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Dialog o transformaci společnosti, vědy, vzdělání s Rudolfem Zahradníkem1,2: 

MS: Co pro vás znamená rok 1989? Jaký to byl přelom v životě? Co jste od něj očekával? 

RZ: Byla to jedna ze dvou největších událostí v mém životě. Nebudu hovořit ze široka, avšak vyjádřím 

své pocity. Jedna byla porážka nacismu, druhý byl soumrak komunismu. První byl úžasný přelom. To, 

že se nám pak po nacismu do tří let věci zhroutily, byl malér na 42 let. To, že jsme dovedli … a 

hovořím v plurálu, jako bych ke spolku přímo patřil … To, že česká politika naši republiku dovedla do 

současného stádia, je žalostné.  

MS: Možná se k příčinám hanby dostaneme. Vkládal jste do toho roku naděje?  

RZ: Ano, vkládal jsem do toho obrovské naděje. Vždy jsem si myslel, že česká společnost je 

společností docela zdatných v průměru docela kvalifikovaných, docela chytrých a pracovitých lidí. 

Nám se podařilo prohospodařit velice mnoho.  

MS: Silná slova. Alespoň nějaká očekávání se podle vás nenaplnila? Vždyť můžeme říci, že jsme 

svobodni, můžeme se o svém životě rozhodovat, můžeme do věcí mluvit …  

RZ: Samozřejmě, to jsou ty notoricky známé věci, které lidi již dávno nudí. Pochopitelně nejsme 

v pozici otroků, jsme svobodní lidé. Můžeme prakticky dělat, co nás napadne, pokud přímo 

neohrožujeme ostatní bytosti. Když je něčeho dosaženo, tak se to posléze stane všedním. Mohli jsme 

být velice úspěšnou zemí. Vím, že navázat na první republiku přímo bylo nemyslitelné. V mnoha 

směrech byla – politicky, hospodářsky a vzdělanostně jedním z evropských divů světa. Dotáhli jsme to 

tam, že dokonce tato země dokázala prodat Plzeňský Prazdroj do Jižní Afriky. Tento způsob obchodu 

je, podle mne, na hranici duševní nemoci. Říkám to, co cítím. Domnívám se, že lidé, kteří to umožnili, 

dostali tak velikánské „diškrece“. Je to podobné příkladům, které se vyskytují v současnosti.   

MS: Nu, ovšem současnosti se také dotkneme. Namítáte, že mnozí z nás dostali věci zdarma, a 

patřičně s nimi neuměli zacházet? Svoboda je cosi běžného …  

RZ: Pane kolego, kdybychom měli osvícené, kvalifikované, mravné politiky, tak by toto všechno měli 

klidným hlasem dávat najevo. Toto se však neděje. Soudím, že místo moudrého a kvalifikovaného 

vládnutí spotřebovávají mnoho energie jalovými konflikty, které občany znechucují. 

MS: Ten se stal rukojmím …  

RZ: Samozřejmě.  

… Pohled na stabilitu systému …  

MS: Očekával jste, že „rok 1989“ přijde? Táži se proto, že jste uvažoval o komunismu jako o 

nestabilním systému.  

RZ: To vám mohu říci a mám na to velice konkrétní odpověď. Ve světě byly dobře známy aktivity naší 

skupiny. Díky tomu sem jezdila spousta hostů z mnoha částí světa. Náš vztah k nim byl dán tím, že 

                                                           
1
 Rudolf Zahradník *1928, kvantový chemik, vysokoškolský pedagog, předseda Akademie věd ČR 1993 – 2000.    

2
 Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 11. října. 2012  v dopoledních hodinách v prostorách 

pracovny Rudolfa Zahradníka Akademie věd ČR Národní 1009 / 3 Praha 1, Staré Město. 
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jsme si říkali, že bez ohledu na podmínky jsme reprezentanty Československa ne Československé 

socialistické republiky. Když přijel host - ať to byl student ze Sofie, či Fellow of the Royal Society 

z Londýna – měl v zásadě stejnou péči, k níž patřilo vedle věcí odborných seznámení s Prahou, nebo 

když byl aktivní, tak i s vybranými místy republiky. Pochopitelně, buď jsme šli do rozumné restaurace, 

nebo má žena připravila večeři. Odpovídal jsem: „Ač se nic velkého neděje, od počátku osmdesátých 

let pozorujeme politická uvolňování.“ Navíc přibývá ubohostí a nedostatků, nešlo pouze o kartáčky na 

zuby a toaletní papír, ale i mnoho jiných věcí. Ze zahraniční jsme měli pravidelně hosty. Po třetí 

sklence ryzlinku host například řekl: „Rudolf, what about the stability of the political system of this 

country?“ Rád jsem říkával: „I belive that  it is correct to say that the system is thermodynamicly 

metastable …“ V době Gorbačova jsem pak říkal: „It is just question of time. We expect the real 

collapse of the regime in the area between the city Plzeň and Charabovsk around the year 2000.“  

MS: To jste se mýlili o 10 či 11 let.  

RZ: Ano, ale v sympatickém směru. Přišlo to dříve. Nechápu, že jsou ve světě prognostické instituce, 

kterým to uniklo. Mně to připadá nepochopitelné. Kdo v tom zde žil a vnímal to, tak to musel cítit.  

MS: Problém je, že zkušenosti jsou někdy stěží přenosné. Něco jiného je pohled z Washingtonu a něco 

jiného z Prahy.   

RZ: Asi ano. Zkrátka proměna přišla dříve. Bylo to spojeno s nepopsatelným kusem štěstí, ovšem poté 

přišlo díky prapodivným krokům zklamání.   

… Komunismus …  

MS: Rád bych se ještě zeptal na minulost. Vnímáte komunismus jako ideologii, která vedla ke zmaru 

bohatství, které zde bylo, nebo je na ní něco ospravedlnitelného v kontextu spravedlivé společnosti? 

Nenapomohla náhodou ke zničení toho, co zde bylo vybudováno našimi předky? Komunismus trval 

dvě generace a ještě předtím jsme měli intermezzo s nacismem. Když to sečteme, vyjde nám 50 let 

v totalitě.  

RZ: Hesly o spravedlivé společnosti to začínalo. Následně se to proměnilo velice rychle v brutální 

bezohlednou diktaturu, která se od té nacistické lišila tím, že nacisté vraždili především cizí, kdežto 

komunisté, tomu dával tón Sovětský svaz, vražili své. Byly to surové barbarské diktatury. S tím se 

nedá natrvalo nic dělat.  

MS: Domníváte se, že komunismu je „odzvoněno?“  

RZ: Pokud by svět byl spojen s demokratickými, vzdělanými, kvalifikovanými vládami a pokud by byla 

alespoň středně velká prosperita, pak je nacismu a i komunismu odzvoněno.  

MS: Domníváte se, že když je společnosti špatně, tak se vychýlí na jeden, či druhý pól …  

RZ: Samozřejmě! Podívejte se, kdybych byl politik, bylo by mi nevolno z toho, jakou podporu získali 

komunisté v říjnových volbách 2012. Někde jsou nejsilnější a někde jsou druzí. To je výsledek politiky 

naší pravice.  

MS: Podpora, které se těší tato strana, je hlasem protestním.  
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RZ: Pochopitelně, jelikož si tím lidé ulevují. Mnozí, kteří mluví v jejich prospěch, vůbec nevědí, co ta 

strana reprezentovala.  

MS: Navíc dobře víme, že lidé mají krátkou paměť. Rád bych se zeptal, zdali najdete na minulosti něco 

pozitivního. Můžete se setkat s argumenty, že lidé měli zaměstnání, sice nemohli jezdit do zahraničí, 

ale měli své chaty a zahrádky.  

RZ: Samozřejmě, když slyším, jaká je nezaměstnanost na severní Moravě, v severních Čechách či ve 

Španělsku nebo v Řecku, tak je mi úzko. Navíc procento nezaměstnaných mladých je hrozně vysoké. 

Jednoho dne mohou udeřit do stolu, a to tak, že stůl praskne. Na to bychom měli dávat pozor. 

Pochopitelně jsme do jisté míry „obětí“ hospodářského vývoje ve světě. Obtíže se objevují po nějaké 

době znovu a znovu. Mělo by to být zvládáno kultivovaným způsobem. Řekl bych, že spíše než vláda 

rozpočtové odpovědnosti je zde vláda vyspělé asociálnosti.  

MS: To jsme se dostali do současnosti. Myslel jsem, zdali vnímáte komunistický režim také z té 

pozitivní stránky.  

RZ: Víte, nechci být nespravedlivý. Jistě se naleznou pozitivní rysy. Přestože to zdravotnictví bylo 

v mnoha směrech chudé, hloupé a nedostatečné, tak mělo také jisté dobré rysy, které se nám 

podařilo zrušit. To proto, že jsme také hloupí. To se například týká očkování dětí. To však je otázka 

zdravotnické osvěty. Nějak zanikla, a tak jsou s tím trampoty. To, že v minulosti byla téměř 

stoprocentní zaměstnanost, mnoho neznamená, neboť byla dosažena podvodem. Tam, kde stačí 

jeden člověk, tak v reálném socialismu byli tři. To je úskok a je to stejné, jako bych měl ocenit něco na 

nacismu. Než nastoupil Hitler, bylo zle, ale poté bylo lépe a lépe. Stavba dálnic je s oblibou uváděna. 

Máslo ve větší míře nebylo, ale dálnice se stavěly a jednoduše to rozpumpoval vojenský průmysl. 

Víme, jak to dopadlo. Němci byli poměrně skromní, jelikož chtěli mít říši na 1 000 let, soudruzi ji chtěli 

mít na věčné časy.  

MS: A také to skončilo nepěkným krachem.  

... Disent ...  

MS: Rád bych se zeptal, zdali jste měl možnost se kontaktovat s disidenty?  

RZ: S tím jádrem udatným a statečným, které jsem vždy obdivoval, jsem býval v kontaktu pouze 

pomocí rozhlasu. Mimo Prahu se totiž dala poslouchat výborná Svobodná Evropa a žasl jsem, jak 

chytré komentáře měli k rozmanitým oblastem naší společnosti. Byly zasvěcené a noblesně 

prezentované. Nedostal jsem se dále. Nutno podotknout, že některé poznámky k tomuto tématu byly 

skutečně humorné. S dámou, která byla u nás na návštěvě, jsem pádloval přes řeku a taktně 

naznačila, že shání pro postižené komunistickým režimem finanční pomoc. Tím, že jsem jí dal 

pětisetkorunu, mé aktivity skončily. Byl jsem v živém kontaktu s profesorem Otto Wichterlem 

především proto, že jsem nadmíru ctil jeho vědu. Nyní se hovoří o nylonkách a kontaktních čočkách. 

To je milé, avšak on byl geniální chemik a fenomenální pozorovatel lidské společnosti. Jeho typ 

odporu byl odporem, jenž byl mé duši naprosto blízký, neboť jsem si počínal podobně. Nějaký rok 

jsem mohl přednášet, a pak jsem opět přednášet nemohl. Táhlo se to po celý můj život. Asi tři roky 

před koncem jsem řekl studentům: „Kdo to udělá za jedna, tomu půjčím mu na dva týdny poučnou 

knihu.“ Půjčoval jsem Masarykovy Ideály humanitní a Jak pracovat a další jeho díla, měl jsem 

kompletního Masaryka tedy vše, co vyšlo od konce války do roku 1948. Dnes to vypadá téměř 
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směšně, ale nikdy jsem se neobával připomenout geniálního Masaryka. Po desetiletí však jeho jméno 

nebylo vůbec vyslovováno.  Nyní mám radost, když potkám nemladou dámu či dospělého 

gentlemana, u nichž se ukáže, že chodili na mé přednášky, a aniž byli v jakémkoliv styku, tak říkali: 

„Pane profesore, nás to hodně těšilo, co jste říkal mimo kvantovou chemii. Obávali jsme se však, že 

vás zavřou.“ Já jsem jim na to odpovídal: „Má drahá, já jsem byl naprostý hochštapler v tom smyslu, 

že když jsem vycházel z budovy na Albertově, tak jsem to pouštěl z hlavy.“  Do obecné části testů 

jsem dával otázky spojené s první republikou, včetně jmen význačných politiků, což byla z tehdejšího 

hlediska nehoráznost.  

... Exil ...  

MS: Když jste byl na protirežimní straně, neuvažoval jste o exilu?  

RZ: Ne, byli jsme vystaveni noblesnímu - nátlak je silné slovo - snad přáním kolegů ze světa, abychom 

se přemístili do svobodného světa. Měl jsem nabídky z Holandska, Spolkové republiky Německo a ze 

Švýcarska. Když přišel rok 1968, tak jsem měl největší skupinu ve svém životě. To bylo 12 pokročilých 

a méně pokročilých studentů.  

