl vytvořen – pokud se nemýlím – Otto von Bismarckem a demografická struktura 

byla tehdy trochu jiná.  

VlB: Byla dramaticky jiná. Za Bismarcka na dávku v systému dosáhly asi tak dvě procenta lidí 

v populaci. Dnes na dávku dosáhne devadesát procent lidí populačního ročníku. Zkrátka, systém je 

úplně jiný než Bismarckův. Jeho systém byl systém sociální pomoci ohroženým a početně úzkým 

kategoriím. Dnes se jedná o univerzální plošný systém.  

MS: Je asi nutné redefinovat potřeby společnosti.  

VlB: Pouze říkám, že koule na noze byla vytvořena před šedesáti sedmdesáti lety v době, kdy po 

druhé světové válce v padesátých letech se průběžný systém rozšířil.  

... Omyly transformace ... 

MS: Kdybychom měli zhodnotit naše procházení minulostí, čeho jsme podle vás dosáhli, jakých omylů 

jsme se dopustili?  

VlB: Jsem optimista. Objektivně i pocitově lze doložit, že kvalita života dnes je lepší, než byla 

v osmdesátých letech, navzdory všem objeveným slepým uličkám. Máme svobodu, avšak s tou si řada 

lidí neví úplně rady. Dar svobody paradoxně vytváří mentální otázku: co s ní? Ale Pán Bůh za to 

zaplať. Jednou se na těchto dvacet pět let – a doufám, že budou pokračovat co nejdéle – bude 

historicky dívat jako na epizodu, kdy se česká společnost opět trochu nadechla. Možná, jako se nyní 

díváme na epizodu první republiky, byť když jdeme do detailů, zjistíme, že měla mraky problémů. 

Věcně na ni koukáme jako na nádech svobody mezi dvěma velkými tragédiemi lidstva.  

MS: Zmínil jste optimismus. Jsme součástí rodiny západoevropských států a nedílnou součástí 

globalizovaného světa. Soudíte, že naše pozice bude silná a neztratíme se, ...  

VlB: ... nerozpustíme se jako kostka cukru v čaji. Nebál bych se toho.  

MS: Dobrá, děkuji vám za čas, který jste diskutovaným tématům věnoval.  

P.S.: 

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

VlB: Jedna možná odpověď na tuto otázku je uvést seznam všech dosud zastávaných pozic v profesní 

dráze. Lze to však uchopit i jinak a říci, že mám čtyři děti a snažíme se je s manželkou vychovávat tak, 

aby byli dobrými občany České republiky. Snad takto nejlépe přispějeme k obnově a upevnění 

demokracie v této zemi.  
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MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

VlB: Ano, zúčastnil jsem se obou jejích vln. 

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

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

Visegrádského společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       

 

VlB: Pocitově mi to přišlo líto. Avšak pamatuji se, že tenze mezi oběma částmi bývalé federace byly 

značné a měly tendenci dále se zvyšovat. V takové situaci byl radikální, avšak čistý a včasný řez asi 

nejlepším možným ze všech špatných řešení. 

               

 

           

Dialog o transformaci s Evženem Kočendou8,9:  

MS: Než přikročíme k obecnému hovoru na téma transformace, rád bych se zeptal, jak jste vy prožíval 

ony dny, měsíce během převratu a vůbec jak vnímáte rok 1989? Co jste od nich očekával? Jak jste se 

díval na režim, který zde byl, a co jste očekával od nového režimu?  

EK: Pokud půjdeme ještě před rok 1989 …  

MS: Před tímto rokem jste studentem. Vystudoval jste, pokud se nemýlím, Vysokou školu 

ekonomickou. 

… Studia …  

EK: Ano, ale v době přelomu jsem byl již zaměstnán. Svá studia jsem dokončil v roce 1985, poté jsem 

nastoupil vojenskou službu a následně jsem nastoupil do zaměstnání. Ještě před rokem 1989 jsem 

začal podávat přihlášky na další postgraduální studium ve Spojených státech. Koketoval jsem 

s myšlenkou, že bych odešel, neboť mě to zde přestávalo bavit.  

MS: Tak tedy emigrace a dát Československu sbohem.  

EK: Ano, ale poté mně přišlo daleko zábavnější či užitečnější si zkusit podat přihlášky. To trvalo 

neskutečně dlouhou dobu. Nakonec jsem odjel v roce 1991.  

MS: To zřejmě není obvyklé. Můžete popsat proces oněch žádostí?  

EK: Tehdy to byl neskutečně zdlouhavý proces, protože nebyly žádné informace. Někdy v roce 1988 

jsem se dozvěděl … a nyní to zní možná naivně … že je možné si zažádat …  

MS: … o stipendium.  

                                                           
8
 Evžen Kočenda *1960, český ekonom, vysokoškolský pedagog, přednáší teorii transformace na CERGE – EI. 

Z díla: Český podnik v transformaci 1990 – 2000 (2003), Effects of Privatization and Ownership  in Transition 
economies (2007), Elements of Time Series Econometrics: An Applied Approach (2008).     
9
 Dialog byl nahrán v pondělí 13. prosince 2010 odpoledne v prostorách pracovny na CERGE – EI, Politických 

vězňů 7, Praha 1 Nové Město. 
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EK: Je to společně propojené. Když vás přijmou do toho programu, je to spojeno s tím, že tam musíte 

také pracovat. Je pro vás jistá asistentská pozice, kterou si vyděláváte na studium a z níž si dané 

studium platíte. Není to přímo stipendium, avšak za svou práci dostanete peníze a těmi penězi své 

studium platíte, jste v programu a část peněz pochopitelně vrátíte na školné a podobné. Sám jsem se 

o tom dozvěděl od kamarádky, která tam odjela na stáž na semestr na biologii. Osobně mi to přišlo 

zajímavé, a proto jsem to začal zkoušet. Informace byly velice bídné. Člověk ani nevěděl, kam to 

zaslat. Když jde o postgraduální program, bylo potřeba doložit testy z anglického jazyka a odborných 

předmětů, které dokážou vaši úroveň připravenosti. Jednalo se o matematiku, logické připravenosti. 

Pamatuji si, že test z anglického jazyka se zde dělal již tehdy na ambasádě, a to jednou či dvakrát za 

rok. Testy připravenosti Graduate Record Examinations (GRE) či Graduate Management Admission 

Test (GMAT) se zde nedělaly nebo velmi omezeně. Někdy v roce 1990 jsem odjel do Vídně nočním 

autobusem v jednu hodinu v noci, ráno jsem tam vypadl o půl sedmé. V osm hodin jsem šel dělat tuto 

zkoušku. Bylo to naprosto příšerné, protože ostatní měli tlusté knihy a v nich spousty testů, které si 

předtím procházeli. Sám jsem neměl žádné testy, protože jsem netušil, co to je. Věděl jsem, že se 

musí zaškrtávat jistá kolečka a snažit se na otázky opovědět správně. Výsledky byly takové, že jsem 

testy neudělal vynikajícím způsobem, ale byl jsem nad tou hranicí, abych byl do daného programu 

přijat. Celý proces vyřízení přihlášek do škol jednoduše trval dlouho také proto, že jsem některé 

podklady posílal po termínu. Skutečně informace nebyly a člověk se v tom plácal. Přesto jsem se 

nakonec mohl stát postgraduálním studentem. To jsem však odbočil.  

MS: Vaše slova jsou důležitá. Dnes si to člověk mnohdy neumí představit. Tázal jsem se proto, že 

studium v zahraničí je dnes méně komplikované. Svět je daleko otevřenější. Je nutné si připomenout 

dobu, jelikož právě na vašem příkladu se ukazuje, jak vzácné byly informace.  

… Revoluční doba a poté …  

MS: Přesuňme se k onomu k roku 1989, listopadu 1989 ... 

EK: Pokud se týče Listopadu, ten jsme všichni strávili na ulicích. Byla to velmi euforická doba. 

Dokonce jsem využil možnosti podnikat, ale svou podnikatelskou činnost jsem zrušil, byť je to 

bezvadné, že se může svobodně podnikat, vypadá to hezky, nicméně jsem cítil, že bych šel raději zase 

do školy.  

MS: Někdo by mohl říci, že jste byl „věčným“ studentem.  

EK: To ne, věčným studentem jsem nechtěl být, a pokud jste pět roků v postgraduálním programu, 

velice rád oním studentem přestanete být. Když jsem skončil studium na VŠE, byl jsem rok na vojně a 

následně jsem pracoval. Věděl jsem, že i v době, kdy bylo možné začít svobodně podnikat, mě tohle 

plně neuspokojuje. Neustále tam byla rezonance „odejít“, vidět kousek světa a naučit se ještě něco 

nového. Nikdy jsem si nepřestal myslet, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě. 

V roce 1991 jsem odjel do Spojených států, na univerzitu v Toledu v Ohiu. Odjel jsem na rok. Během 

toho roku jsem si začal dávat přihlášky na doktorské programy, jelikož v Ohiu jsem byl na 

magisterském programu. Zvoleným oborem byla ekonomie. Po roce jsem se přestěhoval do 

Houstonu v Texasu, kde jsem byl do roku 1996. Zdlouhavě to přibližuji proto, že jsem vlastně ze 

zásadní doby transformace vůbec nic nezažil, protože jsem zde nebyl. Rok 1990 byl pouze přípravným 

rokem. To je rok, kdy se hospodářská transformace ještě nerozjela. Ta se spouští až v roce 1991. 

Cenové uvolnění bylo v roce 1991.  
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MS: Také se jednalo o další devalvaci koruny. 

EK: Od roku 1991 do roku 1996 jsem žil ve Spojených státech a domů jsem jezdil na návštěvy. Poprvé 

jsem domů přijel po roce a půl. Tam jsem odjížděl v srpnu roku 1991 a vrátil jsem se až na Vánoce 

v roce 1992. V roce 1993 se razítkovaly pasy, udělal vše, abych měl pas České republiky.  

… Studium …  

MS: Ano, začala se psát novodobá historie svobodného státu. Zastavme se ještě u vašeho pobytu. 

Jaký přístup ke vzdělání je na Západě a zde? Jaký rozdíl byl mezi vyspělým světem a zdejším 

systémem? Na co byl kladem důraz na VŠE a co bylo požadováno v Americe?  

EK: Konkrétně ve výuce ekonomie či příbuzných oborů se nedá moc srovnávat. Přístup socialistické 

země a kapitalistické je nesouměřitelný. Pokud vyjdu z minulé situace, bylo studium hodně politicky 

orientované. Ne, že by se tam člověk nic nenaučil, ale na většině oborů to byly „politické kecy“. Byla 

tam spousta šílených teorií politické ekonomie socialismu, kapitalismu. Jednalo se o blábol. Na 

druhou stranu jsem měl velké štěstí, že jsem měl možnost studovat zahraniční obchod, protože to byl 

obor, ve kterém se člověk naučil velmi mnoho užitečných věcí právě pro praxi v zahraničním obchodě 

plus jazyky. Kromě ruštiny, která byla povinná, tam byly například dva další povinné jazyky. Člověk si 

mohl vzít i třetí a skutečně se něco naučil. Já jsem studoval angličtinu, španělštinu. Kromě těch jazyků 

se člověk naučil spoustu důležitých praktických věcí. Poté, když jsem šel studovat do Ameriky, byl 

jsem v ekonomickém programu od obchodní školy, jak bych nazval předchozí studium na VŠE. To se 

velmi liší, protože v ekonomických programech se člověk zabývá čistou ekonomií, která s tím 

obchodním, praktickým nemá co do činění, i když to může být chyba. Myslím si, že spousta lidí, kteří 

vychází z ekonomických programů, nemá ani potuchu, jak skutečně funguje podnik a hospodářství. 

Lidé jsou výborně vybaveni v oblasti teorie a kvantitativní analýzy, ale jejich ponětí o praxi je mizivé. 