MS: Také udělení „velkého“ doktorátu spělo ke konci …  

RZ: To též. Ale hlavně jsem si říkal, že by byla ode mě nestydatost, kdyby moji studenti zde zůstali a 

starý kocour odtáhnul. Samozřejmě, že vím, že by ta troška, co by po mně zbyla v chemii, byla 

elegantnější, mocnější, rozsáhlejší. Vůbec toho však nelituji, Navíc jsme velice lpěli na rodině a až 

patologicky na Praze. Stala se komická věc. Pozdější rektor univerzity v Gröningen, která mi nabízela 

místo v Ústavu teoretické chemie, nás v Praze několikrát navštívil. Když jej má žena Milena provázela 

po Praze, tak se Mathias Janssen, rektor uvedené univerzity zastavil na počátku mostu Legií u 

Národního divadla, zíral na Hrad a povídal: „Milena, now I do understand.“ Lidé ze zahraničí měli 

obavy, že hrozně živoříme. Já jsem odpovídal: „This is correct, but just in some respects.“ Žiji zde 

s kolegy stejně, jako bych žil s kolegy kdekoliv na světě, kde bych mohl pracovat. Máme zde kruh 

kamarádů, s nimiž se pravidelně stýkáme. Chodíme na dobré koncerty tak často, jak chceme, a jsem 

ochoten vystát frontu na lístky do nedaleké Violy. Nyní ne, jelikož v důchodovém věku dát za nějaký 

hezký pořad 200 či 300 korun za lístek, je již trochu mnoho. Ne, že bychom to nedokázali, ale v naší 

trochu asociální říši se nám může kdykoliv stát již dnes či za půl roku, že budeme v takovém stavu 

ochromeni, že budeme potřebovat ústavní péči. To nám nikdo nezaplatí. Ta je drahá.  

MS: A nyní ne příliš vnímavý člověk může říci, že právě na toto režim také pamatoval.  

RZ: Ano, ale na tak ubohé úrovni, že bych raději umřel doma.  

MS: Rád bych se zeptal, jak se zpětně díváte na socialistické rovnostářství, s nímž se člověk musel 

poprat.  

RZ: Abych se přiznal, tak mi je rovnostářství v mnoha směrech velice blízké. Například, kdy píši do 

novin, tak se podepisuji pouze Rudolf Zahradník, ale někdo tam uvádí celé jméno s možnými tituly. 

Netajím se tím. Musel jsem je dát do občanské legitimace, neboť v úřadech mě ujistili, že pro jisté 

služby je to nutné. Oponoval jsem tím, že když jdu do čistírny s kalhotami, že neuvádím, že jsem 

profesor, doktor …  
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MS: Zde nejde pouze o toto. Například lidé, kteří studovali a dosáhli určitého stupně vzdělání, tak na 

tom nebyli tak dobře jako na Západě, jelikož režim hlídal mzdové diference a preferovaná byla určitá 

skupina lidí …  

RZ: Všeho moc škodí ať odpor vůči Evropské unii, tak tomu rovnostářství. Velmi dobře pamatuji dobu 

komunismu. V roce 1952 jsem zahajoval aspiranturu v lékařském ústavu. Nikam jinam mě nemohli 

vzít. Můj kolega – spoluusilující o kandidaturu – Miloš Chvapil, nyní úspěšný chirurg ve Spojených 

státech, když měl noční službu, tak dostával 11 korun a 20 halířů za noční službu. Pokud to „táhnul“ 

od pátku večera do pondělí do rána, tak získal 25 korun. To není zločin, spíše je to zrůdnost. To by ani 

čestný zločinec nedělal.  

MS: Kdo usiluje o to, aby byl lépe odměňován, tak musí zřejmě do Ameriky, kde rovnostářství není tak 

zakořeněné, kde nalezne příležitost a bude patřičně oceněn. Nutno dostat, že i tak je v současnosti 

mzdová diference znatelnější ve srovnání s obdobím před rokem 1989. 

… Diagnóza společnosti …  

MS: Dobrá, opusťme minulost a vydejme se cestu putování obdobím po roce 1989. Jak jste si 

diagnostikoval společnost? Když si člověk prochází materiály sociálních vědců, nalezne v nich tezi, že 

společnost trpěla duchovní, ekologickou, politickou, sociální, hospodářskou krizí. Pozorovatel může 

říci, že je to takový stav je i v současnosti. Jak jste vnímal situaci, kam společnost dospěla?  

RZ: Byl jsem relativně optimistický, zvláště poté, co se objevil Václav Havel. Čekal jsem, že pozice ve 

veřejném prostoru budou obsazovány profesionály z hlediska odborného a po stránce mravní - lidmi 

cti. To se nepovedlo. Aby mi bylo rozuměno, myslel jsem především na stav vysokých škol a na stav 

Akademie věd, tehdy ČSAV a dnes AV ČR. V tomto směru - a říkám to tichým hlasem a ve vší 

skromnosti se podařilo realizovat to, co si přála vláda, totiž provést transformaci Akademie věd.  

… Lidé …  

MS: Nu, ovšem k tomu se jistě dostaneme. Přál jste si, aby na posty usedli profesionálové. Otázkou je, 

kde ony profesionály vzít, když nám vládli komunisté? Kde vaši profesionálové měli vyrůst?  

RZ: Lidí bylo a i nyní je jich též dost. Jiná věc je, kdo je ochoten se za daných podmínek ucházet o 

určité funkce. Schválně se podívejte na některé lidi, kteří jsou v politice od roku 1990. Oni jsou tam 

23 let a vždy působili trochu mdlým dojmem. Vědí však, že ta gáže je báječná. Co by vlastně dělali 

jinak? Tito lidé tam budou tak dlouho …  

MS: Možná se člověk mýlí, ale napadá mě asociace s minulým režimem. Také tam byli lidé …  

RZ: Jistě, na věčné časy.   

MS: Končilo to kůlem v plotě.  

RZ: Existuje ještě jeden výrazný společný rys některých politiků nevalné úrovně. Je to kumulace 

funkcí. Za komunismu jsem si říkal, že toto je jedna z největších ohavností, když člověk intelektuálně 

ne prvořadý má ještě sérii dalších funkcí. Parta, která nám dnes vládne, si počítá podobně. On je ve 

vládě, on vede městkou čtvrť Prahy, on je ve dvou správních radách. Poté je dotazován žurnalistou, 
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zdali na to stačí a on odpovídá: „Lehce …“ Nyní někteří kandidáti na senátory se též tváří, že daný 

úřad zvládnou lehce, byť z jejich projevů čiší, že tak snadné to nebude.   

MS: Dobrá, ale jak vybudit ty, kteří by byli kompetentní a měli zasednout na místa ve veřejném 

prostoru? Idealisticky uvažující člověk se domníval, že rok 1989 v lidech probudil dostatečnou odvahu. 

Charakterní lidé měli představu o správě věcí jako o službě lidem. Tento element se z politické oblasti 

vytratil.  

ZB: To proto, že politiku ovládly skupiny lidí, kteří hledí na svůj prospěch, zisk a pevně se drží svých 

pozic. Pane kolego, něco vám řeknu. Ilustruji to na příkladu vysokého školství, avšak platí to obecně. 

V mnoha debatách se s mými kolegy z vysokých škol jsem říkal, že soudím, že jediný bod, který je 

naprosto fundamentální pro dobré fungování školy, je učitelský sbor. Naneštěstí, že se právě o tom 

mnoho nehovoří. Vedou se řeči o knihovnách, o počítačích, o finančních prostředcích, o všem 

možném, ale o kvalitě učitelského sboru ne. Říká se, že nejsou lidé. Namítám, že lidé jsou, ale chce to 

však cosi navíc. Rektor, děkan a šéf katedry či ústavu, který se trvale rozhlíží kolem sebe - dnes se 

může rozhlížet také v zahraničí, ne pouze doma, ale rovnou po celém světě. Neusiluje o to, aby jeho 

sestava byla pouze dobrá či velmi dobrá, ale aby byla skvělá, to se však často neděje. Ale to se musí 

dít, ať by šlo o někdejší Škodovku či jakýkoliv jiný podnik nebo jakékoliv ministerstvo a o jakoukoliv 

vládu. To máte stejné se stranickou reprezentací. Politické strany jsou znectěny. Netěší se žádné 

důvěře, a proto nemají koho nominovat. Najednou odejde za podivných okolností ministr 

spravedlnosti, práce a sociálních věcí, …  

MS: … což byl pan Pospíšil a Jaromír Drábek,  

RZ:  Občané jsou dost bystří na to, aby poznali chabé výmluvy. To angažovanost občanů 

nepovzbuzuje. Občas si připadám jako v psychiatrické léčebně.  

MS: To jsme skočili do žhavé současnosti. 

… Budování demokracie …  

MS: Dobrá, je vhodné se zabývat otázkou vašeho vnímání obnovování demokracie. To samotné slovo 

bylo často skloňováno během sametové revoluce. Soudíte, že jsme si demokratický systém 

vybudovali? Občas se člověk setká s míněním, že nám byla dána svoboda a demokracii se teprve 

učíme. Jak přemýšlíte o této skutečností?  

RZ: Již jsem to všechno naznačoval. Pokud bude mít země kvalifikované vůdce, mohou ve směřování 

země pomoci. Můžeme se podívat do okolních zemí, které v některých fázích vývoje měly 

kvalifikované přestavitele. Pro ně to bylo prospěšné. Jestliže mám hovořit o demokracii, ta se počala 

rozvíjet celkem dobře. V prvních vlnách svobody a budování demokracie jsem v politice neviděl lidi, 

kteří by byli od pohledu darebáčci. Poprvé jsem zblednul, když jsem jednou večer poslouchal zprávy 

tehdy Československého rozhlasu a mluvili o zahájení privatizace. Diskutovalo se o tom na zámku v 

jižních Čechách. Jméno jsem zapomněl, ale vím, že jej osvobodila americká armáda. Pamatuji si to, 

protože se tam za reálného socialismu dělalo plánování. Zpočátku jsem poslouchal s chutí a poté 

jsem byl zděšen, neboť se začínalo hovořit v náznacích o podvodech spjatých s privatizací.  

MS: Dobrá, dá se říci, že věci šly tak rychle, překotně, spontánně. Jedni mohou tvrdit, že pokud by se 

nepostupovalo jistou rychlostí, tak na tom bude tratit hospodářství jako celek i krádežemi, byť 
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nezpochybňuji, že se staly. Takovou spontánní cestou šlo například Maďarsko. Na druhé straně - větší 

vedení dialogu, intenzivnější naslouchání jeden druhému, by též mohlo přinést své. Dostáváme se do 

prostoru myšlení „kdyby“. Historie však „kdyby“ nezná.  

RZ: K tomu vám něco řeknu. Z matematiky si jistě pamatujete, že existují operace komutativní a 

nekomutativní. Pět krát dvě je deset. Dva krát pět je také deset. Když budu násobit dva vektory, tak 

to komutativní není. Když chci rozdělovat obrovské majetky, tak bych měl mít definovaný právní řád a 

poté teprve mohu rozdělovat. U nás se rozdělovalo a poté se budoval právní řád. 

MS: Vidíte velký nedostatek v tom, jak to bylo shrnuto: „Ekonomové utekli právníkům.“  

RZ: Ano, a byl vytvořen prostor pro zlodějíčky a zloděje.   

MS: Je nutné dodat, že ekonomové byli napřed. V institucích, kde byli sdruženi, to znamená 

Prognostický ústav ČSAV a Ekonomický ústav ČSAV, se vedly velké diskuse jak dál? To proto, že věděli, 

že systém, který zde existuje je z dlouhodobého hlediska neudržitelný.  

RZ: Ano, toto je vše pravda. Jde o takový „miniskok“ do současnosti. Pro sebe však v této souvislosti 

hovořím o gangsterizaci naší společnosti. Škoda, že nejsme více hrdí na to, kolik tu máme zlodějů a na 

jak velké úrovni!  

MS: Sluší se říci, v současné době zloději nechodí v noci a nejsou umounění. Ti jsou pěkně v kravatě, 

oblecích.  

RZ: Samozřejmě.  

MS: Má to tedy jinou úroveň, ovšem o to je to nebezpečnější. Možná by si vás lidé s nimi spletli. 

Myslíte si, že při budování naší demokratické společnosti jsme měli na mysli Masaryka? Havel byl 

považován za nástupce Masaryka v ideovém pohledu. Ne nadarmo se hovořilo o filozofu na Hradě. Na 

jedné straně jsou ideály a na druhé je jejich realizace. Soudíte, že zdejší člověk byl ovlivněn tím 

intelektuálním vanutím československých meziválečných dob? Sám jste říkal, že na první republiku se 

navázat nedalo, ovšem doteky doby jsme mohli cítit v tom, že se nejen přejmenovávaly ulice po 

významných osobách působících v onom období.  

RZ: To jistě ano. Pokládal jsem to a pokládám to za štěstí. Bohužel jsme s touto inspirací poměrně 

brzo přestali.  

… Kapitalismus …  

MS: Demokracii si lidé přáli, ale kapitalismus? Měli jsme snahy reformovat socialismus, to nevyšlo, a 

tak se kapitalismus stal logickým vyústěním naší hospodářské soustavy. O komunismu jste řekl, že je 

to nestabilní systém. Dá se říci, že kapitalismus má podobné charakteristiky, nebo díky trhu a volné 

soutěži nabídky a poptávky dochází k rovnováhám? Co o něm soudíte? Již jste se dotkl privatizace.  

RZ: Na věčné časy není stabilní nic. Jestliže byla stabilita reálného socialismu malá, tak stabilita 

fungujícího kapitalismu je vyšší. Je nutné, aby to bylo hlídáno politiky, filozofy a ekonomy. A to 

ekonomy hodnými toho názvu.  

… Hodnoty …  
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MS: Obraťme list, jak jste vnímal hodnoty, které byly prosazovány v rámci revoluce. Svoboda, poté 

spojení „pravda a láska“. Někdo se nad tím pozastavuje s posměchem, nicméně svobodu žádal každý. 

Vědcům by mělo jít o odhalování a reprezentaci pravdy. 

RZ: Tomu není co dodávat. Mně je to heslo velice blízké, milé a ctím jej. Rozumím, že někomu je 

nesympatické, ale přinejmenším by o tom neměl hovořit neslušně. Kdo hovoří o „pravdoláskařích“, 

prokazuje nevychovanost. Jelikož je nevychovanost v našich politických kruzích, ale i v celé 

společnosti velká, tak je to špatné. Nevychovanost je jedna věc a pojem takt byl dokonce vyhuben 

téměř úplně. Řekl bych, že velké procento populace bude tápat, kdybyste se zeptal, co je to takt? 

Možná by reagovali otázkou, zdali nemyslíte „dvoutakt“ či „čtyřtakt.“ Tento pojem je prostě 

vyhubený.  

MS: Také chybí empatie.  

RZ: Nepochybně.  

… Lidé …  

MS: Ve svých úvahách používáte spojení kvalifikovaní lidé, profesionálové …   

RZ: … a také lidé cti.  

MS: Jak vnímáte význam intelektuálů? Sám jste jejich představitelem. Jsou to lidé, kteří se dívají na 

společnost pomocí slova, teorie, racionální analýzy. Můžeme se setkat s názvem, že intelektuálové 

jsou do jisté míry nebezpeční. To proto, že rozum klame.  

RZ: Řekl bych, že společnost, která má fungovat, by měla mít vytvořeny podmínky pro existenci 

intelektuálů. Neříkám, že by toto u nás nefungovalo vůbec.  

MS: Sám ve svých úvahách zdůrazňujete rozum při řízení a rozhodování. Společnost jako by byla bez 

tohoto atributu. Na určitá místa se dostávají lidé, kteří by tam ani být neměli.  

RZ: Je to tím, že hodnotové škály byly zdeformovány ba zmrzačeny, a proto člověk, chce-li něco 

prosazovat, musí být oddán jedné z našich současných „velkých stran“. Myslím si, že bez intelektuálů 

by společnost byla smutná. Již jsem naznačil, že jsem byl rovnostářský a bez okázalostí. Uvedu 

příklad: být rozechvělý z intelektuálů - pokud jsou dobří - je stejný jako být rozechvělý z vedoucích 

účtáren, úřadů či být rozechvělý z výborného instalatéra nebo zámečníka. Pořád se zde objevuje 

otázka kvality.  

MS: Myslíte si, že intelektuál má nastavovat kritické zrcadlo? Jde o to, že za první republiky zde byly 

význačné osobnosti, jež právem oceňujeme i dnes. Nemyslíte si, že tato doba takové lidi postrádá či 

jejich hlas není patřičně slyšet. Můžeme si vzpomenout jmen Václava Bělohradského, Jana Sokola, 

Václava Havla … Neztratilo jejich slovo na síle?  

RZ: Vůbec není bráno v úvahu. Od svých kolegů jsem četl tolik kvalitních článků zahrnujících široké 

spektrum činnosti od lýkožrouta na Šumavě až po energetickou politiku, které nebyly publikovány. 

Když jsou publikovány, tak odezva z těch kruhů, kterým je to určeno, je zpravidla nulová. Ve svém 

posledním příspěvku varuji před amaterizací, jelikož dnes máme vládu amatérů, i naprosté hluchotě a 

netečnosti příslušných míst.  
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… Stát a selhání …  

MS: Apelujete na fakt, že veřejný prostor, jehož součástí je stát, není v dobré kondici.  Měl by být řízen 

skutečnými hospodáři a ne těmi, kdo hospodářskou znalost pouze předstírají.  

RZ: To se rozumí.  

MS: Ne těmi, kdo se dívají na systém pouze z krátkodobého pohledu a ještě hrají pro určité skupiny.  

RZ: S tím s vámi souhlasím.  

MS: Sluší se říci, že z počátku se zdálo, že budování kapitalismu provádějí skuteční ekonomové. Lidé ve 

vládě byli lidé z akademického prostředí.  

RZ: Ano, začínalo to hezky, ale jak to končilo. Do náročných pozic a funkcí bývají jmenováni lidé, kteří 

jsou v dané oblasti amatéry. Zhusta nemají sílu říci: „Pánové promiňte, dělá mi dobře, že ve mě máte 

velkou důvěru.“ Byl bych však blázen, kdybych to přijal, protože jde o oblast, v níž nemám potřebné 

znalosti. V naší zemi se však na těchto postech nikdo z politiků necítí nekvalifikovaným.  

MS: Můžeme se zeptat, proč po více jak dvaceti letech do veřejného prostoru nejdou lidé, kteří jsou 

skutečnými odborníky? Proč v něm nenachází uplatnění? 

RZ: To však politické vedení země nezajímá. Uvědomme si, že ten předposlední ministr školství byl 

označen prezidentem republiky jako nejlepší z polistopadových ministrů školství. To mluví za 

všechno.  

MS: Myslíte si, že lidé mající zásady i slušný hodnotový žebříček se participaci na utváření demokracie, 

práci v politice, práci ve veřejném prostoru či pro stát vyhýbají?  Například si řeknou, že se budou 

realizovat někde, kde budou oceněni, byť nebudou v záři reflektorů. Jednoduše budou moci dělat svou 

práci, které rozumí, než aby se „zašpinili“. Jak o tomto problému uvažujete?  

RZ: Spíše do toho nejdou, než že by se přímo vyhýbali. A státní moc na tom patrně ani nemá zájem.  

MS: Myslíte si, že je cílem některých lidí, aby ministerstva byla řízena lidmi, kteří jsou profesně zdatní, 

nebo je snaha o pravý opak, jenž je spojený s destabilizací?  

RZ: V debatách jsem od různých oponentů slyšel, že jsem příliš skeptický. Na ministerstvech je aparát, 

který to má v rukou. Ministr je politickou figurkou. Pouze do jisté míry. Vzpomeňme si na milou paní, 

na pohled vlídnou, zdvořilou paní Parkanovou. Šéfovala ministerstvu války a jinde to vypadá také tak. 

Vyprávělo se, že nemá tušení, zdali se používají pro střelbu předovky či zadovky. Neměla tušení. Lidé 

říkali, že jsou tam odborníci. To je fajn, ale když je v čele člověk, jenž tomu skutečně rozumí, tak by 

hlasitě řekl dost. Proto jsem se bouřil, když byla tendence nějakých nešťastníků, aby všechny vědecké 

ústavy vedl ekonom. Když jsem v Akademii věd ČR dělal předsedu, tak jsem dbal, abych byl 

v kontaktu s dvěma, třemi ekonomy na jedničku a s dvěma právníky na jedničku. Co však může dobrý 

ekonom říci, když mu něco budou povídat etnografové či historici Ústavu pro soudobé dějiny nebo 

teoretičtí fyzici. Ekonom proti nim nic nemůže říci.  

MS: Takoví lidé by měli mít dobré poradce, díky nimž mohou do problematiky nahlédnout. Ministr je 

politická figura, má prosazovat ideje, program, ale je lepší, když problematiku resortu zná.  
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RZ: Zvláště, když jde o věci, jako právo v pozici ministra spravedlnosti, když jde o vojenství, když jde o 

školství či o průmysl.  

… Školství, vzdělání a výzkum …  

MS: Tvrdíte, že kvalita školství zvolna klesá 23 let. To je nemilé zjištění. Než začneme popisovat 

současnost, je dobré se ohlédnout do minulosti. Jaké bylo školství na přelomu 1989 a před ním? Co 

nabízelo komunistické školství? Jaká byla východiska pro jeho transformaci?  

RZ: Ano, týká se to především hlavních předmětů češtiny, angličtiny, i matematiky. Co se týče, 

matematiky, mají o tom znalci pedagogiky na Matematicko – fyzikální fakultě zevrubné znalosti. 

Vztahy mezi školou a rodiči jsou nedostatečné a mnozí učitelé někdy bývají bezradní z chování žactva 

a studentů. Samozřejmě po desetiletí byly absurdní politické tlaky, přesto většina absolventů nebyla 

natrvalo poškozena. Bohužel po roce 1989 nebyly nikdy věci školství a vědy opravdovou prioritou 

politické reprezentace. Rozumí se samo sebou, že pěkný vztah politiků k těmto oblastem 

v předvolební době mnoho neznamená, neboť po volbách to bylo vždy jinak. Na rozdíl od vyspělého 

světa u nás klíčové osobnosti v politické sféře zpravidla nemají poradce pro vědu či takového, jenž má 

dobré znalosti o školství. Nemá valný smysl, je-li poradcem politolog či sociolog. To proto, že politici 

potřebují doporučení z oblastí tvrdých věd a technických disciplín. Ty jim humanista toho nebo onoho 

zaměření neposkytne. U nás existuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která s výjimkou prvé 

polistopadové fáze trpí po léta vážnými nedostatky, a tak se stávalo, že místo užitku z ní plynuly 

neblahé zásahy. V Radě bývalo vždy několik renomovaných vědců, avšak nikdy nad padesát procent. 

Většinu tvořili lidé, kteří nepřáli základnímu výzkumu, jakož i lidé z hlediska vědy málo znalí. Takoví 

odborníci jako bývalá ministryně školství doktorka Kopicová, opravdu milá dáma, o vědě toho věděla 

velice málo. A je to o to horší, že bývala první místopředsedkyní Rady, které předsedal pan premiér. 

Ten se z časových důvodů obvykle zasedání nezúčastní, a tak se řízení ujímá ona. Je to z hlediska 

fungujících západních zemí k nevíře, ale u nás je to možné. Potřebuje-li vláda vědět, jaká má být, jaká 

má být pozice fyziky, chemie, biologie, a jiných inženýrských disciplín v naší společnosti, musí být 

v kontaktu s přírodovědcem mimořádné úrovně, humanista to vládě neřekne. Trapnost jde dále. 

V čele grantové agentury je sociolog.                

MS: V roce 2012 je jím Petr Matějů se zahraničními zkušenostmi.  

RZ: Ano, ale on o tvrdší vědě neví nic. Na pól rigorózní jde nejvíce prostředků, na přírodní vědy o něco 

méně a oblasti humanitních věd se přiděluje ještě méně. Pokud nestojí v čele agentury člověk znalý 

věcí, které spolknou největší díl peněz, a jenž může například říci, tento urychlovač nebudeme 

kupovat, jelikož raději budeme jezdit do Hamburku či do Itálie, tak je to chybné. Současná situace je 

důsledkem amaterizace.    

MS: Co se školstvím? Nemělo by se platit, jelikož tím by se vytvořila motivační vazba?  

RZ: Určitě ne. Kromě vzdělávání občanů nenabízíme mnoho. Pokud vláda bude tvrdě bránit úniku 

peněz neblahými a nepřístupnými cestami, získá stát mnohem víc, než vyzískal školným.   

… Věda a výzkum …  

MS: Dobrá, zdůrazňujete vědu, rád bych se tedy zeptal, zda si myslíte, že stát se účastní dostatečným 

podílem na financování české vědy? Celkově se na vědu a výzkum vydává asi 1,7 procenta výstupu 
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hospodářství. To je číslo, které je výslednicí prostředků vydávaných soukromým sektorem a státem. 

Výdaje na vědu u nás jsou tudíž na slabé polovině toho, co vědě dávají vyspělé státy.            

RZ: Jsme na chvostu. Můžeme soudit, že mnohým lidem nejde o výzkum, ale o snahu poškodit 

akademii, tedy převést finance na, takzvaný průmyslový výzkum. To je vidět, jaká témata si konkrétní 

lidé vybírají. Jsme jediná země, kde z rozpočtu mohou přetéci peníze do soukromých firem. To, jak se 

to děje, není protiprávní, ale je to výraz naší pomatenosti. V devadesátých letech jsem průmyslovým 

podnikům mezi Ostravou a Plzní naléhavě doporučoval, aby se kvalifikovaní reprezentanti firem 

obraceli s konkrétními potřebami a přáními na odborníky vysokých škol a Akademie. Bylo to 

přijímáno se sympatiemi, avšak zájem ve skutečnosti byl mizivý. Zájem měly některé firmy švýcarské, 

americké a německé. Překážky z české strany však rozvinutí této spolupráce nedovolily.  

MS: Možná lidé nejsou motivováni.  

RZ: Tento model za první republiky fungoval. 

MS: Dobrá, ale proč průmysl a stát není patřičně provázán? Je to v tržní ekonomice racionální 

požadavek.  

RZ: Na to je dílem jednoduchá odpověď. V rámci privatizace převzaly významné podniky nové, často 

zahraniční společnosti. Víte, co byl vždy první krok? Bylo to zrušení výzkumu. Reprezentanti 

zahraniční firmy řekli, že v našem ústředí firmy si výzkum obstarají sami.  

MS: Sluší se říci, že taková automobilka Škoda Auto má svůj výzkum a tento výzkum je využíván pro 

ostatní společnosti koncernu.  

RZ: Ano, Španělsko, Německo … Ano, uvádíte, pěkný příběh. Zaplať Bůh za něj. Je to fajn, neboť do 

rozpočtu přidávají slušnou částku.  