Obě studia se proto nemohou srovnávat. Co se nároků týče, jsou velmi tvrdé. Rozhodně se tam o 

studenty nikdo nestará. Když někdo něco nesplní, nehledá se cesta, jak to vyřešit. Není to přístup jako 

v České republice. Na magisterském programu jsme měli méně peněz jako asistenti, ale měli jsme to, 

čemu se říká „tuition waiver“, což je institut, který slouží k odpouštění školného. Na doktorském 

programu v Houstonu bylo v mých začátcích zajímavé, že jsme měli o něco více peněz, ale žádný 

„tuition waiver“. Za jednotlivé předměty v semestru jsme museli zaplatit. Měli jsme tu výhodu, že 

jsme dostali takzvaný „instate rate“, to znamená, že jsme mohli platit školné jako občané či rezidenti 

státu Texas. To bylo dobré, jelikož školné, které jsem platil jako rezident, bylo skoro třikrát nižší než 

školné normální. Navíc jsme museli dosahovat jisté studijní výsledky. Pokud studentovi kumulované 

výsledky za semestr klesly pod určitou hranici, bylo mu odebráno asistentské místo, ztratil různé 

výhody, například výhodné zdravotní pojištění a podobně. Tam jsme byli nuceni mít velmi dobré 

výsledky, nároky na studium byly zásadní. Začalo nás v ročníku 28 či 30. Během prvního ročníku 

polovina lidí odešla, a to z různých důvodů. Buď to nezvládali, … 

MS: … nebo změnili preference.  

EK: Během dalších let se počet studentů v ročníku postupně snižoval. Vím, že z mého ročníku nás 

skončilo 7. Tam to dělají tak, že se nabere hodně lidí na počátek a poté se udělá velká selekce, což 

z ekonomického hlediska je nejvýhodnější způsob. Je dobré všechny přijmout, financovat je první rok 

a poté financovat pouze ty, u nichž existuje záruka, že studium dokončí. Nároky jsou poměrně tvrdé. 
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Jsou tam velmi přísné postupové zkoušky, aby vás pustili do dalšího roku studia. Nakonec ve všech 

doktorských programech musíte napsat disertaci a obhájit ji.  

MS: Vy jste uváděl číslo 30. Zřejmě se nejedná o masové studium.  

EK: Postgraduální studium není masová záležitost. Na pregraduálním stupni je situaci trochu jiná. 

Pokud bych měl doporučit studium vlastnímu dítěti či kdyby se mě někdo zeptal na radu, řekl bych, 

aby vystudoval pregraduální stupeň v Evropě a na postgraduál jet do Ameriky či šel do nejlepších škol 

v Evropě. Speciálně v ekonomice je stále nejvyšší úroveň ve Spojených státech.  

MS: V době, kdy jste studoval v Americe, v České republice vznikalo CERGE.  

EK: To jsem vůbec netušil.  

MS: Nakonec jste se po nějakém čase v této instituci usídlil.  

EK: V roce 1991 zde začali studovat první studenti. V té době jsem počal studovat v Americe. Protože 

jsem se zajímal o to, abych si podal přihlášku do Ameriky již před rokem 1989, nepídil jsem se po 

možnostech doma. Říkal jsem si, že pokud odejít, tak za moře.  

MS: Jak se na člověka dívají, když má doktorský titul? Je to v jistých institucích standardem? Lidé 

s doktorátem působí převážně v akademické oblasti.  

EK: V České republice běžně stále neexistuje toto rozlišování. Mnoho lidí se domnívá, že PhD. je stále 

něco jako PhDr. V Americe lidé vědí, co je to PhD. Tam se na tituly příliš nehraje, pokud má někdo 

PhD., lidé vědí, že je to o kapku něco jiného, a má to vliv na ohodnocení v práci.  

MS: Dobrá, to jsou studia. 

… Ekonomická transformace: stav hospodářství … 

MS: Nyní bychom přešli k otázce hospodářství. V jakém stavu bylo podle vás hospodářství 

Československé republiky? Když jsme počali znárodňovat v roce 1948, stáli si Čechoslováci „dobře“. 

Myslíte si, že období komunismu, respektive socialismu bylo obdobím, kdy Češi „přešlapovali“, a proto 

jsme vytvořili mezeru mezi námi a západními státy? Byla snad snaha, abychom navázali na dobrou 

pověst a vyspělost první republiky. 

EK: Nevím, zdali se to dá nazvat přešlapováním, ale hospodářství se vyznačovalo několika zásadními 

rysy. V ekonomice se nedostatečně investovalo. Většina závodů měla naprosto zastaralé vybavení. 

Neinvestovalo se dostatečně do infrastruktury. Ekonomika byla celkově podkapitalizovaná. Peníze, 

které stát prostřednictvím daní z ekonomiky za léta získal, do ní dostatečně nevracel. Peníze se buď 

projídaly, nebo se jejich část používala na rozvojové pomoci a podobně. Nebyli jsme na tom tak 

špatně jako v jiných zemích, ale i u nás byla přítomná podkapitalizace. Nebyla na úrovni, která by 

odpovídala zdravé ekonomice, byť v plánovaném hospodářství. I v něm se dá naplánovat, že část 

prostředků půjde zpět do investic.  

MS: Zde jde spíše o to, že hospodářství mělo extenzivní rozvoj, kdežto Západ šel cestou intenzifikace, a 

to mu dovolilo akumulovat bohatství.  
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EK: Nedával se důraz na technologie. Když dostatečně neinvestujete, nemůžete zlepšovat strojní 

zařízení či stavět továrny, které budou využívat nové technologie, které ušetří energii. 

Podkapitalizace hospodářství jde ruku v ruce s extenzivním rozvojem. 

… Návrat kapitalismu …  

MS: Rok 1989 znamenal přerod a otevřela se cesta k dialogu o návratu mezi vyspělé západní 

ekonomiky. Jak jste se díval na otázku diskusí kolem kapitalismu? Jde o to, že lidé kolem Václava 

Klause žádali „trh bez přívlastků“, neboť podle nich to je způsob, jak vrátit tomuto hospodářství 

patřičnou efektivitu, kterou se vyznačovalo, když bylo zapojeno do západních struktur v rámci 

svobodného světa po roce 1918.  

EK: Musím znovu zopakovat, že denně jsem ty debaty nesledoval. Pět let po roce 1991 jsem měl 

přístup ke zprávám skrz média. Abych se přiznal, snažil jsem se žít tam, kde jsem v té chvíli byl.  

MS: Žil jste v zemi, kde kapitalismus funguje více jak několik století.  

EK: Ano, z pohledu „běžného občana“, jenž přišel ze socialistické země, Amerika fungovala 

neskutečně, ba příšerně dokonale. Ve srovnání s tím, na co člověk byl zvyklý odsud, naprosto plně 

fungovala. Vysoký stupeň efektivity byl vidět na každém kroku. Pokud člověk přijel do USA, 

potřeboval si pronajmout byt. Stačí si představit, jak si člověk u nás mohl pronajímat byt před rokem 

1989.  

MS: Člověk musel někdy užívat i nedobré praktiky, jako byly úplatky.  

EK: Ano, ale tam? Člověk si vyzvedl zdarma noviny, zatrhl si byty, objel si je … Za den či dva byl 

schopen si vybraný byt pronajmout. Telefon si zařídil v samoobsluze u speciálního okénka. Tam 

zaplatil poplatek a buď ten den či druhý den mu šel telefon. Vyřizování všelijakých záležitostí, jako je 

elektřina, plyn, pojištění a tyto věci, které člověk znal pouze z neskutečných front, se řešilo po 

telefonu během pěti minut. Skutečně z pohledu běžného života, co člověk musel řešit, to byly nebe a 

dudy. Proto jsem schválně řekl, že fungovala příšerně dokonale. Pokud bych šel od těch 

každodenních záležitostí, například dodavatelský systém, zásobování obchodů či způsob řešení otázky 

náhradních dílů do automobilů to též svědčilo o tom, že pokud ona ekonomika na těchto úrovních 

funguje dokonale a efektivně, musí efektivně fungovat i na jiných úrovních, do kterých člověk až tolik 

nevidí. Můj první dojem spočíval ve velkém překvapení nad jiným stupněm efektivity hospodářství, 

než na jaký byl člověk zvyklý.  

MS: Vy jste se na univerzitě učil o hospodářských systémech, jako je v Americe?  

EK: Na VŠE Praha se o kapitalismu učilo z příšerné hnědé učebnice, která měla název Politická 

ekonomie kapitalismu, což byly „převyprávěné“ Marxovy názory. To mělo ještě smysl. V jiném 

semestru se učila Politická ekonomie socialismu, tuším, že kniha měla šedivou barvu, ale to naprosto 

postrádalo smysl. Že by se na VŠE učilo o Americe jako systému, tak to ne. Část věcí člověk posbíral 

z jiných kurzů, kde se učilo institucionální uspořádání podniků v různých částech světa. To zase byla 

specialita zahraničního obchodu, protože se tam učily praktické věci, o nichž se předpokládalo, že by 

je člověk, který bude pracovat v zahraničním obchodu, měl umět. Jak to vypadalo v jiných oborech, 

nevím, ale tam to bylo určitě daleko horší.  



 
 

68 
 

MS: Zřejmě zde neznali čeští kantoři systém, který v dané době na Západě byl. Říkal jste, že člověk se 

o kapitalistickém systému učil prostřednictvím tezí Marxe, ale to bylo devatenácté století.  

EK: To není má chyba, takové byly osnovy na VŠE. Pochopitelně existovaly různé předměty, ve 

kterých se člověk něco o fungování kapitalistického systému mohl dozvědět. Nemyslím si, že v té 

době se cosi takového systémově, koncepčně učilo.  

MS: Kapitalismus amerického střihu vás příjemně překvapil. Jistě jste přemýšlel, jak se tento způsob 

chování k zákazníkovi dostane do Československa?  

EK: Ano, člověk byl překvapen a přemýšlel jsem, ale nedomníval jsem se, že to půjde rychle. Poměrně 

rychle jsem si vytvořil představu, že transformace bude trvat patnáct až dvacet let - to se psal rok 

1990. Měl jsem poměrně pravdu. Až po roce 2005 si vlastně můžeme říkat, že existuje soukromá 

sféra. Udělali jsme poměrně hodně empirických studií o těchto otázkách, proto na základě dat vím, o 

čem hovořím, dokdy měl stát poměrně výsadní postavení, jak mohl kontrolovat podniky, jak mohl 

kontrolovat ekonomiku atd. To není pouze soukromá sféra na podnikové úrovni. Je to též proces 

transformace od toho centrálního systému k tržnímu systému. Potvrdilo se mi, že jsem říkal patnáct 

dvacet let. Nemyslím si, že je to špatně. Neřekl bych, že by transformace měla proběhnout daleko 

rychleji. Jak chcete přes noc přeměnit celou ekonomiku, a nyní zde nemluvíme pouze o ní. Zákony se 

dají dělat přes noc, formální privatizaci také můžete udělat poměrně rychle, změnit společnost je ale 

daleko obtížnější úkol. Co se týče transformace na základě myšlení lidí a podobně, to je úplně jiná 

časová dimense. Nyní jsem hovořil o ekonomické transformaci. Znovu opakuji, nemyslím si, že je 

špatné, že transformace trvá delší dobu, protože věcí, které je potřeba přeměnit, je neskutečně 

mnoho.  

MS: Vychovat člověka, jenž je odpovědný, jenž je ochotný soupeřit nejen doma, ale naučit se rozhlížet 

v rámci celku, trvá generace. Ne nadarmo se říkalo, že měníme systém, ne lidi. Pokud lidí byli více jak 

dvě generace nuceni žít v systému, který je „vodil za ruce“ a učil je rozkrádat, je poté těžké, ba 

nemožné, aby se rychle vytvořil funkční systém, jejž známe z fungujících států na Západě, a co více, 

aby se lidé chovali čestně, slušně, měli úctu k zákonům. Právě tyto hodnoty starý systém potlačoval.  

EK: Úplně by stačily nižší cíle. Máme rok 2010 a lidé se stále nezdraví, neříkající si dobrý den či děkuji.  

MS: Lidé si to neosvojili a mnozí jsou otrávení.  

EK: Víte, začal bych u těch nižších cílů.  