MS: Nu, ale cílem privatizace byla snaha, aby se stát zřekl zasahování do trhu. To proto, že se 

vycházelo z premisy, že trh vytvoří podmínky pro alokaci vzácných zdrojů, tedy i pro vědu. Vím, že to 

někdo může považovat za iluzi, lidé zde žili více jak dvě generace v plánovaném hospodářství. Ať si 

stát nechá Akademii věd ČR a je na podnicích, budou-li investovat do svého rozvoje. Chápu, že se na 

to někdo mohl dívat skepticky.                    

RZ: Ano, stát, když bude chtít dělat vše do úplného konečku, tak se stane institucí, jako za reálného 

socialismu.  

MS: Víme však, kde to skončilo.  

RZ: Samozřejmě u státu, jenž neznervózní, že jsme bývali ve světovém řebříčku na druhém nebo 

třetím místě u žáků s matematikou a nyní jsme na 26. 

MS: Pochopitelně cosi jiného je privatizace podniku a jejich výzkumné základny a cosi jiného je politika 

školství.  

RZ: Ano, mnoho podniků se o to přestalo starat totálně, jelikož vědí, že jejich ústředí ve Francii si to 

obstarává samo. Není také třeba se nechat tak horlivě odstrčit od všeho možného. To znamená, že 

kdyby tam byli iniciativní lidé a řekli by: „Dobře, vy se staráte o výzkum, ale pánové, zde vám uniká 

jedinečná možnost!“ Soudím, že by reagovali inteligentně.  
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MS: Myslíte si, že stát v oblasti podpory výzkumu u společností měl volnou ruku? 

RZ: To je věc firem. Připadá mi komické, že v tak malé zemi jakou je Česká republika, existuje rada, 

která se stará o výzkum, vývoj a inovace. Co taková rada radí, jak s inovacemi? To přece musí podnik 

vědět sám! Pokud to nevědí a nedovedou jít po vysokých školách, po Akademii, aby konzultovali se 

správnými lidmi, tak jim není pomoci.  

MS: Narážíte na skutečnost, že takováto instituce má „slabý“ mandát, ba je dokonce k ničemu.  

RZ: Ona by nemusela být k ničemu. V minulosti jsem to někde popsal. Úplně první Rada 

v devadesátých letech byla vedena tehdejším nešťastným ministrem obrany. Nešťastným proto, že 

skončil smutným způsobem. Jeho asistent v radě byl dnešní ministr Kalousek a u sebe měli zdatnou 

právničku. To byla jediná Rada, která připomínala poměry v normálním světě. Její členové byli 

zdatnými lidmi v různých oblastech a tomu všemu předsedal Otto Wichterle. Byli tam lidé i z jiných 

oblastí, jako geologové…. Zkrátka to byla velmi silná sestava. Tím to však skončilo.  

MS: To se psala devadesátá léta.  

RZ: Ano.  

MS: Můžeme se tázat, kam se poděl zájem o práci v takovýchto týmech?   

RZ: Nezmizel zájem převádět peníze do takzvaného aplikovaného výzkumu. Před lety jsem sloužil 

jako jeden z oponentů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro jejich projekty. Poslali mi celkem 

asi 13 návrhů. Z nich prošly dva. To proto, že to byl často myšlenkový chaos. Normální podniky ve 

světě mají své poradce. Přijedou k významnému matematikovi a řeknou: „Poslyšte, naše statistická 

kontrola výstupu je chabá, nechtěl byste pro nás pracovat jako konzultant?  

MS: Problém v naší republice je ten, že firmy nemají zájem angažovat významné vědce, …  

RZ: … a obviňovat vědce je hloupost. Je to nezájem cílových míst. Ta musí být iniciativní. Stejně je 

hloupé, když děkan říká, že by potřeboval takové odborníky. Já odpovídám: „Pane děkane, kde jste 

sháněl?“ On říká: „V Čechách …“ Kontruji: „Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Kazachstán, …“ 

Iniciativa je utlumena.  

MS: Čím to je?  

RZ: To proto, že není klima, které by to podporovalo. 

MS: Ano, někdy to může dojít až sem. Za komunismu lidé, kteří měli zájem se realizovat v oboru, 

odešli do zahraničí. Nepředpokládáte, že naší republice hrozí další odliv mozků?  

RZ: Ano, budou-li pokusy o jistou brutalitu vůči této oblasti pokračovat, o nějaké vynikající lidi 

přijdeme, i když většina dorostenců, kteří tam jsou rok, dva, někteří až pět let mají touhu se vrátit. 

Nevidím to příliš skepticky. Někteří tam zůstanou. V oblasti teoretické a experimentální chemie jsme 

zde měli dva vynikající Němce. V Ústavu Heyrovského je to profesor Hof, výborný fyzikální chemik, 

v Ústavu organické chemie a biochemie to byl znamenitý kolega, jenž však náhle zemřel. Byla to velká 

ztráta. Zkrátka lidé ze světa jsou. Máme zde Brita, máme zde slovenské kolegy, máme tu pár Maďarů. 

O toto je nutné se starat.  
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MS: Soudíte, že problém je tento: na vrcholu pyramidy jsou lidé – politici, kteří příliš zájmu o tuto 

oblast nemají.  

RZ: Já si myslím, že mnohým jde skutečně pouze o tu gáži. Proto, kdo se bojí, že padne vláda, ta 

nepadne. Rebelové budou zpacifikovaní.        

MS: Děkuji Vám za cenné postřehy    

      

 

                  

Dialog o transformaci Jaroslavem Peregrinem3,4: 

MS: Jaký význam pro vás měl rok 1989? Můžeme se domnívat, že to pro vás znamenalo návrat na 

akademickou půdu, z níž jste vyšel.  

JP: To je pravda. Pro mě to znamenalo, že jsem konečně mohl dělat to, co mě bavilo a k čemu jsem se 

hlavně cítil být předurčen. Předtím jsem se živil programováním, nemohu sice říci, že by to byla věc, 

která by mě nebavila, bavilo mě to taky, ale přece jen mě to táhlo do vědy a akademického prostředí. 

Po revoluci jsem strávil rok v Německu, kde jsem si doplňoval vzdělání, a poté jsem se vrhl zpátky do 

českého akademického světa.  

MS: Využil jste to, co užívali vaši kolegové na Západě, tedy cestování, obohacení se v oblasti poznatků, 

kontaktů v rámci akademické sféry? Člověk, jenž žil v minulém režimu, jistou možnost také měl, cesty 

na Východ byly „otevřené“. Touto cestou jste nešel?  

JP: Leckde na Východě jsem taky byl a dokonce mě v době před rokem 1989 pustili i na Západ. Bratr 

tehdy pracoval jako lékař v Kuvajtu. Udělal jsem takovou „Potěmkinovu vesnici“, jestli se to tak dá 

říci, že jsem vyrazil jakoby na návštěvu za ním, ale ve skutečnosti jsem jel do tehdejšího Západního 

Německa, kde jsem strávil čtrnáct dní na universitě ve Stuttgartu.  

MS: Milé. Jak jste vnímal svět, s nímž jste se setkal na západoevropských univerzitách a zde? Byl to 

kontrast?  

JP: Pro mě to byla naprosto dramatická změna. Před revolucí jsem tam byl jenom krátce, ale potom 

jsem tam strávil celý rok. To byl až rok 1991, byl jsem na univerzitě v Kostnici. Vzpomínám si, že když 

jsem tam přijel, vydal jsem se do knihovny, která se táhla celou budovou a ve které šlo bloudit celé 

hodiny, a zcela okouzleně jsem tam bloudil. Pak jsem zjistil, že nemohu najít východ, připomnělo mně 

to Ecův román Jméno růže, kde byla také obrovská knihovna, a obával jsem se, že tam bídně zahynu. 

Ale říkal jsem si, že to stojí za to, tolik knih! V Německu mě překvapila i spousta dalších věcí. Jednou z 

nich bylo, a to je podstatné i z dnešního pohledu, že když jsem tam přijel jako stipendista Alexandr 

                                                           
3
 Jaroslav Peregrin * 1957, logik, analytický filozof, vysokoškolský pedagog, z jeho práce: Význam a struktura 

(2000), Filosofie a jazyk (2003), Logika a logiky (2004), Filozofie pro normální lidi (2008), Od jazyka k logice 
(2009), Člověk a pravidla (2011), Jak jsme zkonstruovali svou mysl (2014).  
4
 Dialog byl nahrán ve čtvrtek 14. dubna 2011 odpoledne v prostorách Filosofického ústavu, Jilská 1, Praha 1, 

Staré Město. 
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von Humbolt Stiftung, dostal jsem nějaké peníze a nikdo po mně za ně nic konkrétního nechtěl. To 

mě překvapilo, ale poté jsem pochopil, že na německých univerzitách to do jisté míry takto funguje.  

MS: Je tam velká důvěra k lidem.  

JP: Když tam někdo dostane nějaký projekt, dostane na něj peníze, a pokud je nějak zneužije, už další 

projekt nezíská, ale jinak je mu dána svoboda, jak s nimi naložit. Bylo to pro mě pozoruhodné 

poznání. Vše, jak to fungovalo na té univerzitě, bylo dramaticky odlišné od toho, co jsem znal odsud. 

Byla to velká škola.  

MS: Můžete ještě rozvést ono vymezení „co jsem znal odsud“? Byl zde nedostatek knih, kapitálu? 

JP: Jistě, jednak vysoká vybavenost pracoviště. Druhá věc je otevřenost instituce, kde byly přednášky 

nejrůznějšího charakteru, neustále se tam konaly různé pravidelné či nepravidelné semináře o všem 

možném. Celá organizace studia byla mnohem volnější, než co jsem znal odsud. Měl bych 

podotknout, že jsem nestudoval filozofii, ale matematiku, byť to asi bylo podobné na všech fakultách. 

Takže pro mě to byl nový, úžasný svět.  

… Rozhodný rok 1989 …  

MS: Rok 1989 je u vás asociován s radostí ze svobody, možností vlastní organizace života, návratem 

k oboru, který jsem měl zájem dělat? 

JP: Pro mě znamenal rok 1989 úžasnou změnu, protože jsem předchozí režim nesl velmi těžce. Ne 

snad z důvodu, že by se mně něco hrozného dělo. Měl jsem docela slušné a dobře placené místo 

programátora, navíc takové, kde jsem neměl moc práce, ani se toho po mně moc nechtělo, takže 

jsem si mohl studovat svou logiku a filozofii. Rozhodně v těchto ohledech jsem se neměl špatně. Ale 

atmosféra tehdejší společnosti mě strašně deptala – viděl jsem kolem sebe neustálé předstírání 

něčeho a neustálé rituální obětovávání lidské důstojnosti.  

MS: Bylo to klanění se lidem, což je možné považovat za nedůstojné.  

JP: Ano, dneska se to dá už vlastně těžko vysvětlit. Neustálé předstírání něčeho, u člověka se pořád 

předpokládalo, že si bude na něco hrát. Z toho důvodu pro mě byl moment, kdy jsem se mohl volně 

nadechnout, úžasným zážitkem.  

MS: Ano, hrát si na něco ... Ne nadarmo se říká, že když si člověk hraje, tak nezlobí. Zde člověk byl ke  

hře donucen, nebylo to cosi spontánního.  

JP: Hra asi není úplně dobré pojmenování, byly to vynucené rituály, které měly člověka připravit o 

jeho důstojnost, jež by ho jinak mohla vést k tomu, aby se s tím divadlem nesmířil. 

MS: Je dobré se zeptal na tuto skutečnost: Domníval jste se, že režim skončí tak, jak skončil? Převrat, 

k němuž zde došlo, byl jedním z posledních, nejprve šlo Polsko, poté Maďarsko, východní Německo. 

Byla otázka, kdy to dorazí k nám. Jak jste vnímal slova, která představitelé režimu užívali? Objevoval 

se tam odkaz na úspěchy, kdežto opak byl pravdou. Nemátlo to, či lidé věděli, na čem jsou?   

JP: Bylo těžké se v tom vyznat. Na jedné straně jsem viděl, co se děje v Sovětském svazu a jinde, takže 

člověk trochu očekával, že by se to mohlo i u nás nějak pohnout. Na druhé straně tomu bylo těžké 

uvěřit.  
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MS: Nu, člověku tedy zbývala pouze naděje, že? Nakonec to vyšlo. 

… Politika …  

MS: Jak jste vnímal politiku? Politika je správa věcí veřejných. Každý člověk, jenž má zájem o rozkvět 

obce, by se o ni měl zajímat. Na druhou stranu - ti, kdo se o ni v minulém režimu zajímali, byli 

potrestáni. Stačí zmínit lidi kolem Charty 77 nebo lidi, kteří byli spojeni s církví. Vnímal jste politiku 

jako oblast vyhrazenou jen pro určité lidi? Soudíte, že pro slušného, uvědomělého člověka bylo 

efektivní, výhodné se o ni zajímat, když byla předurčena?  

JP: Myslíte před rokem 1989, nebo potom?  

MS: V obou případech.  