MS: Nižším cílem myslíte právě toto, nebo to můžete ještě rozvést?   

EK: Víte, to jsou vysoké cíle. Já jsem to říkal ironicky. Soudím, že jeden z nejvyšších cílů je, aby pokud 

přijdete na úřad, aby tam lidé opravdu nejen věděli, ale i cítili, že jsou placeni z vašich daní a jsou tam 

proto, že je potřeba něco vyřešit a oni vám mají pomoci.  

MS: Vypěstovat onen baťovský stav.  

EK: Toto mě příjemně překvapilo v Americe. Pochopitelně, že se všude na světě setkáte s hroznými 

úředníky, ale procento takových úředníků bylo výrazně nižší.      

MS: Pokud člověk přijde na úřad, … 
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EK: … nemyslím, aby mu úředník nabídl dort, kávu a setrval s ním půl hodiny v družném rozhovoru. 

Jde mi o to, aby se věci vyřešily normální cestou, pokud možno s lidským přístupem. Pokud přitom 

bude ještě úsměv, tak to bude sen. 

MS: Baťa sám říkal: „Náš zákazník, náš pán“. Baťa byl soukromník, byť silně působil na veřejný 

prostor. Sluší se říci, že pro mnohé bylo ctí být za Rakouska - Uherska úředníkem. Znali to naši předci, 

kteří měli ponětí o první republice, protože tam byla jistá kontinuita. Po roce 1948 zde byla 

diskontinuita.  

… Zadlužení a stát …  

MS: Při této příležitosti je dobré zmínit, že třeba stát v době konce komunistického režimu a na 

počátku transformace československého státu nebyl zadlužen. Rozpočty byly „vyrovnané“. Pokud 

bychom to srovnali s dnešní dobou, stát se choval „odpovědněji“, nebo ne? 

EK: Na počátku transformace Československo skutečně mělo jednu z nejlepších startovacích pozic i 

proto, že neexistovalo velké zadlužení. Na jednu stranu poskytovalo půjčky, na druhou zase něco 

dlužilo. V podstatě se země pohybovala v „červené nule“. Osobně si myslím, že to bylo i proto, že 

peníze, které měly jít do investic, do infrastruktury, do modernizace hospodářství, se používaly 

různými ne příliš efektivními způsoby. Nebyl zde žádný tlak, aby se stát mocně zadlužoval. Vnější 

zadlužení bylo v podstatě v rovnováze. Současná situace je skutečně podivná hlavně proto, že 

v dobách, kdy probíhala transformace, tedy v té její první fázi se neudělaly patřičné kroky.  

MS: To znamená, když byl Václav Klaus ještě ministrem financí a poté vedl svou první vládu.  

EK: Bavíme se o období do roku 1996. V té době se skutečně zdůrazňovalo, aby byly finance 

v rovnováze. Poté došlo k rozvolnění rozpočtové kázně. Naprosto nejzběsilejší vývoj je po roce 2000, 

v dobách, kdy ekonomika rostla pěti, šesti procenty ročně a stále se zvyšoval schodek rozpočtu. 

Soudím, že je to velmi špatně. Co k tomu říci? Každá vláda má svoje preference. Jediný orgán 

odpovědný za fiskální politiku je vláda. Pokud jsou preference vlády takové, že bude dělat schodky 

rozpočtů, je otázka, co se s tím dá dělat. Zde je neuvěřitelný paradox, protože rozpočtový schodek je 

obvykle spojován s tím, že pokud se hospodářství nedaří dobře, je potřeba si vypůjčit, překlenout to 

období, …  

MS: … aby poté, až bude dobře, se dočasný schodek zaplatil.  

EK: Problém je v tom, že když máte několik let tempo růstu v pěkných kladných hodnotách a stále se 

vytváří schodky rozpočtů, je to naprosto neomluvitelné. Mnohé vlády na kritiku reagují či reagovaly 

tím, že říkaly, že existuje velké procentu „mandatorních výdajů“. Je pravda, že v České republice 

zhruba 80 procent výdajů rozpočtu tvoří takzvané mandatorní výdaje. Soudím, že ony „mandatorní 

výdaje“ je takové zaklínadlo, je to floskule, která zní neuvěřitelně magicky a vytváří dojem, že se s tím 

fakt nedá nic dělat. Mandatorní výdaje jsou do té míry mandatorní, jak si je schválí parlament či jak je 

vláda navrhne parlamentu a ten je schválí. Ve chvíli, kdy mám jako vláda pochybnosti o tom, zdali 

kompozice mandatorních výdajů je správná, jestli jejich výše je správná, se je pokusím reformovat. 

Pokud je reforma správná, měla by projít parlamentem a tím pádem se „magičnost“ slova 

mandatorní změní, protože dané mandatorní výdaje budou vypadat jinak, a to jak v jejich výši, tak v 

jejich kompozici. Výhrady vlád můžeme zredukovat do neochoty se zabývat systémovým řešením 

veřejných financí.  
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MS: Ano, kolem toho se vytváří slovní mlha. Pouze se hovoří, ale bohužel se nekoná.  

EK: Ve chvíli, kdy se řekne spojení „mandatorní výdaje“, je to, jako když se vystříkne inkoustový mrak. 

MS: Někdo by mohl říci, že to již nesouvisí s transformací. Minulý režim byl chybný, ale nezadlužoval 

se. V současnosti se stát, který si mnozí představovali jako nočního hlídače, jež bude zabezpečovat 

policii, soudy, místo toho, aby byl malý, ale výkonný, stává velký a mnohdy neefektivní.  

EK: To není problém pouze České republiky, je to problém mnoha zemí. Když jsme výše hovořili o 

efektivním systému hospodářství ve Spojených státech, ty mají také velké problémy. Není to tak, že 

bych zde nekriticky hovořil o tom, jak je ekonomika Spojených států úžasná. Spousta věcí je tam také 

chybně. Soudím, že veřejné finance jsou ve větším či menším stavu disproporce, a to ve spoustě zemí 

na světě. Souvisí to s tím, jak se vytrácí idea, že stát má být tím, kdo určuje pravidla a kdo se snaží o 

to, aby pravidla byla dodržována. Moderní státy se stále více přiklánění k roli ředitele, jenž potřebuje 

neustále přerozdělovat, pořád někomu něco nařizovat, někoho kontrolovat. Odpovědnost a 

samostatnost lidí má v mnoha zemích velmi malý prostor. Nemyslím si, že jsou za tím špatné úmysly, 

že se stát snaží „zajistit“ kavalírsky štědrý sociální systém. Nemyslím si ale, že je to dobře, protože i ty 

nejlepší úmysly mohou vést k velice tragickým koncům. Tržní systém, který je postavený na 

individuální aktivitě, na individuální odpovědnosti člověka, je zde stavěn do rozporu proti tomu, jak 

se stát snaží tyto individuální odpovědnosti a aktivity usměrňovat či omezovat. Jak podporuje chování 

lidí, kteří se chovají někdy velice neodpovědně. Abych se přiznal, tak mě nedávno zarazila jedna 

anketa, kde bylo napsáno naprosto hrozivé číslo, že 75 či 80 procent Čechů se domnívá, že by stát 

měl být ten, kdo zajišťuje, aby všude byl dostatek pracovních míst. Soudím, že toto je dost kritický 

názor. Znova opakuji, že v roce 1990 jsem si udělal vlastní odhad, že hospodářská transformace bude 

činit patnáct dvacet let. Ekonomická možná, ale myšlenková rozhodně tak krátko trvat nebude.  

MS: Co vlastně dělat proto, aby se stát tak nerozpínal a aby lidem nebyla brána svoboda pro jejich 

seberealizaci?  

EK: Osobně nevím, protože různé politické strany mají různé preference, které předkládají svým 

voličům jako hotové věci. Existují obrovské skupiny lidí, které se chtějí postavit k životu sami za sebe, 

ale existují i tací, kteří mají zájem být voděni za ručičku. Lidé si musí vybírat sami a musí se svobodně 

rozhodovat. Jestliže se někdo svobodně rozhodne, že se rozhodovat nechce, nedá se s tím nic moc 

udělat.  

MS: To nakonec vede ke ztrátě svobody, s níž je spojeno i lidství člověka. Člověk je stvořen pro 

svobodu, a ne pro otroctví. Toto je myšlenka, která by měla znít v myslích mnoha lidí, a to nejen 

v České republice, že?  Děkuji vám za vaše postoje. 
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Dialog o transformaci s Janou Hrabětovou10,11:  

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jak jste vnímala události s ním spojené? Jaké možnosti se vám 

nabídly?  

JH: Uvedl jste mě do rozpaků, protože s odstupem času si nevzpomínám, že bych nějak zvlášť 

dramaticky prožívala celý rok 1989. Se zájmem jsme doma sice sledovali v televizi, co se děje v Praze, 

ale s pocitem, že se nás to bezprostředně netýká. Měla jsem tehdy dojem, že stejné to bylo u většiny 

obyčejných lidí mé generace tady v Poděbradech. Tito lidé po celou dobu čtyřiceti let žili normálním 

životem, jak se dalo.  

MS: Co je podle vás normální život?  

JH: Chodili jsme do práce, žili jsme slušným způsobem. Co jsme potřebovali, to jsme měli. Kulturní 

vyžití bylo na daleko vyšší úrovni než v dnešní době. To se týkalo muzea, organizace kultury, tedy 

oboru, ve kterém jsem pracovala. Když se na to dívám z dnešního hlediska, myslím si, že kultura byla 

daleko kvalitnější, než se nabízí dnes, totéž jsem přesvědčena, že bylo i ve vědě. Lidé obojí daleko 

více potřebovali, konzumovali a prožívali. Mnozí se též snažili upřímně a nezištně po různých 

stránkách prospívat, přispívat k povznesení kulturní úrovně společnosti.  

MS: Domnívala jste se, že rok 1989 musel přijít, jelikož režim byl pro mnohé lidi nevyhovující.  

JH: Ano, dalo se to čekat již několik let před tím. Kdo se na to díval se selským rozumem, tomu bylo 

jasné, že cosi přijde. Stranické kruhy to čekaly mnohem dříve.  

MS: V komunistické straně bylo pnutí, jelikož část si žádala změny.  

JH: Nejen tam. Ti, kdo ucítili, že dojde ke změnám, se stihli „převrátit“, … 

MS: … změnit kabát. 

JH: Takových byla spousta. Netroufám si všechny jmenovat, ale jako příklad bych uvedla mou přímou 

nadřízenou, ředitelku muzea dr. Sedláčkovou. Na tento post se dostala vstupem do strany a těžila 

z něho až do listopadu 1989, pak ze strany  včas vystoupila a pokračovala stejně vehementně v 

ředitelování jako předtím, dokonce vedle ředitelování i podnikala. Nebyla v Poděbradech sama, 

podobně jednala řada známých lidí v Poděbradech. Hned se z nich stali podnikatelé, úspěšně se 

účastnili privatizace.  

MS: To znamená, že pro vás zlom …  

JH: … nebyl nic dramatického.  

MS: Jinými slovy byla to kontinuita?  

JH: Dalo by se to tak říci. Pootočilo se kolo dějin. 

                                                           
10

 Jana Hrabětová *1943, česká etnografka, pracovnice Polabského muzea. Je autorkou četných publikací 
Poděbrady – Město mého srdce II. (2008), Zmizelé Poděbrady (2011), Poděbrady – Město mého srdce III. 
(2013).    
11

 Dialog byl natočen ve středu 26. ledna 2011 odpoledne v prostorách pracovny Jany Hrabětové, Palackého 68, 
Poděbrady. 
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MS: Považujete rok 1989 za pouhé předání moci, nebo to byla revoluce?  

JH: Abych se přiznala, tenkrát jsem nad tím nepřemýšlela, třebaže z filozofického hlediska bych to 

měla zhodnotit. Ale chce to časový odstup. Určitě to byl zlom, jeden režim vystřídal druhý, a to se 

předem rýsovalo, protože některé věci se staly neúnosné. Sami jsme pozorovali, že mnozí z těch, 

kteří tenkrát byli u moci, ucítili, že se musí rychle přešaltovat, aby jim neujel vlak, a tak to udělali. Co 

se za komunismu nahospodařilo, bez zábran si rozebrali. I já jsem osobně takové lidi znala, ale nechci 

je tady jmenovat. Žili si dobře tenkrát a žijí si dobře dál.  