JP: Před rokem 1989 jsem věděl, že jakákoliv forma spolupráce s režimem je nesmyslná. To znamená, 

že lidé, kteří měli pocit, že něco zmohou, když se budou angažovat v různých organizacích jako 

Socialistický svaz mládeže, se mi jevili jako hloupě naivní. Na druhé straně jsem se nikdy otevřeně 

neangažoval proti tomu režimu. Nenašel jsem dostatek odvahy kromě toho, že ke konci jsem 

podepisoval petice typu Několika vět. Poté, co došlo k převratu v roce 1989, jsem pochopitelně 

doufal, že politika bude úplně jiná. To samozřejmě byla a je, o tom nelze pochybovat. Je ale zřejmé, 

že člověk měl i některá ne zcela realistická očekávání, která byla různým způsobem zklamávána, 

protože v politice se věci nedějí, jak by si člověk představoval. Pořád si říkám: „Zaplať Pán Bůh za 

takovou politiku,“ ve srovnání s tím, co jsme tady měli za komunismu.  

MS: Nu, někdo by mohl rozhořčeně lamentovat nad jejím stavem. Na druhou stranu, pokud se dnes 

podíváte do novin, jaké aféry se řeší, můžeme být rádi za společenskou reflexi, dříve se totiž mlčelo. Je 

zvláštní, že minulý režim se bál pravdy. Média jako rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa byla 

rušena, aby se lidé pravdu nedozvěděli, aby slova, která měla povzbuzovat, byla tlumena. Dnes je 

svoboda a člověk je tedy s politickým vývojem konfrontován v celé jeho surovosti, což u některých 

vede k odmítnutí systému. Je zřejmé, že po době euforie v revolučních dnech přirozeně přišlo 

vystřízlivění, pro někoho idealistického hořké. Na druhou stranu - člověk, jenž má jasnou představu o 

uspořádání společnosti, se nebude nechávat unášet společenskými náladami.  

… Ideologie …  

MS: Zůstaňme ještě v minulosti. S politikou souvisí ideologický rámec, v němž je konkrétní politika 

realizována. Jak jako teoretik vnímáte komunistickou ideologii, kterou lid této země musel alespoň 

formálně přijmout? Byl to výklad světa, jemuž se podřizovalo vše ostatní.  

JP: Pochopitelně v době, kdy to byla vládnoucí ideologie, snažil jsem se ji především nevnímat, 

protože to bylo součástí toho, co mě tolik traumatizovalo – v režimu byla neustále patrná přítomnost 

ideologických masáží a všeho, co s tím souviselo. Ve zpětném pohledu se to člověku jeví jako trošku 

směšná záležitost, asi jako když se na Rakousko - Uhersko díváme pohledem Švejka. Na druhé straně 

mám moc dobře v paměti, že to nic komického nebylo. To znamená, když slyším někoho říkat, že to 

vlastně bylo lepší než nyní, vstávají mi na hlavě vlasy hrůzou, bez ohledu na to, že se zde dějí i věci, 

které mě osobně děsí, v politice i jinde.  
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MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 

JP: Mám pocit, že komunismus se zdiskreditoval už dávno před tím. Když v Sovětském svazu začínali 

posílat do gulagů a vraždit milióny lidí, dalo se to snad ještě chápat jako nějakou lokální úchylku, a 

nikoli integrální vyústění komunistické ideologie. Když ale začalo být patrné, že prakticky stejný 

vzorec opakují všechny komunistické režimy (byť třeba v různých měřítcích), toto vysvětlení přestalo 

být použitelné. Takže o tom, že demokracie je lepší než komunismus, se mi nezdá být možné 

smysluplně pochybovat. To samozřejmě neznamená, že by demokracie musela fakticky po světě 

vítězit. 

… Demokracie …  

MS: Dá se říci, že přesto by měl být člověk člověkem politickým, zajímat se o věci veřejné, mít 

představu, co se zde děje, vědět o prostoru, kde by se mohl účastnit. Jsme demokracií a ta sama 

v názvu odkazuje na vládu lidu. Na druhou stranu je otázka: kterého lidu? Když lidé uvažovali o 

demokracii v antice, nejevila se tato forma vlády jako dobrá, či máte jiný postoj? Soudíte, že se antičtí 

myslitelé jako Platón mýlili? Je zvláštní, že jsme si dnes demokracii vybrali.  

JP: Já si myslím, že u Platóna hodnocení demokracie nebylo zas tak jasně negativní. Samozřejmě, 

upřednostňoval jiné formy vlády. Mám pocit, že u nedemokratických forem hrozí mnohem horší věci. 

Samozřejmě, ty nedemokratické formy mohou za jisté shody okolností být i velmi přijatelné, na 

druhé straně ale hrozí příšerné věci, které známe z nacismu a jiných totalit. Toho bych se rozhodně 

bál. Zdá se mi, že demokracie přece jenom zaručuje, že podobné věci nám nehrozí, pokud se 

demokracie budeme držet.  

MS: Ano, tam je to pokud, duch demokracie je cosi jiného než demokratická forma. Je otázkou, zdali 

je možné „instalovat“ efektivní demokracii po 41 letech komunismu, čemuž předcházelo několik let 

nacismu. Můžeme vytvořit demokratické instituce, ale jde o to, jestli v nich nebude pouze forma? 

Budeme tedy mít demokracii bez demokratů.  

JP: To je problém, na který jsme naráželi a narážíme od roku 1989. Na druhé straně mám pořád 

dojem, že lidem není možné nic shora naoktrojovat, i kdyby to bylo v dobrém úmyslu. Nakonec 

spousta komunistů a možná i spousta nacistů si představovala, že instalují nějaké „světlé zítřky“. 

Myslím si, že to není možné. To znamená, že pokud je na tom celá společnost špatně, bude 

pochopitelně mít špatné politiky, protože kde by vzala nějaké lepší? Mám dojem, že to je hlavní zdroj 

našich potíží. Ne, že my jsme morálně pevný a dobrý národ, jenž shodou okolností má hrozné 

politiky.  

MS: Vidíte, to je zvláštní. Máme ty hrozné politiky, nicméně politici jsou odrazem národa. To 

znamená, že je otázka, zda člověk, jenž nadává na politiky, by se nezačal chovat stejně, kdyby se 

dostal do vyšších pater společnosti.  

JP: Jistě.  

MS: Velmi jednoduše se kritizuje a člověk, když je obklopen různými vlivnými skupinami, hlásá 

zásadovost, ale poté se chování člověka změní. Ne nadarmo někteří lidé hovoří o „protunelované“ 

demokracii. Tato země byla v hospodářské oblasti svědkem nedobrých praktik, které poškodily 
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důvěru, a proto i demokracie jako společenský systém nese šrám. Antičtí myslitelé se klonili k ideálu 

mít na trůně filozofa. Ostatně za první republiky se povedlo, Masaryk byl tím, kdo demokracii 

prosazoval, ale přesto za jeho vlády nebyla žádná selanka.  

JP:  Záleží také na tom, co rozumíme slovem filozof. Někdy se to slovo používá tradičně a také 

etymologicky, prostě jako synonymum pro moudrého člověka. A samozřejmě, že všichni chceme mít 

v čele nějakého moudrého člověka. To asi ano. Na druhé straně, kdybychom měli říkat, že v čele by 

měl být někdo, kdo byl přímo školen jako filozof, nemyslím si, že by naši zemi nutně musel vést lépe 

než někdo, kdo byl školen jako knihovník.   

MS: Myslíte, třeba ekonom? 

JP: Pokud někdo řídí stát, což je mimo jiné obrovská hospodářská jednotka, je jistě výhodou, když se 

vyzná v ekonomii. Avšak samo o sobě to určitě nezaručí, že bude dobrý politik nebo vládce. 

MS: Je dobré se zeptat, co by dle vás takový „moudrý“ vladař měl konat a znát? Je zřejmé, že do roku 

1989 byli ve správě věcí veřejných lidé, kteří vlastnili stranickou knížku. Byli to povětšinou aparátčíci. 

JP: To nepochybně.  

MS: Po roce 1989 tam přišli lidé, kteří měli spojitost s disentem. Lze pamatovat na slova Jana Sokola, 

jenž se účastnil politického kvasu a tvrdil: „Nebyli jsme ekonomy, právníky, politology …“ Byli to lidé, 

kteří k vládě přišli jako slepý k houslím, když v dobách minulých usilovali o nápravu režimu a o 

demokratické uspořádání. Jak by podle vás měl vypadat moudrý vladař?  

JP: To je těžká otázka. Asi na ni nedokážu dost dobře odpovědět. Snad pouze několik empirických 

poznatků, které mám z posledních dvaceti let. Ukazuje se, že někteří chytří a slušní lidé prostě v 

politice nejsou schopni existovat, protože nejsou dost, abych tak řekl, razantní, ale to nemyslím 

v pejorativním smyslu. V politice musí být člověk schopen přijímat jednoznačná rozhodnutí, přijímat 

je rychle a přijímat je třeba i bez ohledu na to, že si není jist, zda jsou úplně optimální. To by třeba 

mně osobně dělalo problémy, neustále bych donekonečna přemítal o tom, jestli nedělám nějakou 

chybu, když tak či onak rozhodnu. A tak to v politice nejde. Asi neřeknu nic objevného, když budu 

tvrdit, že politikem by měl být člověk, jenž je na jedné straně inteligentní, vzdělaný a slušný, ale na 

druhé straně - schopný řídit lidi a schopný nějakým způsobem prosadit své názory.  

MS: Soudím, že taková kombinace je příhodná. Užil jste slovo slušný člověk. Mnohdy je však slušný 

člověk odstraněn člověkem neslušným. Co si má slušný člověk počít s lidmi neslušnými, které třeba 

řídí?  

JP: To je velmi těžká věc; a hraběcí radou by bylo, že by se jich ten slušný člověk měl zbavit. Toto je 

ovšem nesmírně těžké. A i ty nejlepší úmysly mohou člověka vést k problematickým výsledkům, které 

navíc mohou být interpretovány médii takovým způsobem, že člověk pak svých dobrých úmyslů 

lituje.  

MS: Člověk má dobrý úmysl sjednat kompromis, cosi dojednat, a nakonec se toho chytnou média a ta 

jej mohou ukázat jako slabocha, jako toho, kdo neumí díky své preciznosti říci jasné slovo, přičemž 

měl zájem dělat dobrou věc. Ne nadarmo známe moudrost: Cesta do pekel je dlážděna dobrými 

úmysly. To platí jak pro jednotlivce, jak pro společnost.  
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… Média …  

JP: Mně se zdá, že role médií je trochu problematická, zvláště v poslední době. Řekl bych, že úroveň 

lidí pracujících třeba v novinách je často pochybná. Myslím, že působí relativně negativně.  

MS: Ne nadarmo se hovoří o médiokracii. Média se události chopí a dokážou třeba slušného člověka 

očernit, ba zlikvidovat.  

JP: Mě to znervózňuje zvláště u médií, která se snaží dělat investigativní žurnalistiku - řekl bych, že 

jim často chybí jistá elementární rozlišovací schopnost, co je podstatné a co podstatné není. Vezměte 

si případy s problematickými akademickými tituly. Na jedné straně máte lidi, kteří vystudovali práva, 

přičemž tam byli zapsáni dva měsíce nebo nějak podobně – to je skutečně totální skandál. Pokud ale 

někdo získal titul JUDr. na základě práce, která možná nebyla úplně povedená, může to také sice být 

problém, ale problém zcela jiného řádu. To všechno by se mělo rozlišovat.  

MS: S těmi námitkami by člověk mohl souhlasit. Je otázkou, zdali v naší uspěchané době je patřičný 

čas na rozlišování.  

JP: Mám pocit, že některá naše média to opomíjejí. Já například čtu Mladou frontu DNES, která má 

tým investigativních žurnalistů a ti by to měli mít v popisu práce. Problém je možná v tom, že místo 

toho se snaží naplnit rubriky, které mají. Když nemají velkou rybu, udělají ji z malé.  

MS: Inu, bída českého žurnalismu způsobená diskontinuitou společenského uspořádání. Zcela 

spontánně jste přešel na média. Je dobré říci, že dříve média byla utvářena vzdělanými lidmi. Stačí 

zmínit Lidové noviny a jejích redakci během první republiky. Byl tam doktor Karel Čapek, Ferdinand 

Peroutka a jiní, právě ti drželi laťku. Ne nadarmo se k nim vracíme a objevujeme u nich zapomenutou 

krásu jejich jazyka.  

JP: Rozhodně bych nechtěl házet všechny žurnalisty do jednoho pytle. Myslím, že i dnes najdeme lidi, 

kteří píší velmi dobře a zodpovědně. I když dnes možná méně, než tomu bylo někdy před válkou, což 

je dáno také jiným charakterem sdělovacích prostředků dnes a tehdy.  

MS: Dnes rozhoduje rychlost, že? Čím dříve, tím lépe. Svět by též neměl zapomínat na detail. Dobré 

šaty se poznají, jak je řešen detail. 

JP: Informace dnes po světě putují obrovskou rychlostí a dělat zpravodajství, a částečně možná i 

komentáře k němu, je třeba nebývale rychle, což detailům nepřeje. Prostor pro uvážlivé komentáře, 

které mají třeba i nějaké zpoždění, tu ale stále, domnívám se, je a bude. 

MS: Když vás člověk poslouchá, vyvstává mu v mysli otázka o nápravě. Média otevírají kauzy, 

připravují agendu, o níž se diskutuje. Sám jste říkal, že jste skončil se svým elektronickým blogem. Jistě 

jste k tomu měl své důvody.  

JP: Důvod byl čistě specifický. Jsem zvyklý, že když něco řeknu a někdo s tím nesouhlasí, mám si za 

svým tvrzením stát a nějak to zdůvodnit. Měl jsem tedy pocit, že když mi lidé pod příspěvkem něco 

píší, měl bych jim na to odpovídat. Ale vždycky se objevila smršť reakcí, z nichž část byla od 

rozumných lidí, některé od internetových šílenců, a přitom člověk to z krátkých reakcí a dotazů někdy 

ani nedovede dobře rozlišit. Když jsem zjistil, kolik nervů, rozčilování a času mě to stojí, řekl jsem si, 

že tahle forma simultánní diskuse asi nedává smysl.  
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MS: Demokracie je diskuse. Dříve taková forma nebyla, dnes to vede k tomu, že zapadne to 

podstatné. Emoce převládají nad rozumem. Nakonec jste se navrátil k psaní filozofických pojednání, 

kde můžete myšlenku rozvést s patřičnou sošností a důkladností. 

JP: Na druhé straně to byla poučná zkušenost, když vidíte, s jakými názory se mezi lidmi můžete 

setkat. S názory, o kterých by vás jinak snad ani nenapadlo, že je někdo může zastávat.  

MS: To jistě patří také do demokracie, kde každý člověk může říci svůj vlastní názor. Na druhé straně 

nás to vede k úvahám, jak s takovými lidmi můžeme žít a společně rozhodovat.  

JP:  Myslím si, že s takovými lidmi žít musíme, a byl bych ten poslední, kdo by někomu chtěl bránit 

vyjádřit názor. Myslím, že je to dobře. Aby však diskuse dávala nějaký smysl, musí být nějakým 

způsobem symetrická. Budu diskutovat s jiným člověkem, který pro mě má nějakou tvář, nějaké 

jméno, a bude jistý čas na to, abychom si vyjasnili názory. To internetové diskuse nesplňují.      

... Hodnoty ...  

MS: Je dobré se zastavit u otázky, která je předmětem zkoumání filozofie. Týká se axiologie. Zaměřil 

bych se na otázku pravdy, svobody, spravedlnosti. Celá revoluce a počáteční proměna společnosti byla 

„zaštítěna“ Havlovým heslem: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí!“ Jak vnímáte hodnotu 

pravdy? Ptám se proto, že například díky pravdě člověk může kráčet svobodný, objevovat. Pokud by 

tato hodnota a od ní odvislé hodnoty neexistovaly, lidský úděl by byl spíše trudným.  

JP: Samozřejmě, že když jsem hovořil o úmornosti minulého režimu, jeden způsob, jak 

charakterizovat jeho hlavní problém, je prostě říci, že se nemohla říkat pravda. V tomto smyslu jsem 

samozřejmě o pravdě přemýšlel vždy. Pochopitelně obrat ve věcech v roce 1989 jsem vnímal také 

tak, že pravda konečně nebude problémem. Pak se otevřely nějaké další otázky, které dříve člověku 

na mysl ani nepřišly. Co to pravda vlastně je? Je možné, aby měl každý svou vlastní pravdu? 

Objevovaly se nové problémy. Za komunismu jsem to vnímal tak, že jde především o pravdu ve velmi 

přízemním smyslu. Například zdali mou říci, že Plzeň byla osvobozena americkou armádou, a nebudu 

za to šikanován.  

MS: Shodou okolností Plzeň byla osvobozena, ale Američané v ní museli zůstat, aby Praha byla 

osvobozena Rusy, a tím se dostálo dohodám vyšších armádních představitelů. Jak je vidět, s pravdou 

si minulý režim velmi tendenčně pohrával. To se následně promítlo i do srdcí a myšlení konkrétních 

lidí. Člověk, jenž „tleskal“ slovům Václava Havla, byl naučen, aby neříkal, jak se věci skutečně mají.   

JP: Ano.  

MS: Zde vzniká otázka, jak s takovými lidmi utvářet společenství, pokud nejsou vyjasněna základní 

východiska, na kterých demokratický systém stojí.  

JP: Máte pravdu. Po roce 1989, po listopadu, jsem propadl naivní představě, že vše půjde samo. Byl 

jsem příznivcem hesel typu „nejsme jako oni“. To proto, že jsem si říkal, že pokud my teď ukážeme 

exponentům minulého režimu, že jsme úplně jiní a nebudeme je ostrakizovat, natož pak nějak 

trestat, že se chytí za nos a uvidí, jak špatní byli. Ale to byla, jak se ukázalo, má nesmírná intelektuální 

naivita.  

MS: Soudíte, že jsme se posunuli do doby, kde pravda je ctěnou hodnotou? V minulosti to bylo zřejmé. 
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JP: Na to myslím není jednoduchá odpověď. Za komunismu byla pravda hodnotou především v tom 

smyslu, že držet se jí vyžadovalo odvahu a charakter. Dnes je to jinak: ve svobodné společnosti 

obvykle není s pravdou podobný druh problému, pravda se ale často skrývá pod nánosem polopravd 

nebo pravdě více či méně podobných tvrzení. Dostávat se k pravdě dá práci, a ne každý si chce tu 

práci dát.  

MS: Pojďme dále. Říkal jste, že pravd je mnoho, takto uvažoval i Karel Čapek.  

JP: Ano, Karel Čapek se dost výrazně hlásil k pragmatismu. K jisté jeho formě mám i já blízko. Před 

časem jsem přeložil do Filosofického časopisu článek mého přítele a filozofického vzoru Boba 

Brandoma o americkém pragmatismu. Tam jsem si přečetl o začátcích pragmatismu v Americe. Zjistil 

jsem, že tyto začátky souvisejí s občanskou válkou. V té době došlo ke střetu lidí, kteří tvrdili, že se 

zlem se nedají dělat kompromisy, že se s ním nedá vyjednávat, s lidmi, kteří byli ochotni nějaké 

kompromisy dělat. A radikálové, kteří vedli občanskou válku, se sami zděsili, kam jejich morální 

neústupnost vedla, k jakým příšerným krveprolitím. Pragmatisté vyšli programově z toho, že morální 

neústupnost – nebo možná přehnaná neústupnost – může mít katastrofální důsledky.  

MS: To máte jako ve Velké francouzské revoluci. Velké ideály vedly též k obrovskému utrpení.  

JP: Ano, mám pocit, že než začneme prosazovat svou pravdu, měli bychom si dobře rozmyslet, zdali 

naši oponenti nemohou mít také v jistém ohledu pravdu.  

MS: Ano, je dobré se také podívat na Sofoklovu Antigonu a inspirovat se v antice. Neústupnost 

v jistém ohledu plodí hoře a ničí lidské životy. Lze říci, že člověk, jenž takto přistupuje k životu, má své 

ego upozadit a snažit se naslouchat tomu druhému. To je to, čemu bychom mohli říci kultivovaný 

dialog, jenž se u nás bohužel mnohdy nevede. Pokud někdo má zájem cosi prosadit, jedná s druhým 

jako s věcí, a ne jako s člověkem majícím svou důstojnost. Nu, ale takto se společnost slušných lidí 

nebuduje.  

JP: Já jsem dospěl k názoru, že v naší, řekněme 'postmoderní', době člověk nutně musí existovat jako 

by na dvou úrovních, mezi kterými musí být schopen se přesouvat. Myslím si, že na jedné straně 

člověk musí mít své základní hodnoty, o které se musí opírat, jinak není opravdovým člověkem. Na 

druhé straně musí být schopen občas vyhlédnout nad své hodnoty a připustit, že druzí lidé mohou 

mít hodnoty částečně alternativní. Tím samozřejmě neříkám, že musí tolerovat cokoliv. Určité věci 

jsou natolik v rozporu s našimi hodnotami, že je prostě tolerovat nemůžeme. Na druhé straně pokud 

nebude schopni tolerovat žádné odchylky od svých hodnot, nutně to povede katastrofám.  

MS: Zaplať Bůh za toleranci. Ostatně mezi lidmi je neustálé potýkání s různým směřováním světa. 

Spor o hodnoty je součástí toho procesu. Každý člověk svým chováním vyjadřuje své preference, které 

jsou též odrazem hodnotových východisek, ať o nich vědomě uvažuje, či ne. Nemůžeme to od sebe 

oddělit. Celková konstituce společnosti se odvíjí od soutěže konceptů, a proto by to někdo mohl 

srovnat s trhem.  

... Svoboda a její význam ...  

MS: Ještě bych se obrátil k otázce vnímání svobody. Ta byla mnohdy ve společnosti interpretována 

tak, že si člověk trochu může dělat, co chce. To ale nevede ke skutečné svobodě, ale k anarchii a 

distorzi lidského „já“.  
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JP: Na tuto otázku bych odpověděl na několika úrovních. Jedna věc je, co jsme už říkali o pravdě. 

Něco podobného bychom mohli říci o svobodě. To, čeho se nedostávalo v minulém režimu, byla 

právě ta svoboda. A mě trochu znervózňuje, že v diskusích o naší současnosti se již slovo svoboda 

skoro neobjevuje. Zdá se mi, že dneska už lidé jako by svobodu přestali považovat za důležitou 

hodnotu.   

MS: Ze svobody se stala samozřejmost a není vzácným statkem.  

JP: Doufám, že je to pouze proto, že ji berou za naprostou samozřejmost, a ne proto, že by svobodu 

nechtěli. Myslím si, že svoboda je zásadní věc, a to z mnoha důvodů. Jeden je morální a spočívá v 

tom, že pokud člověk svobodu nemá a nemůže dělat to, o čem si myslí, že by dělat měl, deformuje ho 

to morálně i duševně.  

MS: To jsou ozvěny I. Kanta.  

JP: Pak je tu další aspekt. Přes úvahy o povaze logiky jsem se dostal k úvahám o evoluci, o evoluční 

biologii. Mám pocit, že člověk je biologicky konstituován tak, že potřebuje svobodu, stejně jako naše 

svaly a klouby potřebují pohyb. Když někdo sedí celý den u počítače a pohyb nemá, je to špatné. A 

myslím si, že i lidský mozek a mysl jsou konstituovány tak, že v podstatě potřebují svobodu. Myslím 

si, že i z tohoto důvodu je to naprosto zásadní. Kromě toho se domnívám, že svoboda je zásadní pro 

to, aby mohla nějakým rozumným způsobem fungovat lidská společnost.  Svobodu můžeme 

považovat za katalyzátor toho, aby se jednotlivé lidské názory a hodnoty mohly nějakým rozumným 

způsobem střetávat, samozřejmě pokud je to nějakým rozumným způsobem regulováno. Může 

z toho vzniknout něco, co je prospěšné pro všechny. Zmínil jste otázku svobody a anarchie. Teď právě 

jsem se zabýval myšlenkami kolem diskusí ohledně pozitivní a negativní svobody.  

MS: To je již klasickým rozlišením Isaiaha Belina.  

JP: Nedávno jsem procházel jeho klasický článek. Pozitivní svoboda, jak o ní mluví Berlin, je v jistém 

smyslu problematická, protože snadno může vést k přehnané regulaci. Na druhé straně, a v tom bych 

souhlasil s Kantem, svobodně jednající člověk je vždy člověk svázaný nějakými pravidly. Pokud tomu 

tak není, není to svobodně jednající člověk, ale chaot. Podstatné je ovšem to, odkud ta pravidla 

přicházejí, tedy zdali je tu autonomie. 

MS: Dobrá, postupme dále. Bylo chybou opomenout zásadní tezi: Člověk se nemusí svobodě cítit, byť 

se může svobodně pohybovat, svobodně nakládat s časem, a naopak. Lidé, kteří byli v minulém 

režimu perzekuováni, měli vnitřní svobodu, kterou si komunisty nenechali vzít. Mnohdy člověk musí 

svobodu ztratit, aby si uvědomil, co hodnota svobody znamená.  

… Věda a Akademie věd …  

MS: Nyní bych otevřel důležité téma. Sám působíte na akademické půdě, jste pracovníkem 

Filosofického ústavu. Jak vnímáte přístup vlád v kontextu transformace vědy? Bylo zřejmé, že různé 

vědecké ústavy po roce 1989 budou zrušeny. Ostatně marxleninské dogma bylo pasé.  

JP: Mám dojem, že to je podobné jako s reformami jiných sfér, ať je to zdravotnictví, školství nebo 

cokoli jiného, velký problém je jejich chaotičnost. Zvláště v té akademické sféře člověk potřebuje 

jasnou perspektivu. Začátkem každého roku nevíme, podle jakých pravidel se pojede. Různé reformy 
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proběhly, některé mají proběhnout a mám dojem, že většina z nich má něco do sebe. Na druhé 

straně některé z nich mají i velmi problematické aspekty. Pokud bych se měl podívat na Akademii 

věd, myslím si, že je rozumné, že se nějakým způsobem trochu zreformovala. Nemyslím si ale, že by 

na ni i v současné době už nebylo co vylepšovat. Řekl bych, že lidé, kteří vymýšlejí reformy vědy, mají 

dobré úmysly, které však bohužel někdy neskončí úplně dobře. Takovým příkladem je systém 

hodnocení vědy, jenž se vyloženě nepovedl.  

MS: Lidé, kteří v těchto institucí pracují, jsou nepřímo zaměstnanci státu. Ač mají vysokoškolské 

vzdělání, mnohdy doktoráty, jejich materiální ocenění za úsilí je pramalé. Je otázkou, zdali by se na 

proměnách české vědy neměly podílet finance z privátního sektoru, tedy nejen stát, ale též soukromý 

sektor. To proto, že na vědu jde málo peněz.  Jak vy vnímáte tento problém?  