… Otázky minulého režimu …  

JH: Pokud bych měla mluvit o svém životě, alespoň první období po listopadu 1989 pokračovalo bez 

dramatických změn a mého osobního života se to netýkalo. Dále jsem měla na starosti skanzen v 

Přerově nad Labem, kam jsem šla z Poděbrad, když jsem dodělala školu, vlastně do vyhnanství. 

Dlouhá léta jsem to totiž považovala za vyhnanství, protože mi tam ředitelka Sedláčková zlomyslně 

stanovila pracoviště. Kdokoliv jiný tam jel, jel tam na služební cestu. Byl to bohužel výsledek našeho 

vzájemného pracovního i osobního vztahu. Věděla, že jsem v poděbradském muzeu ráda, od dětství 

jsem k němu měla vztah, ke sbírkám, k lidem, kteří ho dávali dohromady. Z vlastní iniciativy jsem 

uspořádala rozsáhlý archiv a fotoarchiv, sháněla jsem do něj věci týkající se Poděbrad a okolí, jelikož 

ty mě speciálně zajímaly. V roce 1981 jsem dodělala vysokou školu, ale ne archivnictví, jak jsem 

původně chtěla. Jednak mi moc nešla stará němčina a pak mi také bylo naznačeno, že po opuštění 

muzea bych jako bezpartijní stejně nemohla ve státním archivu pracovat. Přešla jsem na národopis a 

zjistila, že mi tento obor šíří svého záběru daleko víc vyhovuje. Když jsem měla v ruce diplom, dala mi 

ředitelka na vybranou buď Přerov, odkud vyhodila pro neschopnost bývalé pracovníky, jinak že pro 

mou odbornost nemá uplatnění. V muzeu přede mnou nechala zamknout místnost s archivem a hned 

přijala novou archivářku, která přišla do Poděbrad ze Dvora Králové. Nechtěla jsem se 

s poděbradským muzeem docela rozloučit, vzala jsem tedy Přerov s plným vědomím, do čeho jdu. 

Ročně tam tehdy přišlo kolem 2000 návštěvníků, všechno tam bylo rozpadlé a částečně rozkradené. 

Tehdy mě hodně podpořil můj muž, který řekl, že mi pomůže a jestli chci, že na tom budeme dělat 

jako na svém. Na to jsem kývla a brzy to začalo být vidět hlavně na stoupajícím zájmu o skanzen a na 

stoupající návštěvnosti.  

MS: Byla jste postavena před volbu, s níž se setkávali ti, kteří nechtěli sloužit režimu?  

JH: To se mi nestalo. Od nástupu do muzea jsem tu byla známa svými zájmy a tím, co jsem dělala. 

Myslela jsem si, že moje práce je užitečná, také byla všeobecně uznávána a o ty, kteří nechtěli sloužit 

režimu, jsem se nezajímala.  

MS: Lze říci, že jste neměla správný kádrový profil?  

JH: Neměla jsem jej a ani mě to zvlášť netrápilo, protože jsem opravdu mohla dělat, co mě bavilo. 

Jediné mé problémy vyplývaly z osobních vztahů mezi mnou a ředitelkou Sedláčkovou a i ty jsem 

ustála, protože jsem v muzeu chtěla pracovat. Ona přes všechnu naši vzájemnou averzi naštěstí mou 

odbornost respektovala. Nakonec jsem ji přežila a mnoho dalších, kteří zde byli a mysleli, že tu udělají 

kariéru.  
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… Možnosti prosazení se …  

MS: Neotevřela vám léta po roce 1989 také možnost publikovat, když jste v minulosti byla nežádoucí?  

JH: Vždy jsem mohla publikovat a publikovala jsem.  

MS: Z tohoto hlediska jste měla svobodu?  

JH: Vždy jsem psala. Zajímala mě vlastivěda a o tu tenkrát měla veřejnost zájem daleko více než dnes. 

I komunisté ji propagovali, proto když jsem přišla do muzea, hned jsem mohla publikovat i 

v odborných časopisech. Zabývala jsem se kulturně-výchovnou činností, a to se tenkrát nosilo.  

… Angažovanost …  

JH: Dělala jsem dokonce angažované výstavy. Nestydím se za to. Ukazovaly se v nich lepší stránky 

společnosti, což podle mne mělo i výchovný význam. 

MS: Můžete to rozvést onu angažovanou výstavu?  

JH: Jednak to byly výstavy s historickými náměty regionálně zaměřené, hlavně k výročí osvobození od 

fašismu, jiné poukazovaly na to, co dobrého se v regionu pro lidi udělalo, mnoho výstav o 

významných regionálních osobnostech a hodně bylo i kvalitních výstav uměleckých děl. 

MS: Myslíte si, osvobození sovětskou armádou?  

JH: Byl to obraz událostí, jak se udály. Tíživá léta okupace, jaké by si nikdo nepřál zopakovat, 

protifašistický odboj, hlavně komunistický, ale národní odboj tam samozřejmě také měl své místo a 

nikdo mi nic nevytýkal. V tomto ohledu jsem nepociťovala nějakou újmu. Výstavy jsem připravovala 

na základě historických faktů, např. nikdo nemůže zapřít, že v Poděbradech byla Rudá armáda slavně 

vítána jako osvoboditelé.  

MS: Domníváte se, že minulý režim tlačil na to, aby se vyzdvihovaly jen jisté události?  

JH: Ano, byla to politika KSČ. Na vrchol se dostaly dělnické kádry, které ucítily svou příležitost a 

hlavně svou moc, což je z jejich pohledu pochopitelné. Bezohledně šly za svým. Někteří vědomě, jiní 

nevědomě ubližovali svým sousedům. Podle mě to bylo hlavně ze strachu o své postavení a také 

v mnoha případech šlo o vyřizování osobních účtů, o vyrovnání se s osobní averzí vůči bližním.  

MS: Můžeme to pojmenovat jako vzpouru neschopných?  

JH: I tak bychom to mohli nazvat. S odstupem času se to jeví trochu jinak, než když v tom člověk žije. 

Měla jsem trochu prominentní postavení, jelikož celá naše rodina byla za II. světové války zavřena 

v německých lágrech. Naštěstí se skoro všichni po osvobození vrátili.  

… Osobní stránka …  

JH: Pokud mám pohovořit o osobních věcech, tak jsem se narodila v Praze. Bydleli jsme tam, můj otec 

byl zaměstnán v ČKD jako technik. Žili tam i další příbuzní a ti byli zapojeni v odboji a pak prozrazeni, 

proto je zavřeli. Můj dědeček, matčin otec, byl před okupací vrchním četnickým strážmistrem 

v pohraničí v tehdejším Německém Jablonném, což je dnes Jablonné v Podještědí. Pak se jeho rodina 

musela vystěhovat do vnitrozemí, dostala se do Poděbrad, odkud pocházela babička. Po zatčení 
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rodičů si pro mě musel dojet do Prahy, a tak jsem se dostala do Poděbrad, když mi bylo půl roku. 

Rodiče se do Poděbrad pak vrátili natrvalo. V Poděbradech osvobození političtí vězni a všichni 

účastníci odboje vytvořili velkou organizaci, která měla přes 600 členů. Moje teta, svobodná matčina 

sestra, byla v organizaci Svazu protifašistických bojovníků od počátku až do konce života 

funkcionářkou, dokonce na čas i v ústředních a krajských výborech …  

MS: … komunistické strany?  

JH: Ano, patřil k tomu vstup do KSČ. Vstoupila tam většina z těch, kdo se vrátili. Teta se totiž ve 

vězení dostala do úzkého kontaktu s elitou předválečných komunistických novinářek. Osobně se 

přátelila se Zdenou Mašínovou, která bydlela v Poděbradech, a z ústředního výboru Svazu 

osvobozených politických vězňů se znala s dr. Miladou Horákovou. V tehdejší době to byla politická 

elitní záležitost. Většinu těchto odbojářů jsem jako dítě znala a na mnohé si dodnes vzpomínám, 

včetně paní Mašínové. Pak přišel únor 1948 jako nevyhnutelný výsledek tehdejších složitých 

politických poměrů, které jsem samozřejmě nevnímala. Moje teta byla zaměstnaná na zdejším 

místním národním výboru jako řadová úřednice v účtárně. Měla tam na starosti vedení účetnictví 

různých městských zařízení, jako byl hřbitov, knihovna nebo muzeum. Ráda jsem za ní na úřad 

chodila, představovala jsem si, že až budu velká, budu také tak úřadovat. Když se na to dívám dnes, 

měla jsem tenkrát možnost osobně poznat některé známé osoby ze starého vedení města, pak je 

nahradila garnitura dělnických kádrů, mezi nimi byli jak staří poctiví komunisté, kteří nezištně chtěli 

dělat pro město, tak i takoví, kteří tu začali s kariérou. Matně si vzpomínám na ty, kteří vedli akční 

výbory. 

MS: To však byla velká změna.  

JH: Sice to byla změna, ale chystala se prakticky od roku 1945, jelikož politicky neuspořádaná a 

rozhádaná společnost nazrávala ke komunistickým myšlenkám.  

MS: Domnívám se, že osobní vzpomínky do jisté míry ovlivňují člověka i během jeho profesního života.  

JH: Ano, díky tetě, která s námi žila v jedné domácnosti a přenášela věci z radnice i do soukromí, jsem 

dění v Poděbradech brala na vědomí. A protože měla účetnicky na starosti i poděbradské muzeum, 

kam jsem odmalička moc ráda chodila, vyjednala mi tu v roce 1953 brigádu. To mi bylo deset let a 

činnost muzea byla ještě spolková záležitost. Chodilo sem pár vážených poděbradských dam a starší 

pánové z výboru spolku, kteří pamatovali ještě zakladatele Hellicha a v jeho duchu pietně to muzeum 

udržovali. Mohla jsem jim pomáhat například tak, že jsem prachovkou oprašovala vitríny a nerozbitné 

věci, pomáhala je přenášet, chodila jim pro minerálku, zaskočila, když bylo třeba postát u pokladny a 

tak podobně. Od té doby jsem tam ráda trávila skoro celé prázdniny. Když jsem se dostala na 

jedenáctiletku, chodila jsem už pravidelně celou sezónu každou neděli dělat průvodkyni do zámecké 

kaple. Bylo to samozřejmě zdarma, nikdo by si tenkrát nenechal za takovou činnost platit. 

Samozřejmě se chodilo i na jiné bezplatné brigády. V muzeu jsem zažila, když se z městského zařízení 

stalo krajské zařízení a potom zase městské a nakonec nadlouho okresní. Živě si třeba vzpomínám na 

poděbradské působení pozdějšího známého muzeologa Zbyňka Zdislava Stránského. I tomu jsem tu 

v padesátých letech chodila pro poděbradku. Tehdy zrovna dělalo Národní muzeum velké vykopávky 

v Libici nad Cidlinou. Jak už jsem říkala, moje dětství bylo s tím muzeem natolik spjato, že jsem se tu 

snažila udržet za každého vedení. Ředitelů bylo několik, nejvýrazněji se tu zapsal Svatopluk Šebek z 

Nymburka. Byl to přírodovědec, známý mykolog a navíc výborný popularizátor, který znal dobře 
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region a jeho vlastivědu. Byl také obratný řečník a uměl dobře a čtivě psát, kreslil a fotografovat. Od 

něho jsem se mohla hodně naučit a za něj to byl zlatý věk muzea. Doktorka Sedláčková sem za něj 

nastoupila jako archeoložka, a když za normalizace musel Šebek nejen pro své dřívější politické 

aktivity, ale i pro neudržitelnou personální situaci v muzeu odejít, přicházela jako jediná 

vysokoškolačka v úvahu na ředitelský post. Účelově tehdy vstoupila do strany a začala vše vést po 

nové stranické linii. Zpočátku jsme spolu vycházely přátelsky a vzájemně se respektovaly, brzy se však 

podobně jako její předchůdce dala snadno ovlivnit lidmi, kterými se v muzeu nově obklopila a jimž 

jsem se stala pro jejich postavení nebezpečnou. Pochopila jsem celou situaci, a protože se mi z muzea 

nechtělo, raději jsem se stáhla, dělala si svou práci, a tak se ředitelce vzdalovala.  

MS: Požadovali od vás, abyste vstoupila do strany?  

JH: Ne, nikdo z muzea ani z jeho nadřízených to po mně nežádal. Přesto jsem se do ní na krátký čas 

dostala. V rámci svých svazáckých aktivit na jedenáctiletce jsem byla v úzkém kontaktu s místním 

výborem ČSM a pak i s okresním výborem v Nymburce, kde byli profesionální funkcionáři. Vzhledem 

k tomu, že mi nedělalo problémy malovat a psát ozdobnými písmy, hojně mě využívali k psaní 

všelijakých plakátů, nástěnek, k výrobě dekorací a podobně. Také zdejší výbor ČSM pořádal taneční a 

připravoval různé kulturní podniky pro mládež, do toho jsem se aktivně zapojila, to mě také bavilo. 

Ještě jsem neměla ani příslušný věk, když mě svazáci navrhli jako kandidáta do zastupitelstva 

městského národního výboru. Krátce po svých 21. narozeninách jsem byla také zvolena a stala jsem 

se členkou kulturní komise, kde mě za svou tehdejší činnost oceňovali. V této souvislosti mě také na 

radnici navrhli za kandidáta strany, a já neprotestovala, protože v těchto sférách se to patřilo, ve 

svém věku jsem tenkrát nad nějakými výhodami neuvažovala a nijak vážně to nebrala. Vůbec jsem si 

neuvědomila, že jsem tím ohrozila postavení ředitele muzea Šebka, nestraníka, který ač i komunisty 

uznávaný odborník, neodpustil si občas proti nim různé osobní invektivy. Za to mohl být soudruhy 

okamžitě odvolán a já byla perspektivním kádrem. Až mnohem později mi došla jeho taktika, totiž co 

nejvíce mě zaměstnat v muzeu, dokonce mě udělal svojí zástupkyní a přehrál na mě mnoho dalších 

úkolů, že jsem skutečně přestala mít zájem o to, co se dělo mimo muzeum, nechodila jsem ani do 

stranických schůzí na radnici, takže mě časem pro nečinnost vyškrtli. Mně to tenkrát bylo úplně 

jedno, ale později, za normalizace, byl pro mě dopad toho dost tvrdý. Navíc bratr po roce 1968 

emigroval do Švédska a já jsem se stala bezperspektivním kádrem, což mi za ředitelky Sedláčkové 

bylo mnohokrát dáno najevo. Ale vzhledem k mým pracovním zkušenostem a výsledkům ani ona ani 

její nadřízení neusilovali o můj definitivní odchod z muzea. Nechali mě pokračovat v práci a dnes, 

když se dívám zpětně, mám čisté svědomí, že jsem udělala daleko víc jako řadová pracovnice než 

v nějaké řídící funkci.  

MS: Člověk měl poté patřičný klid.  

JH: Jak říkám, partajníci mě nechávali v klidu, i když vím, že se mým případem několikrát zabývali.  

MS: To znamená, že respektovali vaši odbornost a zájem o tématiku?  

JH: Moji nadřízení z odboru kultury i ředitelka Sedláčková viděli, že dobře znám zdejší okres, že znám 

muzeum, jeho sbírky a jeho osudy, že jsem schopná bez problémů psát, přednášet, provádět 

s minimálními náklady různé potřebné činnosti – fotografovat, malovat, vymyslet a zhotovit výstavu. 

Díky tomu jsem byla všemi nadřízenými vždy respektována. Zkrátka si nemohu na předlistopadovou 
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dobu stěžovat až na ředitelku Sedláčkovou, ale to byla čistě osobní věc, záležitost dvou rozdílných 

povah.  

… Omezení minulosti výhodou …  

MS: Člověk však nemohl cestovat. 

JH: Ano, nemohla jsem cestovat na Západ ani do Jugoslávie, to přiznávám. S tím jsem se v nastalých 

poměrech bez problémů smířila. Málokomu, kdo měl někoho nelegálně v cizině, se to podařilo, zvlášť 

když dělal v kultuře. Bratr ze Švédska i odjinud z celého světa posílal domů pozdravy, ale 

nevzpomínám si, že bych mu cestování kamkoliv záviděla, nebo že bych se chtěla podívat za ním, ač 

jsem vždycky ráda cestovala a zajímala se o památky všeho druhu. Necítila jsem se ošizená, protože 

na východ do spřátelených zemí se dalo jezdit bez omezení a s mužem jsme toho bohatě využívali. 

Dnes jsem za to vděčná. Byli jsme několikrát na Rusi, procestovali jsme křížem krážem celé Bulharsko 

a Rumunsko, často jsme jezdili do NDR. Zkrátka neměla jsem potřebu cestovat na Západ. Počítala 

jsem i s tím, že s bratrem, který měl krátce po vojně, když odcházel, se už třeba do konce života 

nesetkám. Tady se jen vyučil a pak dělal závozníka v uhelných skladech. Ve Švédsku si udělal vysokou 

školu a stal se z něj odborník na výpočet obsahu vysokých pecí u firmy ABB. Doma by to asi daleko 

nedotáhl. Ale nakonec navzdory celé kariéře se vrátil do rodných Poděbrad, koupil si tu byt a jako 

důchodce sem velmi často zajíždí.  

... Recepce režimu ...  

MS: Jak jste se dívala na režim? Co pro vás znamenal socialismus?   

JH: Musím říci, že jsem byla vcelku spokojena. Nemohu si nějak stěžovat. Měli jsme stále před sebou 

slibovanou vidinu lepších zítřků a některé základní jistoty.  

MS: Jinými slovy ….  

JH: … jsem se přizpůsobila životu, době, prostředí. Většina slušných lidí na tom byla stejně.  

MS: Soudíte, že člověk nemá rebelovat, nemá jít hlavou proti zdi?  

JH: Jsou povahy, které musí jít hlavou proti zdi za každou cenu. Ale jsou zase ti, kteří se spokojí s tím, 

co je. 

MS: Ti moudří?  

JH: Nevím, zdali jsou moudří, ale takovou mají povahu a jsou spokojení.  

… Zpět k osobní stránce …  

JH: S mým mužem, Jiřím Marečkem, jsme seznámili v osmdesátých letech v muzeu, jelikož se tehdy 

zajímal o přírodu a začal navštěvovat přírodovědný kroužek při muzeu. Měli jsme spoustu společných 

zájmů a pro mne tehdy bylo cenné to, že znal zdejší okres jako málokdo. Byl totiž v té době televizním 

opravářem a svou znalostí místních poměrů mi moc pomohl v mém studiu národopisu. Sám pocházel 

z velkostatku a dětství tam strávil v dobách jeho největší prosperity a za okupace a pak po válce. Ráda 

jsem poslouchala, když vyprávěl, jak se tam žilo. Jeho otec pořádal hony, na kterých se setkávala 

vybraná společnost včetně šlechticů, kteří vlastnili sousední velkostatky. Pak přišel únorový převrat a 



 
 

77 
 

rodina musela najednou všechno opustit. Přišli lidé z nejbližší vesnice a celý dvůr se vším živým i 

mrtvým inventářem zabrali. Mužův otec přes celoživotní zkušenosti v hospodářství si nakonec našel 

místo v Praze jako řidič tramvaje. Zajímalo mě, co říkal na rozkradení svého majetku. Prý stál ve 

dveřích jejich domu, viděl, jak všechno zabírají a odvážejí. Byl při tom klidný a přesvědčený, že to 

stejně jednou všechno vrátí.  

MS: Nu, ale právě lidská svoboda je spjata s vlastnictvím, odpovědností.  

JH: Ano, to si určitě myslel mužův otec. Jeho syn, který měl být jeho nástupcem a převzít všechnu 

zodpovědnost, však už ve svých začátcích zažil jiný režim. Do února 1948 mohl studovat na výjimečné 

Koleji krále Jiřího tady v zámku, ale musel ji hlavně pro svůj původ opustit. Byly v tom také nějaké 

rebelie. Po tvrdém nástupu komunistů, kteří odsuzovali soukromé vlastnictví, jim nic nezbylo a tedy 

ani ta dřívější odpovědnost. Řada dříve majetných lidí se vzdala vlastnictví a tím i odpovědnosti, aby 

si v nových poměrech mohla zachovat lidskou svobodu.  

MS: Chodili tam studenti jako Václav Havel, Miloš Forman? 

JH: Ano, žil s nimi v internátě, zvlášť s Formanem si byli blízcí a dodnes si dopisují. Dokonce seděl 

s Josefem Mašínem v lavici, ale ten jako poděbradský v koleji nebyl, do gymnázia jen docházel a 

podle řeči s ním nikdo ze spolužáků nechtěl nic mít. Po vyloučení ze školy se mému muži podařilo 

dostudovat ve vysídleném pohraničí, v České Lípě. Odtud se přihlásil se na vysokou školu, na techniku 

a tu v padesátých letech také dokončil. Měl to asi těžší než ty dělnické kádry, kterým se dávala 

přednost, ale o to více si odnesl do života. Založil si rodinu, přizpůsobil se nastalým poměrům, celý 

život pracoval, nestrádal, a pokud vím, na předlistopadové poměry si také nestěžuje, i když by k tomu 

měl daleko více důvodů než třeba já.  

MS: Člověk nemá usilovat o majetek, a bude mu dán.  

JH: Mně ke spokojenému životu bohatě stačí, co mám. Chtěla bych být zdravá, abych mohla dlouho 

fungovat alespoň jako nyní. Chtěla jsem jen ilustrovat, že většina obyčejných, pracujících lidí, které 

jsem znala ze svého okolí, se do komunistických poměrů vpravila a žila si „normálním životem“. 

Neměla důvod rebelovat. Je to však můj subjektivní názor. Nemusela jsem nikomu podlézat, 

nemusela jsem se ponižovat. Myslím si, že jsem si žila jednoduchým většinou spokojeným životem 

s určitými jistotami a s výhledem, že se mohu mít i lépe. Proto se mi události v listopadu 1989 pro 

můj život nezdály až tak převratné.  

… Charta 77 … 

MS: Jak ale vnímáte význam Charty 77? To proto, že to byli lidé, kteří se postavili proti režimu, jelikož 

nedodržoval lidská práva, k jejichž dodržování se zavázal.  

JH: To však šlo mimo mě. Sice jsem ty lidi registrovala, některé jsem znala i osobně, necítila jsem ale, 

že by někdo ohrožoval moje lidská práva, na kterých mi záleželo. 

MS: Dá se říci, že z hlediska lidí z Poděbrad mohla být Charta podružná.  

JH: Nevěnovala jsem tomu moc pozornosti. 

MS: Myslíte si, že to byla záležitost intelektuálů, elity? 
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JH:  Řekla bych, že se to týkalo jen určité skupiny intelektuálů, kterou jsem ani za elitu nepovažovala. 

Určitě se to netýkalo velké většiny běžných pracujících lidí, kteří vytvářeli pro tuto společnost grunt 

materiální i duchovní. Ve škole jsem například osobně poznala profesorku Libuši Šilhánovou. Žila 

krátký čas v Poděbradech, její otec byl lékař a působil tu jako zdravotní rada. Vystudovala filozofickou 

fakultu a po mateřské dovolené asi v roce 1959 začala učit na zdejší jedenáctiletce. Rok mě učila 

češtinu a pak zase odešla do Prahy. Nevzpomínám si, že by se ve škole nějak výrazně projevila. Když 

končila fakultu, v rámci nějaké odborné praxe připravila v rodné síni krále Jiřího výstavku o 

Schnirchově pomníku na náměstí. To vím, protože jsem tou výstavou pak několik let provázela 

návštěvníky. Že hrála významnou roli v Chartě 77, jsem se dověděla až po letech.  