JP: To je jistě, tam kde to jde, výborné, ale v humanitních vědách to příliš nejde.  

MS: Ano, ty jsou někdy označovány za popelku vědecké obce.  

JP: Je sice pravda, že my jako humanitní vědci máme menší hmotné potřeby než jiní vědci. (Říká se, 

že dobří jsou matematikové, jelikož potřebují pouze tužku, gumu a papír; a my filozofové 

nepotřebujeme ani tu gumu.) Soudím, že otázka financování vědy ze soukromých zdrojů je 

myšlenkou, kterou mají všechny vlády. Usilují, aby do výzkumu byl zatažen soukromý sektor. Abych 

se přiznal, nevím, zda se to příliš daří. 

MS: Měl jsem tu myšlenku, že někdy je i chybné, když věda je závislá na státních prostředcích. 

V minulosti jsme měli mecenáše, jako byl pan Josef Hlávka. Ano, bylo to sice předminulé století. Je 

zřejmě nutné vzbudit zájem, aby lidé, kteří peníze mají, byli patřičnými patrioty a podporovali 

vědeckou sféru. To proto, že jinak by lidé, kteří působí na akademické půdě, mohli jednoduše sbalit 

kufry a odjet zahraničí, že? 

JP: Zdá se mi, že sem tam se nějaký ten mecenáš začíná objevovat. Na druhé straně, a to je záležitost 

celé Evropy, když to srovnáváme se Spojenými státy, zde přece jen tradice soukromého investování 

do vzdělání a vědy není taková. V Americe, kde jsem mohl strávit nějaký čas na University of 

Pittsburgh, jsem tyto věci studoval. Tam jsou peněz ze soukromých zdrojů, které jdou do školství a 

vědy, neuvěřitelné objemy. Pouze nadace Andrew Mellona v Pittsburghu, jíž jsem byl placen a jež je 

určena pouze pro humanitní vědy, ročně vydává něco přes 400 milionů dolarů. Pouze tato nadace.  

MS: Nu, můžeme říci, že Spojené státy jsou velké, bohaté, a pokud by podobné částky byly 

investovány do české vědy, Akademie věd by si velmi polepšila. Příspěvek pana Mellona je více jak 

sedminou investic do české vědy jako celku5, vyjdeme-li z čísel roku 2010. To značí, že ve srovnání 

s vyspělými státy vydáváme na vědu skutečný zlomek.  

… Věda žije - rok 2009 ...  

MS: V roce 2009 vznikla iniciativa, nazvaná „Věda žije“.  Někteří představitelé státu přišli s takovým 

konceptem, že by se Akademie věd postupně zrušila, její členové by přešli na jednotlivé univerzity. Jak 

vnímáte tuto skutečnost? Není to poslední hřebíček do rakve „reformátorům“?  

                                                           
5
 Více na http://magazin.e15.cz/veda-a-technika/do-vedy-slo-nejvic-penez-od-roku-1993-svet-je-ale-jinde-

707749  

http://magazin.e15.cz/veda-a-technika/do-vedy-slo-nejvic-penez-od-roku-1993-svet-je-ale-jinde-707749
http://magazin.e15.cz/veda-a-technika/do-vedy-slo-nejvic-penez-od-roku-1993-svet-je-ale-jinde-707749
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JP: Já bych těm lidem, kteří dělají podobné reformy, nechtěl a priori přičítat nějaké negativní úmysly. 

Myslím si, že my v Akademii se nesmíme vyhýbat diskusi o tom, že Akademie bude nějakým 

způsobem redukována či že její současný model bude změněn tak, že podstatná část výzkumu bude 

na vysokých školách. Řekl bych, že principiálně se o tom nemůžeme odmítat bavit. A když vidím 

Filosofický ústav či některé další části Akademie, tak nemám pocit, že by nebylo co vylepšovat a 

reformovat. To znamená, že rozumně postavené reformy by mohly být na místě. Z té iniciativy „Věda 

žije“ jsem tehdy měl trochu rozpačitý pocit, byť jsem s nimi do jisté míry sympatizoval. Na druhé 

straně se mně zdálo, že je to trochu apriorně negativistický pohled. Je ovšem pravda, že to, s čím 

tehdy přišla vláda, tedy prostě sebrat Akademii peníze a nestarat se o to, co bude dál, byl velmi 

podivný záměr.  

MS: Může to být též způsobeno tím, že mnozí lidé mohou spatřovat Akademii věd jako neproduktivní 

instituci, za níž nejsou konkrétní výsledky.  

JP: Podívejte, vždy si kladu otázku, jestli tato země potřebuje takový ústav, jako jsme my, kde sedí 

nominálně nějakých 60 (nebo ještě více, já nevím) profesionální filozofů. Myslím si, že bychom měli 

mít připravenou proklatě dobrou odpověď, proč je to potřeba. Měli bychom to umět vysvětlit, 

obhájit a odůvodnit. Zdá se mi, že to tak úplně pořádně neumíme. Já sám si samozřejmě myslím, že 

něco takového vysvětlitelné je. Netvrdím, že to musí být zrovna Filosofický ústav, ale pokud nebude 

prostor pro humanitní bádání, budeme mít v kontextu vyspělých zemí problémy. Na druhé straně si 

myslím, že se apriorně nesmíme vyhýbat diskusím o jakýchkoli rozumných reformách. Takové 

rozumné uspořádání potřebujeme, aby věda nedegenerovala, aby zde neseděli lidé, kteří by si sem 

dosazovali pouze své kamarády a žáky a aby nedělali vědě medvědí službu.  

MS: To je nasnadě, ale humanitní věda je také o velkých autoritách. Stačí, když člověk zapátrá v první 

republice. Byli zde představitelé humanitních oborů jako Emanuel Rádl, František Krejčí, František 

Drtina, Josef Pekař. Velkou úlohu následně sehrál Jan Patočka. Zřejmě by ta věda, či lépe lidé, kteří 

v té vědě působí, měli v dobrém slova smyslu svou práci patřičně obhajovat. Jinými slovy, měli by se 

podílet na osvětě. Ostatně Masaryk během své kariéry kromě své akademické práce dělal osvětu. To 

by mělo být výzvou pro lidi, kteří působí v takovýchto institucích.  

JP: To je samozřejmě pravda, ale na druhé straně si myslím, že zde musí být prostor, aby se dokázal 

někdo konstituovat jako autorita v opozici k těm stávajícím. Ve filozofii či jiných humanitních oborech 

budou asi vždy hrát roli ony autority. Můžeme se však dostat do stavu, kdy řekněme ve Filosofickém 

ústavu budou tři významní vědci, kteří budou mít absolutní rozhodovací pravomoc o tom, kdo sem 

jako nový přijde.  

MS: To by asi ničemu neprospělo.  

JP: O to mně právě jde.  

… Otázky minulosti …  

MS: Důležitým tématem bylo a je vyrovnávání se s minulostí. Myslím si, že byly takové přístupy, 

abychom udělali tlustou čáru a nechali věci být. Jiný přístup byl zastáván lidmi, kteří se na Západ 

museli probojovat, mám třeba na mysli bratry Mašíny, podle nich by se komunistická strana měla 

zrušit. Měl se tedy udělat jasný proces, díky němuž by společnost byla očištěna. Vy jste to zde vytvořili, 

nechť za to pykáte.  
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JP: Lidé, kteří šli tenkrát do politiky a kteří měli hesla typu „nejsme jako oni“, varovali před hony na 

čarodějnice, což - si myslím - mělo své opodstatnění. Kdyby ve společnosti vznikla nějaká válka 

údajných bývalých utlačovaných proti bývalým utlačovatelům, mohl by se vývoj vzhledem ke 

schopnosti utlačovatelů obrátit zpět, v jejich prospěch, takže si dodnes myslím, že tato námitka měla 

svou váhu. Dnes si ovšem myslím, že nějaké věci typu zákazu komunistické strany a důslednějšího 

potrestání konkrétních trestních činů by byly naprosto na místě.  

MS: Němci se též vyrovnali, onen proces byl řízen vítěznými mocnostmi. Samotné mentální vyrovnání 

přišlo až poté. My jsme v tomto hledu byli odkázáni sami na sebe.  

JP: Pokud si dnes přečtu v novinách, jak si někde prokurátor Karel Vaš, neuvěřitelná postava 

z padesátých let, chodí na svobodě a nebyl nikdy potrestán, jímá mě hrůza.  

MS: To je možná způsobeno přístupem, že nebudeme jako oni.  

JP: Musím se přiznat, že po roce 1989 jsem taky měl tento názor. Byl sice naivní, ale měl jsem jej.  

MS: Kdo z nás nebyl naivní. Je dobré naivitu včas rozpoznat a jednat. Do jisté míry naivita může také 

působit jako tišící prostředek vůči surovosti světa. Člověk vidí skutečnosti kolem sebe v růžových 

barvách. Je asi dobré, aby došlo k včasnému vystřízlivění a k nápravě chyb, jichž se někdo dopustil. Lze 

se domnívat, že vypořádávání se s minulostí je záležitostí celého národa, ale jedná se konkrétní lidi? 

JP: Přesně tak.  

MS: Nedá se to nařídit. Jde o to, že člověk by se měl starat o minulost, snažit se minulost a její odkaz 

vnášet do činů v přítomnosti či budoucnosti. Bude to nést ve svém srdci. Lze považovat za omyl, když 

se o jistých věcech nemluví a jsou přehlíženy. Když hovoříme na téma minulosti, jak vnímáte pozitivní 

rozpomínání se na minulost? Není to výraz ztráty paměti vůči hrůzám, které režim páchal? Není to 

také výraz toho, že mnozí z nás nemají zájem žít ve svobodě a potřebuji péči a jistoty? 

JP: Do jisté míry je samozřejmě normální, že si z minulosti vybavujeme především to příjemné. To by 

nám ale nemělo zakrýt fakt, že minulost byla v mnohých ohledech strašidelná. A pokud jde o jistoty – 

největší jistoty má, zdá se mi, člověk, který je ve vězení. 

… Omyly …  

MS: Když se podíváte nazpět do nedávné minulosti, jakých chyb se podle vás tato společnost 

dopustila? Jaká východiska vidíte pro další generaci?  

JP: To je těžká věc. Pochopitelně jsou zde moudra, která jsou obecně přijímaná, že se podcenil 

institucionální rámec typu soudnictví. Je však otázka, zdali by bylo možné nejprve vybudovat kvalitní 

soudnictví a teprve poté cosi konat s hospodářstvím. To by asi nešlo. Osobně na to nemám jasný 

názor, to je k minulosti. Pokud jde o perspektivu, tu vidím v tom, že se zařadíme do Evropy. Budeme 

se propojovat s institucemi západního demokratického světa. Dnes se nadává na Brusel a na tamní 

byrokracii, a je to asi do jisté míry oprávněné. Nechci to zpochybňovat. Na druhé straně si myslím, že 

kdybychom u nás měli takové úředníky jako třeba v Německu, mohli bychom být rádi. Pro mě vize 

sjednocené Evropy vypadá naprosto úžasně, pokud si zpětně uvědomíme, jakým kolbištěm Evropa 

v celé své historii byla, co se zde dělo ještě před šedesáti lety.  
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MS: Možná, kdyby tato vize byla naplňována. Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či 

globalizovaném světě?   

JP: Domnívám se, že pokud by se naše republika rozpustila ve federalizované Evropě, bylo by to pro 

ni jenom dobře. A jenom tak bude, podle mne, moci hrát nějakou roli v globalizovaném světě.    

MS: Děkuji vám za myšlenky, které jste byl ochoten sdílet.     

P.S.: 

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

 

JP: Já nemám rád slovo kapitalismus – není mi úplně jasné, co znamená. Mám spíše pocit, že jsem se 

účastnil obnovy demokracie. Ale můj příspěvek k tomu rozhodně nebyl nijak podstatnější než 

příspěvek většiny ostatních obyčejných lidí – prostě jsem se jenom s nadšením účastnil všeho 

nového, co se tady po pádu komunismu odehrávalo. 

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

 

JP: Účastnil jsem se a připadalo mi to dobrodružné – do jaké míry to bylo celkově pozitivní, nebo 

negativní, nedokážu posoudit. 

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

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

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?          

 

JP: Nejprve jsem z toho měl, jako skoro každý, trochu rozpačité pocity, ale čím dál více jsem nabýval 

přesvědčení, že to byla velmi rozumná věc. Zdá se mi, že vztahy mezi našimi národy jsou dnes lepší 

než kdykoli předtím.                                             

 

 

Dialog o transformaci s panem Petrem Kolářem6,7: 

MS: Rád bych se zeptal, kde vás zastihla zpráva, že se v Československu hroutí komunistický režim? Co 

jste od toho očekával?  

PK: V tu dobu jsem byl v Německu, jelikož jsem část studií dělal v Německu, a tak jsem tam měl styky. 