MS: Charta 77 vystoupila proti komunistickému režimu, protože komunisté nedodržovali to, k čemu se 

sami zavázali.  

JH: To skutečně šlo mimo mě. Ještě si vzpomínám na Martu Kubišovou. Znala jsem ji také ze školy, 

protože byla o rok starší než já. Kubišovi bydleli za rohem u parku a my se potkávaly. S jejím mladším 

bratrem Honzou jsem na jedenáctiletce chodila dokonce rok do jedné třídy. Ale ona patřila do úplně 

jiné poděbradské společnosti, která se vytvořila kolem zdejší jízdárny a byla dost uzavřená. Z této 

společnosti se snad nikdo běžného kulturního dění v Poděbradech neúčastnil a nevzpomínám si, že 

by se sama Marta tady nějak viditelně projevovala. Brzy zmizela do Prahy a o jejích návratech do 

Poděbrad nevím.  

... Východiska režimu ...  

MS: Kdybychom se měli vrátit k základní otázce: Myslíte si, že socialismus nabízel onen koncept 

opírající se o spravedlnost, občanskou rovnost, harmonii?  

JH: Osobně bych řekla, že ano. Musíte si to zasadit do kontextu. Nezapírám, že jsem vystudovaná 

marxistická filozofka a také se za to nestydím. Udělala jsem si svůj názor na společnost a její historii a 

toho se držím. Materialistická filozofie mi byla vždycky celkem blízká. Pochopila jsem ji a věřila jsem 

jí, že když se naplní, lidé budou spokojení, budou si rovni.  

MS: Člověk je ale ze své podstaty nespokojen?  

JH: Nespokojen v mezích možností. Když se dělá dobro a když se obětuje pro společnost, vnímá také, 

že je spokojen.  

MS: Problém je, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.  

JH: I to je pravda, záleží, kdo si co pod těmi dobrými úmysly představuje.  

MS: 41 let zde působil režim. Byl to režim, o němž se říká, že lhal. Tento režim se bál pravdy. Pro Čechy 

vysílalo Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, české vysílání BBC. 

JH: Nevnímala jsem to tak a neměla jsem potřebu poslouchat zahraniční rozhlas. Možná před 

listopadem občas, když se to zde začalo hýbat a přestala jsem se v tehdejších poměrech orientovat.  

MS: Nepovažujete lidi, kteří odešli jako Tigrid, Peroutka, za význačné představitele svobodného 

myšlení.    

JH: Ty jsme neposlouchali. Věděli jsme, že odešli, tak odešli, …   
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MS: … a proto se neúčastnili budovatelského úsilí. 

JH: Víte, těžko se o tom hovoří. To, co nyní říkám, je můj subjektivní pohled na celou společnost.         

… Teorie marxismu … 

MS: Trochu se vraťme. Vyrostla na marxistické filozofii a to ovlivnilo vaše vnímání světa ...  

JH: Tu nezapírám, protože se některé teorie dnes prakticky potvrzují. Třeba z dávných dob si 

pamatuji, že imperialismus je nejvyšší stadium kapitalismu. Co máme nyní v současnosti? Marx to 

přesně vystihl již přes sto padesáti lety a i dnes to platí i se všemi negativy.  

MS: Marx analyzoval dobře, ale udělal špatné závěry. Mám na mysli význam revolučnosti.  

JH: V každé zemi a v každé době je to jinak, ale princip je stejný. Na konci je proletářská revoluce. 

Podívejte se dnes na některé části světa. 

MS: Také předpokládal, že změny začnou v nejvyspělejších zemích, jako je Anglie. Místo toho to 

začalo v Rusku, protože se do toho pustil Vladimír Iljič Lenin.  

JH: Převraťme list. Do této filozofie se už nechci pouštět.  

… Existence ideologie …  

MS: Myslíte si, že společenský systém může fungovat za jakékoliv ideologie, pokud jsou lidé schopni 

vzájemně si naslouchat?  

JH: Nezlobte se, už se mi to nechce rozebírat.  

MS: Dobrá, přesto vám ideologie nezabránila v tom, abyste uveřejňovala historickou pravdu.  

JH: Nepochopila jsem přesně, jak to myslíte. K historické pravdě jsem vždy snažila dobrat a 

interpretovat ji podle svého nejlepšího svědomí. 

… Nosná idea komunismu? …  

MS: Vaše odpovědi jsou stručné, a proto navrhuji, abychom se tématem zabývali hlouběji. Rád bych 

se zeptal, zdali si myslíte, že socialismus, o nějž usilovalo zdejší zřízení a z něhož se měl utvořit 

komunistický režim, měl šanci na úspěch? Podle některých to byla snaha o vytvoření „spravedlivé 

společnosti“.  

JH: Musím říci, že principy, na kterých minulý režim stavěl, mi nebyly cizí. Nelíbí se mi, co se dnes 

děje, jak se vytvořily a stále vytvářejí velké majetkové rozdíly, vznikají nezasloužené elity, podivné 

celebrity. Opravdu se mi zdálo, že dříve to byla společnost, která se snažila, aby se všichni lidé měli 

dobře, a kdo chtěl a mohl pracovat, byl i oceněn aspoň na první pohled spravedlivě. Kdo se práci 

vyhýbal, spekuloval, šidil, měl punc příživníka a i menší kriminální delikty se, pokud možno hned, 

spravedlivě potrestaly. To se vymklo společnosti z rukou a současná situace dává stále větší prostor 

jednotlivcům, aby naší džungle využili ve svůj prospěch. Teď už si lidé nemohou být rovni. 

MS: Někdo však byl „rovnější“.  
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JH: Myslím si, že známé křivé charaktery, které chtěly ubližovat, se rodily z osobní potřeby 

jednotlivců. Většinu národa mám za slušné lidi, kterým moc vadí, co se nyní děje. Všichni víme, jaký 

tu byl obrovský grunt, jenž se za léta nahospodařil. Základ dostal už v 19. století, za první republiky se 

úspěšně rozmnožil a i válečné ztráty se podařilo poměrně brzy srovnat. Komunisté chtěli národní 

bohatství udržet a rozmnožit. Věřím tomu, že doopravdy chtěli, aby se všem žilo lépe. Pamatuji se 

ještě na tehdejší propagandu, na stavby mládeže. To zažila i moje generace - a chodit zadarmo na 

brigády bylo samozřejmostí.  

MS: Byly brigády povinné?  

JH: Ne, ale patřilo se to. Když bylo potřeba pomoci v JZD, chodilo se na brambory, na řípu. Celá škola 

se vystřídala. Bylo normální, že jsme nejen jako studenti, ale i jako děti v mezích možností pomáhali, 

kde to šlo, třeba sbírat žaludy pro lesní zvěř, starý papír, léčivé byliny atd. 

MS: Nu, ale minulý režim ukradl majetek a snažil se tím řešit majetkovou diferenciaci. V roce 1953 

byla měnová reforma.  

JH: Padesátá léta pamatuji jako dítě, podle vzpomínek vím, že měnová reforma byl šok pro spoustu 

lidí, čím více peněz měli, o to větší byly jejich ztráty. V poměru 1 : 5 si mohl každý vyměnit jen 300 Kč, 

v tom si byli lidé tehdy rovni. 

MS: Byla popravena Milada Horáková a čelní představitelé komunistické strany. Byla to vypjatá doba.  

JH: K tomu bych se nevyjadřovala, jelikož jsem to jako dítě nevnímala. Dnes se o tom hodně mluví, 

celá doba i politické poměry se hodnotí současným pohledem a už málokdo si dovede skutečně 

představit tehdejší dobu, celé zákulisí, přání Stalina, působení jeho poradců atd. 

MS: Režim také doznal pozdějšího uvolnění.  

JH: Ano, ale politické procesy byly záležitostí první poloviny padesátých let. Uvolnění přišlo až po 

Stalinově smrti a v důsledku uvolněných poměrů po odstranění kultu osobnosti i u nás mohla přijít 

komunisty slibovaná zlatá doba.  

MS: Inu, zlatá šedesátá, jak je nazývána perioda československého filmu.  

JH: Dnes je to kacířské, když to říkám, ale nám se to tak jevilo. Jednak se sem dostávala spousta 

spotřebního zboží ze zahraničí, o kterých se nám do té doby mohlo jen zdát. I v kultuře se objevilo 

uvolnění. Začaly se najednou vydávat knihy jako před únorem 48. Dalo se koupit slušné oblečení ze 

Západu, promítaly se západní filmy, muzika atd. 

... Zájem o věci veřejné ...  

MS: Pokročme dále. Myslíte si, že lidé měli zájem účastnit se na věcech veřejných? Hovořil jsem 

s Petrem Váchou, jenž mně říkal, že muzeum bylo aktivní, že se zde pořádaly diskuse.  

JH: Ano, dobře se na to pamatuji, i celé muzeum se toho za ředitele Šebka účastnilo. Šebkovi to pak 

bylo za normalizace přečteno k tíži a byl to jeden z důvodů, proč musel odejít.  

MS: Nejen, byla zde občanská aktivita, muzeum bylo centrem, kde se pořádaly přednášky.  
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JH: Pořádaly se i angažované výstavy a komponované pořady mj. o TGM nebo legionářích. Ano, tak 

tomu skutečně bylo. Sama jsem v tom byla zapojena a dělala jsem to také s chutí, protože jsem si 

myslela, že to má smysl. A tenkrát na krátkou dobu to smysl mělo.  

MS: Jinými slovy, mělo to patřičný ohlas.  

JH: Ano, do muzea tehdy dobrovolně přicházelo mnoho lidí, na přednášky jsme si museli i vypůjčovat 

židle do sálu. Odborné výstavy a přednášky pokračovaly i za normalizace za zájmu veřejnosti. To po 

listopadu 1989 ustalo.  

  … Jiný pohled …  

MS: Ve své podstatě, co říkáte, dnešní době nekonvenuje.  

JH: Ano, vím, že ne. Když se teď proklamuje svoboda slova i názorů, víte, co si upřímně myslím. 

MS: Lze se domnívat, že výsledek je tříbení názorů v diskusi. Minulý režim se stavěl k věcem polárně. 

JH:  Tomu nerozumím. Nikdy jsem nebyla velký diskutér, snažila jsem se respektovat názory druhých, 

a když jsem uznala, že mají pravdu, přijala jsem ji. Když mi někdo začne vykládat jen o hrůzách 

komunismu, jako historička vím, o čem mluví, a o tom s ním nebudu diskutovat, ale když mi neuvěří, 

že režim měl i své kladné stránky, asi ho nebudu přesvědčovat.  

MS: Nevnímala jste minulý režim jako cosi, co je šedé? 

JH: Určitě ne, vždyť to byla léta mého mládí a nadějí, s těmi jsem si žila normální, klidný život. Snažila 

jsem se, abych nikomu neublížila, abych prospěla. Nakonec se to projevilo i v muzeu tím, že po mně 

zbude jako pomník přerovský skanzen, který skomíral, když jsem tam přišla. Dnes je to známý podnik, 

který přerostl možnosti tohoto místa. Po listopadu 1989 jeho vzestup skončil a přežívá to, co se 

podařilo vytvořit s podporou komunistických orgánů. Dnes je to v poměru k minulým možnostem jen 

živoření. S velkými plány, které jsem připravila na dokončení skanzenu, jsem se definitivně rozloučila. 

Naši současní nadřízení na kraji nemají ani peníze ani zájem. Šedá se mi zdá spíše naše současnost.  

MS: Soudím, že popisujete práci, jak ji popisoval Masaryk. Je to mravenčí, dennodenní snažení. Když 

se člověk ohlédne, tak zjistí, že vykonal mnoho.  

… Problém doby a dopady na instituci … 

MS: Říkáte, že jste kritická k době, v níž žijete. Co považujete za ústřední téma a problém této doby? 

Sama jste říkala, že například muzeum není tou institucí, kterou bylo.  

JH: Zde platí to staré, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Věřím v „kolo dějin“. Jednou je muzeum 

nahoře, jednou je dole. Jednou je vyhledávanou a váženou vědeckou institucí, jednou je 

nepřitažlivým zábavním podnikem a časem také něco mezi oběma extrémy. Sama jsem to za dlouhá 

léta zažila několikrát.  

MS: Poukázala jste na paní Sedláčkovou, která byla přímo spjata s minulostí.  

JH: To bylo kupodivu v době, kdy se „kolo dějin“ točilo nahoru, kdy se ruka Páně otevřela a ona 

dokázala všechny stranické kruhy přimět k tomu, že pro muzeum něco dělaly, daly peníze, ohodnotily 
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snahu. Byla v čele celého muzea, což byl přínos nejen pro skanzen, ale i pro ostatní menší muzea. 

Kdysi jsem absolvovala muzejní školu, což byla nástavba pro středoškoláky s druhou maturitou. Tam 

jsem si mimo jiné uvědomila jednu zásadu, která se mi potvrdila v praxi, a to se netýká pouze muzea. 

Nejen muzeum, ale jakýkoliv systém, který se skládá z několika složek, musí mít všechny složky 

v rovnováze, aby dobře fungoval, aby šel nahoru. Pak se dostaví úspěch. Muzeum má z definice 

poslání, aby sbíralo předměty, doklady minulosti, aby je odborně zpracovávalo a aby je veřejnosti 

ukazovalo. Když tyto tři složky fungují, instituce jde nahoru, i společnost o ní ví. Zažila jsem to za 

prvního ředitele za pana Šebka. Nutno říci, že už za lékárníka Hellicha, který toto dodržoval, bylo 

zdejší muzeum jedno z tehdy nejlepších, protože pan lékárník sbíral, publikoval, dokázal vzbudit 

zájem veřejnosti o sbírky.  

MS: Ano, ale pan Hellich zde byl za první republiky.  

JH: To jen potvrzuje moji teorii. Ale nyní bych uvedla ještě jeden opačný příklad týkající se bývalého 

ředitele Šebka. Byl to, jak už jsem se zmínila, velmi dobrý organizátor, řečník, měl známosti, sehnal si 

spolupracovníky, mimo jiné výbornou historičku a archeoložku. Sám byl přírodovědec, ale zajímal se i 

o národopis, o muziku. Obsáhl celou šíři muzejní problematiky. Všechny složky tehdy fungovaly, jak 

měly. Muzeum šlo nahoru, ale jen poměrně na krátkou dobu. Personálně se sice z toho stal velký 

podnik s dobrým renomé, ale ředitel ho nezvládl organizačně. Kolem roku 1968 nastal zlom, došlo 

k personální obměně a muzeum zase šlo na čas dolů. Pak se zase „kolo“ začalo otáčet nahoru, a to 

právě v době normalizace díky ředitelce Sedláčkové, která si dokázala najít spojence v nejvyšších 

špičkách jak oboru, tak i politiky. Pro tyto známosti si našla i podporu svých nadřízených a stranických 

orgánů. To zažil i Petr Vácha. Přednášelo se, dělaly se výstavy, rozšiřovaly sbírky, přišli noví odborní 

pracovníci. Ale zase jen dočasně, po jejím odchodu se „kolo dějin“ automaticky na čas vracelo dolů. 

Taková je podle mne i další perspektiva muzea. 

MS: Zkrátka byli zde lidé, kteří se doplňovali.  

JH: Ano, byl to tenkrát zase na čas všestranně fungující celek. Také po partajní stránce to bylo 

muzeum vynikající, protože všichni vedoucí museli být ve straně a té byli také odpovědni. Mě se to 

netýkalo, nebyla jsem perspektivní kádr. Vyslechla jsem na pracovní poradě úkoly a snažila jsem se je 

splnit. Když jsem vyvinula iniciativu, bylo to zpravidla oceněno. Po listopadu 1989 vznikla složitá 

situace a u nových nadřízených se hledala cesta, jak se komunistické ředitelky zbavit. 

… Instituce a rok 1989 … 

JH: Všem nahoře i dole se najednou stala nepohodlná a všichni předpokládali, že i v muzeu přijdou 

jiné pořádky. Ale bylo jasné, že se ředitelce Sedláčkové nechce z místa odejít, přestože to všichni 

vzhledem k její minulosti čekali. Jako dnes to vidím, jak si nás všechny zavolala a hned nám řekla: 

„Dámy, řekněte, co proti mně máte.“ Zůstaly jsme tam zticha sedět, protože tohle jsme od ní 

nečekaly. Nakonec proti ní nikdo ani nehlesl a ona ještě asi dva roky potom ředitelovala. Po jejím 

odchodu nastalo na čas bezvládí a rozvrat podniku.  

MS: Sama jste nechtěla řídit tuto instituci?  

JH: Nikdy nechtěla, ale málokdo mi věřil. Mrzelo mě pak, že jsem k tomu byla „vyhecována“, když 

Sedláčková odešla a dělal se konkurz na nového ředitele, prý aby se sem nedostal někdo zvenčí. 

Nakonec mi došlo, že to bylo předem připravené pro jednu kolegyni, jen aby měli jakoby výběr. Ta 
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sice místo přijala, ale během dvou let odešla na mateřskou dovolenou.  Po ní se do muzea vrátila, ale 

jako řadová pracovnice. 

MS: Nemá se člověk obětovat, když se láme chléb?  

JH: To jsem nepochopila. Neměla jsem potřebu ani příležitost se obětovat. Říkala jsem, že když mě 

zde nechají ještě v důchodovém věku, odvděčím se jim za to. Díky svým praktickým zkušenostem z 

oboru, znalostem Poděbrad i celého regionu, známostem si myslím, že to funguje a spokojenost je 

zatím na obou stranách. Nechci se chlubit, ale asi v celé republice nemám konkurenci v tom, kolik 

jsem doma i ve světě viděla muzeí a skanzenů. Všude lze získat nějaké zkušenosti, ty mám a mohu je 

pro dobro věci kdykoliv použít. To považuji za daleko cennější, než se obětovat při řízení instituce.  

MS: Toto jsem zmínil z toho důvodu, že jste byla podřízena ředitelce, která měla kontakty s minulým 

režimem.  

JH: Někdy to opravdu byly nervy. Byla jsem moc ráda, když z muzea nakonec odešla. Jen kvůli ní jsem 

byla několikrát na odchodu z muzea, že už tam s ní nevydržím. Ona to věděla a několikrát mi 

zlomyslně ten odchod zkazila. Třeba jsem se chtěla vrátit zpět do poděbradské spořitelny, kde jsem 

po škole začínala a stále měla mnoho dobrých známých. Ona si osobně došla za soudružkou 

ředitelkou, že mě nesmí přijmout. Také jsem chtěla nastoupit do okresního archivu, i tam zařídila, aby 

mne nepřijali, jak jsem se později dověděla. Moje opozice potom spočívala v tom, že jsem 

vylepšovala přerovský skanzen. Když se dívám zpět, udělala jsem tam tehdy nejvíc práce. Nakonec 

sama ředitelka souhlasila se zákazem kouření v celém areálu, proto se tam jako silná kuřačka často 

neobjevovala. Jsou to sice staré osobní věci, ale dodnes na ně nerada vzpomínám a mladším kolegům 

stále připomínám, ať si váží toho, že mohou v klidu pracovat. 

 MS: Vidíte, sama jste říkala, že když je dobrý kolektiv a zájem, je to, co instituci pohání dopředu.  

JH: Ano, souhlasím s vámi. Vyřizování osobních účtů nepatří na pracoviště. Když se stále něco řeší, nic 

se neudělá. Ale v mém případě to byla výjimka, protože jsem měla důvod ředitelce i sama sobě 

ukázat, že něco dokážu – sobě pro pozvednutí sebevědomí a ředitelce zlomyslně pro závist.  

… Minulost a vyrovnání se s ní …  

MS: Obraťme list, jelikož jste historička a jistě je vhodné se zmínit o vyrovnání se s minulostí. 41 let 

jsou dvě generace. Domníváte se, že se tento režim podepsal na povahách lidí, že se podepsal na 

faktu, že lidé měli shrbenou páteř? 

JH: Je obtížné to zevšeobecňovat. Každý režim se nějak podepsal na povaze jednotlivce i celé 

společnosti. Vždycky byli lidé dobří, obětaví, a vždycky se našli bezcharakterní lidé, prospěcháři i 

takoví, kterým bylo potěšením škodit druhým lidem.  

MS: To znamená, že člověk se nenaučil krást? Za minulého režimu se mnozí z nás řídili heslem: „Kdo 

nekrade, okrádá rodinu.“ 

JH: Jak známo, že v každém režimu se kradlo a v dávnější minulosti byly tresty za krádeže zvlášť kruté. 

Bohatí mohli krást ve velkém a skrytě, aniž by se přišlo na to, z čeho zbohatli. To heslo sice vzniklo za 

minulého režimu, ale myslím, že ve srovnání se současnou situací byly takové krádeže zanedbatelné. 
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Straničtí funkcionáři, kteří k tomu měli nejvíce příležitostí, se také nejvíce báli z důvodu stranické 

disciplíny. 

MS: Myslíte si, že tam byla vzájemná kontrola?  

JH: Ano, určitě se vzájemně kontrolovali. Strana přece dbala přísně na to, aby soudruzi byli čistí a šli 

příkladem. Zvlášť ti staří stranickou disciplínu brali vážně. Komu něco dokázali, byl příkladně 

potrestán, tak se to alespoň jevilo zvenčí.  

MS: Dobrá, soudíte, že o minulém režimu se hovoří dostatečně?  

JH: Soudím, že by se ani nemuselo tak zeširoka. 

MS: Skutečně?  

… Paradoxy …  

JH: Podle mého názoru ze socialistického období zůstal nahospodařený grunt, který byl po listopadu 

takovými akcemi, jako byla kuponová privatizace, lehkomyslně promrhán. Měli jsme pocit, že nám 

patří, co tu v naší zemi je, a teď se tažme, co nám z toho zbylo.  Máme pocit, že všechno národní 

bohatství je rozkradené, že všechny ziskové statky, které nám mohly zůstat, jsou už v zahraničních 

rukou. Tak se to jeví i mně.  

MS: Nemyslíte si, že poukazování na fakt, že je vše rozkradeno, je příliš černé vidění?  

JH: Ale nahrává tomu to, co nám říkají všechny sdělovací prostředky od rána do večera. Nejvíc to 

vidím v zemědělství, které je mi nejblíže. Moje babička pocházela ze statku. I větší sedláci museli 

tvrdě pracovat, aby si zajistili existenci. Někteří měli víc, někteří míň, ale rozdíly nebyly tak veliké. I 

menší výměra početnější rodinu uživila a zdálo se, že je to neměnný stav. Všichni nekonečnou práci 

na venkově brali jako samozřejmost. Ale změnilo se to po vzniku JZD. Vím, že i někteří příbuzní 

ochotně dali svůj majetek do JZD, to byli ti chudší. Jiní zase, co měli větší pozemky, byli označeni jako 

kulaci. Těm jako prvním zabrali pole, všechen inventář a vystěhovali je i s mladými dětmi na státní 

statek, kde museli dělat na majetku zabraném jiným. Nakonec i ti si na nespravedlivost zvykli a 

přizpůsobili se. Časem dokázali vytvořit taková JZD, které nám ve světě záviděli. Mnoha lidem 

pracujícím v JZD se ani nesnilo, k jakým vymoženostem se dopracují. Začínali sice skromně 

s nepatrnými doplatky, ale to se kolektivní prací začalo postupně zlepšovat a nakonec si většina 

„jezeďáků“ žila na slušné úrovni. Když jdete po vesnici, vidíte, jaké vily si mohli postavit. Poté přišel 

listopad 1989, JZD se transformovala a všechno bylo jinak. 

MS: Také tam byla přítomnost restitucí.  

JH: Kdo to uměl, vydělal na tom. Kdo se o to nestaral, přišel o to. Ptejme se, co je dnes? Dnes jsou 

opět velké komplexy, jelikož drobní rolníci, či lépe ti, kdo zakládají farmy, naříkají, pokud z toho 

nevypadli. Co zde na Poděbradsku? Byla zde Polabská blata. To bylo velké JZD, …          

MS: … které existuje.  

JH: Ano, ale už nepatří „blateckým jezeďákům“. Jak si lidé žili v nedávné minulosti minulosti a dnes 

názorně vidím v Přerově nad Labem. Bohatství tamního JZD bylo založeno na pěstování raných 

brambor a květáků ve velkém. Po listopadu ´89 se tam našlo několik podnikavých, většinou vedoucích 
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družstva; ti se včas dohodli a podstatnou část podniku si rozdělili. Zase se tu pěstuje ve velkém, ale 

výnosy nejdou do společné kasy, ale soukromníkům. Na Poděbradsku zase většina pozemků patří 

Andreji Babišovi, což je úspěšný reprezentant dnes už velikého komplexu podniků. Stačí mu 

zaměstnávat jen pár lidí. Dříve, když členové JZD dělali v družstvu, neměli starost o budoucnost, 

protože byli přesvědčeni, že systém zemědělské velkovýroby uživí je i jejich děti. Nakonec se sice 

zemědělství vrátilo zpět k velkovýrobě, protože v malém se dělat nedá, ale kolik lidí přišlo o práci a o 

slušné výdělky. Ekologické zemědělství je zanedbatelné.  

MS: Myslíte si, že je pro Polabí velkovýroba vhodná?  

JH: Dnes je tu jediná možná, aby se vyplatila.  

MS: Zmínila jste Andreje Babiše, to je Slovák.  

JH: Fandím mu. Velkovýrobu beru, jelikož je to vývojový trend.  

MS: Tento člověk zatím neprošel domácími skandály, které by ohrožovaly jeho působení.  

JH: Dobře ví, co musí dělat, chce-li být úspěšný, nesmí si žádný skandál dovolit. Určitě si uvědomuje, 

kam až dosáhne lidská závist.  

MS: Člověk se právě musí rozhodnout, co bude v tomto světě dělat, co mu vyhovuje. Domnívám se, že 

soutěživost vede k tomu, že společnost se posouvá výše.  

JH: Je to možná tím, že jste mladý a život máte před sebou. Já už s nikým nesoutěžím, jen bilancuji. A 

nelituji toho, co jsem zažila.  

MS: Člověk musí bilancovat neustále.  

… Zpět k minulosti …  

MS: Rád bych se vrátil k vyrovnání s minulostí, od něhož jsme uhnuli. Co to pro vás znamená? Je 

nutné? Němcům trvala generace vyrovnání s nacismem.  

JH:  Já mám na to názor, stále ovlivněný osudy naší rodiny za války. Mezitím však dospěly další 

generace, které si naštěstí válečné hrůzy a jejich dopad neumí ani představit. Myslím, že už by se o 

vyrovnávání nemuselo mluvit. 

MS: Soudíte, že je nutné mít ústav, který má za úkol zkoumat totalitu? 

JH: Ne, období totality je součástí historie, na které má pracovat jen současná věda. 

… Zrušení strany KSČM …  

MS: Dobrá, jak se ale díváte na pokusy zrušit komunistickou stranu? Takový Jaromír Štětina to 

prosazuje.   

JH: Pokud strana nebyla zrušena ihned, dnes to nedává smysl.  

MS: Myslíte si, že je to po dvaceti letech pasé?  
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JH: Nemůže to být pasé, když je to současná parlamentní strana se stabilně třetím největším počtem 

voličů, tedy s nezanedbatelným podílem v parlamentu. 

... Antikomunismus …  

MS: Ve vztahu k minulosti diskutujme ještě otázku antikomunismu. Jsme v Poděbradech. Zmínila jste, 

že váš pan manžel měl možnost se stýkat i s bratry Mašínovými. Jak vnímáte tyto osoby? To proto, že 

to byli lidé, kteří se proti komunistické totalitě postavili.  

JH: Vůbec bych se jimi nezabývala. Vím sice o nich dost z literatury i vyprávění, ale osobně jsem 

poznala jen paní Mašínovou. 

MS: Byla to matka Ctirada a Josefa Mašínových.  

JH: Ano, přestěhovali se za okupace do Poděbrad, ale můj manžel se s nimi stýkal až po válce, když 

navštěvovali gymnázium při Koleji krále Jiřího a on tam byl v internátu. Vzpomínal, že tam s nimi 

nikdo nechtěl mít nic společného. Nezařadili se mezi ostatní studenty a jeli si po svém. Muž o nich 

říká, že to byli doslova grázlové, dobrodruzi násilnické povahy a že se jich někteří spolužáci i báli. Můj 

manžel dokonce seděl s mladším Josefem Mašínem v lavici a pak s ním udržoval písemný styk. Když 

totiž bylo padesáté výročí školy, pozval Mašíny na oslavy. Josef Mašín mu odpověděl, že ho to 

nezajímá, že sem, dokud je tu komunismus, nepřijede. Navíc manžel ho pokládá za zbabělce, který 

neměl dost odvahy si svoje věci dát do pořádku.   

MS: Shodou okolností oba Mašínové se nedostavili ani na pohřeb svého kamaráda Milana Paumera.  

JH: Nedostavili se, přestože se mohli dostavit. Manžel je pokládal za zbabělce, kteří neměli dost 

odvahy si svoje věci tady dát do pořádku. Jejich počínání už právně nebylo pokládáno za trestné. 

Nikdy totiž nebyli tady obžalováni, neměli tedy proč být obžaloby zproštěni. Mohli sem kdykoliv volně 

a beztrestně přicestovat. 

MS: Mašínové se tážou: „Proč se vracet do země, kde stále existuje komunistická strana?“  

JH: Proč tedy Josef Mašín přijel na Slovensko do Bratislavy jako host, když i tam je legitimní 

komunistická strana? 

MS: Myslíte si, že idea antikomunismu je nebezpečná?  

JH: Je to zbytečný strašák.  

MS: To by popíralo činy synů generála Mašína. 

JH:  Podle mého muže Mašínové proti komunismu nehnuli prstem. Šli za svými osobními zájmy, za 

dobrodružstvím, které měli v krvi. Když už byli na Západě, o situaci u nás jim vůbec nešlo, starali se 

hlavně o své osobní záležitosti a o své kšefty. 

MS: Zklamal nás Západ, obrátíme se na Východ.  

JH: Myslíte na důsledek Mnichova a potom na události konce války a našeho osvobození? 

MS: Dobrá, ale Američané se drželi jisté linie.  
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JH: Ano, byly stanoveny hranice a nemohli dál. Díky tomu nás osvobodili Rusové a my jsme se 

zákonitě dostali do sféry sovětského vlivu, do područí Stalina.   

MS: Soudíte, že je chybné, když se lidé příliš vymezují proti komunistické straně?  

JH: To je věcí každého z nás. Někdo se chce vymezovat, aniž by věděl proč. Jiný má na mysli surový 

boj o moc a dávné politické procesy v padesátých letech. Ale dnešní KSČM podle mne má s tou 

začínající KSČ jen málo společného. I dnes škodí její pověsti jen jednotlivci.  

MS: Myslíte třeba Grebeníčka? 

JH: Ne, to jsou již lidé jiného ražení. Pamatuji si řadu těch „tvrdých“ komunistů.  

MS: Přímo v Poděbradech? 

JH: Naštěstí jsem s nimi neměla co do činění. Ve straně byla většina z nich z opravdového 

přesvědčení. V Poděbradech to bylo několik rodin, rekrutovaly se hlavně z místního proletariátu. 

Ucítily příležitost a chopily se jí. Ty stavěly na tom, že se jich ostatní bojí.  

MS: Ve společnosti, která však žije ve strachu, nastává úpadek.  

JH: Tak tomu bylo hlavně po roce 1948 do měnové reformy v roce 1953. To byla opravdu těžká léta 

pro naši společnost. Poté následovalo uvolnění, první tvrdá garnitura se vytratila a nastoupila druhá, 

která byla jiného zaměření. Společnost si mohla oddechnout.  

… Ohlédnutí …  

MS: Kdybychom se měli ohlédnout, můžeme říci, že soudobá společnost je postavena na základě 

podnikavosti? 

JH: Bohužel se domnívám, že to platí. Podnikavost má však různé formy. Ti, kdo byli slušní a mysleli to 

poctivě, většinou už dávno odešli od válu. Neumím pochopit, že u nás najednou mohou být 

miliardáři.   

MS: Zmínila jste Andreje Babiše. Někteří z nás jsou schopní podstupovat riziko.  

JH: Ano, někteří lidé jsou schopní neuvěřitelně riskovat, ale k tomu, aby jim to vyšlo, musí mít daleko 

více znalostí a štěstí, mít známosti a všechno do detailu promyšlené, řekla bych, že je to Babišův 

případ. Jak se rozjede, nemůže se už zastavit. Bohužel je i mnoho lehkomyslných hazardérů, kteří jsou 

schopni nejen své bližní riskováním připravit o velké majetky. Jiní zase mají při riskování štěstí a 

vydělají na tom. 

MS: Život nemá své jisté. Život je životem v riziku.  

JH: Z mého pohledu právě socialismus dával lidem naději, že budou žít v lepší budoucnosti, a jistotu, 

že se v případě potřeby společnost o ně postará. A toto vědomí je důležité i z psychologického 

hlediska. Dnes tomu tak není.  

MS: Zřejmě se s vámi mladí lidé neshodnou.  
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JH: Nechci vám své názory vnucovat. Měl jste zájem slyšet můj subjektivní názor, proto jsem vám jej 

řekla.    

... S komunisty jako s Němci ...  

MS: Ještě bych se zeptal, zdali si myslíte, že po roce 1989 bylo možné s komunisty udělat takový 

proces, jakým se s nacisty vypořádali Němci?  

JH: Ne, jednoduše to nešlo. Nebyl tu totiž zájem to udělat.  

MS: Jinými slovy, postupovalo se podle slov: „Nejsme jako oni.“ 

JH: Velkou roli v tom také hrály podle mne mezilidské vztahy. Kdybych měla souseda, s kterým dobře 

vycházím, a on byl v partaji, určitě bych ho proto nezavrhla. Bylo by mi jedno, jak byl na tom politicky.  

MS: Češi k tomu nebyli tak tlačeni jako Němci.  

JH: Byla tu jiná situace. Naše povaha je odlišná od německé. V mnoha směrech by nám trochu 

německé …   

MS: … důkladnosti, …  

JH: … solidnosti, …  

MS: … spolehlivosti neškodilo.  

JH: Každý jsme nějaký.  

MS: Možná si kýžené charaktery ještě osvojíme.  

JH: Ne, jsem přesvědčena, že český charakter byl, jest a bude odlišný od toho německého. Když třeba 

srovnáváme naše a německé dějiny, vidíme to tam.  

MS: Pokud někdo bude posuzovat naši dobu, bude vlídný.  

JH: Na skutečně objektivní posuzování je třeba delší časový odstup. Každá doba se dá posuzovat jak 

vlídně, tak přísně kriticky.                    

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

JH: Nevím, co na to říct. 

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

JH: V globalizovaném světě, si myslím, že naše republika neznamená vůbec nic.   

MS: Děkuji vám za vaše názory. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnila obnovy demokracie a kapitalismu?  
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JH: Myslím si, že jsem se na obnově demokracie a kapitalismu podílela tím, že jsem se i nadále 

věnovala své práci a v mezích možností se zapojila do společenského života ve městě. 

MS: Účastnila jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti k obnově kapitalismu? 

 

JH: Kuponové privatizace jsem se zúčastnila a byla jsem jí zklamaná. 

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

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

Visegrádského společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       

 

JH: Rozdělili jsme se proto, že Slováci chtěli být samostatní, a to se jim povedlo. Myslím si, že i nám to 

prospělo, že se nyní máme vzájemně rádi jako nikdy dříve a že si vzájemně nemáme co závidět.         

 

         

 

 

    

  

        

 

         

            

    

    

       

 

 

 

 