Zpráva mě zastihla skoro na „československé hranici,“ kde jsem pobýval u jezuitů. Nejprve jsem tam 

zajel v době, kdy se odsud východoněmečtí občané dostávali polooficiálně a později oficiálně do 

Západního Německa. Byl jsem tam, abych pomohl svým přátelům a spolubratřím jezuitům při práci, 

                                                           
6
 Petr Kolář, *1941, římskokatolický kněz, publicista, předkladatel, člen řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po roce 1968 

zůstal v exilu nejprve v Rakousku, Německu, později ve Francii. Pomáhal Československu. V letech 1982 - 1984 
pracoval ve vatikánském rozhlase. Po roce 1989 se vrátil do vlasti. Pracoval v náboženské redakci Českého 
rozhlasu, působil v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.    
7
 Dialog byl natočen ve středu 4. května 2011 dopoledne v prostorách pražské rezidence české provincie 

Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, Praha 2 Nové Město.     
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která s přijetím mnoha set, ne-li tisíců lidí byla. Tam jsem v té době byl. Pořád se mi zdálo, že se to 

všude hýbe, ale jen ne u nás. Poté se to pohnulo i u nás. To jsem zažil v Mnichově. Rychle jsem se 

vracel do Paříže, jelikož jsem si říkal, že tam mám bydliště a činnost, a proto jsem dny po 17. 

listopadu zažil v Paříži. Hned jsem se pokusil o návštěvu v Československu, která mně nebyla ihned 

dovolená, ale na Vánoce jsem byl Československu, v Ostravě. Vánoční svátky jsem po 22 let strávil 

v rodinném kruhu. Při příležitosti jsem se setkal s tehdejším pro státní orgány ilegálním jezuitou 

v Československé republice, v jeho české části. Ten mi řekl, že biskupové hledají někoho pro 

rozhlasovou činnost a že jsem jeden z mála lidí - křesťanů, kteří měli možnost pracovat v této oblasti. 

Před Novým rokem jsem odjížděl již zpět do Paříže s příslibem, že se vrátím a budu pracovat 

v médiích. Pochopitelně jsem byl zaměstnán na fakultě, kde čas odměřují školní prázdniny, začátky 

školního roku, proto jsem tam do léta musel zůstat. Vrátil jsem se v srpnu 1990. Začal jsem jako 

externí pracovník Českého rozhlasu. Od února 1991 jsem pak měl smlouvu s institucí.  

… Otázka církve …  

MS: Rád bych se zeptal, co jste očekával od změny, která zde nastala? Je zřejmé, že od konce roku 

1989 se počaly psát novodobé československé, respektive české dějiny.  

PK: Když budu hovořit o části, která se bezprostředně týká mého angažmá v církvi jako řeholníka a 

kněze, očekával jsem samozřejmě především určitou obnovu uvnitř katolické církve, jejímž jsem 

členem. Bez výjimky, všichni lidé, křesťané, hlavně kněží a lidí, kteří se nějak v církvi angažují, měli 

mezeru, kterou jsem neměl. Byla to zkušenost koncilu a hlavně pokoncilního vření uvnitř 

západoevropské církve. Byl jsem jako Rakušan v Rakousku, chvilku v Německu a poté dlouho ve 

Francii. Zažil jsem celé to období, kdy v intencích koncilu se různí lidé snažili posunout do té doby 

zdrženlivou katolickou církev v jejím vztahu k civilní společnosti. To jsem zažil jako velké osvobození, 

protože v komunistickém režimu jsem mohl zakusit nejen odtažitost těchto dvou sfér církve a 

společnosti. Byl to velmi ostrý konflikt. Velice jsem se těšil na to, že se česká církev vydá stejným 

směrem, jako tomu bylo s církví ve Francii nebo Německu, od nichž jsem měl nejčastější a 

nejdůkladnější zkušenosti. Nějaké náznaky z doby Pražského jara tu byly. Pražské jaro jsem sice 

nezažil v Praze, ale byl jsem přece jen sedmadvacetiletý člověk, a proto jsem to sledoval. Domníval 

jsem se, že se na to naváže a že tímto směrem půjdeme. Nejen že společnost bude hlásat zpět do 

Evropy, jak to zachycovala slavná karikatura Ivana Steigera, ale že i církev se bude snažit jít do Evropy. 

Tím jsem samozřejmě myslel západní Evropu, …  

MS: … demokratickou. 

PK: Demokratickou, ale církev není demokratická. Soudil jsem, že jako se společnost bude snažit 

včlenit do společenství západoevropských národů politicky a hospodářsky, i katolická církev 

v Čechách se bude snažit včlenit do institucí a do velkého pokoncilního proudu, který byl tehdy velice 

rozběhnutý. To se však nestalo. Dnes odstupem času bych řekl, že to bylo hlavně ze dvou důvodů, 

kterým přiřazuji velkou důležitost. Za prvé - koncilní vření čeští katolíci - ať již kněží, nebo laici - 

nezažili a nemohli jej zažít. Nebyly dokonce vydány ani koncilní dokumenty. K oficiálnímu vydání 

dokumentů došlo až v devadesátých letech, když jsem zde již byl. Poté je to pouze kus papíru, a není 

to pobídka k nějakému životu. Dvakrát se do stejné řeky nevstoupí. Západní církev tuto pokoncilní 

dobu měla již za sebou, byly tam jiné problémy, které na toto období navazovaly. Čeští katolíci to 

měli těžké, jelikož neměli kde navázat. Byl to stav, kdy církev měla zkušenosti s pokoncilovým hnutím, 

ale tu jsme v Čechách ještě neměli. Druhý důvod je ten, že naše katolická církev vlastně až do začátku 
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komunismu žila v jakémsi traumatickém postavení ve vztahu ke společnosti. To proto, že v roce 1918, 

po první světové válce se z úzkého spolupracovníka politické moci, kterým byla či se domnívala, že za 

Rakousko – Uherska byla, najednou stála, když ne přímo v opozici vůči společnosti, vůči politické moci 

stála stranou. To katolická církev nesla velmi těžce. Dvacátá léta byla pro ni velice traumatickým 

období. Masarykova vláda se pokoušela o odluku církve od státu. Česká církev nevěděla, jak na ní má 

odpovědět. Nedošlo k ní pouze proto, že Slováci si ji nepřáli, tam byl totiž katolicismus silnější a méně 

traumatizovaný, jelikož slovenská katolická církev začala existovat až v roce 1918. Do té doby to byla 

Horní uherská zem, rozhodující slovo v ní měli Maďaři, a ne Slováci. Jejich slovenská církev to 

nemohla zažít, jelikož sama jako nezávislý celek neexistovala. Situace celé československé církve – 

slovenské a české byla konfliktní i uvnitř. Slováci si přáli mít konečně svou strukturu, své biskupy, to 

jim v prvním momentě stačilo. U nás byly nahromaděné problémy se spoluprací s rakousko – 

uherskou monarchií. Praha přece byla zpočátku hlavním městem této monarchie až do doby, kdy po 

stavovském povstání král a císař římský rozhodl přesunout centrum do Vídně. My jsme měli úplně 

jinou pozici než Slováci. To byl druhý velký problém, kterým byla česká církevní aktivita brzděna. To 

byly dva velké problémy, sice byly další, ale tyto se mi zdají nejdůležitější.  

MS: To, co říkáte, značí, že jste si o zdejší situaci nedělal iluze, nebo se mýlím?  

PK: Samozřejmě. Má iluze byla v tom, že jsem si pořád myslel, že hlavní tendence, hlavní kolbiště, na 

kterém se bude odehrávat náš další boj, bude boj o naše znovuzačlenění do západní Evropy. Naivně 

jsem se domníval, že jsme Západoevropané, kterým bylo zabráněno jako Západoevropané žít. Teprve 

po letech pobytu v Čechách a také po zkušenostech, které jsem si udělal již ve svobodném prostoru 

po roce 1989, mi došlo, že my k západoevropské církvi, ale podobně i ke společnosti máme velmi 

dvojatý vztah. Netoužíme po tom, abychom do toho byli včleněni.  

MS: To znamená, že jsme příliš opatrní?  

PK: To je jako, když se potkají dva lidé, kteří nemají společnou dřívější zkušenost, pak trvá déle, než se 

vůbec mohou nazývat přáteli. Nemohou si hned padnout do náruče. Myslel jsem si, že to 

nepotřebujeme. Již jsme přátelé, třebaže jsme s nimi přátelé nebyli. Sice jsme s nimi měli jisté 

dohody, ale nebyly to dohody rovného s rovným. Byly to dohody, v nichž jsme se neustále cítili spíše 

jako chráněnec než jako partner. Z toho plynuly podobné vztahy v církvi. Doktor Příhoda tomu říkal 

lokajské vztahy.  

… Nerovnocennost církve …  

MS: Co vlastně zapříčinilo, že jsme nebyli rovnocenní?  

PK: V Rakousku – Uhersku jsme byli součástí politicko – klerikálního systému. Jediné Rakousko se 

z toho nakonec dostalo. Všechny ostatní státy mají podobný problém jako my, ale u nás byl zvětšený 

tím, že jsme zde měli před Tridentským koncilem velmi silné reformační hnutí na rozdíl od Slovenska 

či od Rakouska. Tam sice byla reformační vlna, ale zdaleka ne tak silná jako u nás. Když nastoupil 

v Praze na trůn první Habsburk, nebyla zde snad pořádně fungující farnost. To byl dramatický stav. 

My jsme zkrátka z Rakousko – Uherska vypluli poznamenaní. Například v západní Evropě prošla vlna 

Francouzské revoluce, která přetrhala pouta mezi církví a státem. Mělo to vliv i na Německo, které 

v té době neexistovalo. Je nutné si to uvědomit, jelikož to byly malé státečky. Tam byl vztah mezi 

církví a státem od začátku devatenáctého století úplně jiný než v Rakousku – Uhersku, kdy Josef II. 
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chytře a velice geniálně ještě před Francouzskou revolucí v podstatě odstranil to, co vadilo nejvíce 

Francouzům na jejich církvi, tedy její bohatství a moc. To Josef II. sám zlikvidoval. Kláštery rozehnal, 

zabavil jim majetek. Tím pádem žádná taková změna nenastala, k velkému oddělení církve od státu 

nedošlo. Mohlo by k ní dojít, kdyby církev řekla: okradli jste nás, již s vámi nebudeme „kamarádit“. 

Církvi tak záleželo na spolupráci s politickou mocí, že to neudělala. Je to i pochopitelné. Co by byla 

získala, kdybych se rozešla se státem? Nic. V roce 1918 to nebyla západoevropská situace ve vztahu 

církve a státu u nás. To byla austrokatolická situace. Byla velmi specifickou, spojení trůnu a oltáře 

pořád existovalo. Jelikož to bylo poté napjaté, snažili se Habsburkové ke konci Rakouska – Uherska 

získat v českých zemích osobnosti, které jim byly povolné. Celá řada biskupů byla spíše Rakušany než 

Čechy. Posledním místem, kde se kázalo německy, byla po říjnu 1918 pražská katedrála. To byla 

úplně jiná situace než na Západě. Poté přišli Němci, nacismus a pak komunismus. Mezitím proběhl 

koncil, který s těmito věcmi začal hýbat. Zde jsme nevěděli, co se vlastně ve světě děje. Byli jsme v 

situaci, ve které jsme se opravdu nemohli chovat jako západoevropský národ.  

MS: Chybělo nám sebevědomí.  

PK: To též. Myslím si však, že sebevědomí není vlastností, která se vytváří. Ta vyplyne z toho, co 

člověk dělá, je to důsledek. To není tak, že by si člověk řekl, že bude sebevědomý. Tak to nefunguje. 

Sebevědomý člověk může říci: „Dejte mi pokoj, co vykládáte, to mám za sebou.“ Vím lépe, co to je, 

jelikož jsem to zažil. Teprve poté můžete být sebevědomí, ale ne dříve. 

… Duchovní obnova …   

MS: V roce 1989 zde bylo Desetiletí duchovní obnovy. To bylo pořádáno k tisíciletému výročí úmrtí 

svatého Vojtěcha, Evropana. Jak se díváte na tento projekt, jenž prostupoval devadesátými lety?  

PK: Když projekt začínal, nebyl jsem u toho.  

MS: Je spojován s profesorem Tomášem Halíkem a profesorem Petrem Piťhou.  

PK: Tím, že jsem u toho nebyl, vlastně o tom nic nevím. Jakmile padl komunistický režim, desetiletí 

doběhlo, ale již z něho nebyly žádné výstupy, které by ovlivnily život české církve. Dokud to bylo za 

komunismu, byla to kostra, na kterou se dalo zavěsit leccos, co církev nemohla normálně dělat. 

Náznakově se tím mohla prezentovat. Jakmile byla úplná svoboda, nebylo to už zapotřebí. To, co by 

se mohlo dělat, nebylo vůbec vymyšleno, jelikož původní projekt byl udělán pro dobu totality, a nikoli 

pro dobu svobody.  

MS: Jak se má církev prezentovat v době svobody? Církev byla dříve čímsi jako „zakázané ovoce“. Lidé 

tam chodili nejen díky přesvědčení, ale také jako vzdor proti režimu.   

PK: Nesloužila pouze jako vzdor proti režimu. Ve skutečnosti také vůči občanské společnosti jako 

takové, jelikož většina s režimem kolaborovala. Velká část českého národa s komunismem žila bez 

velkých konfliktů. Neměli jsme žádné velké povstání. Jediný výbuch odporu byl za Pražského jara, kdy 

komunisté šli původně proti vlastní straně. To nebyla akce odboje proti komunismu, to byl pokus o 

socialismus s lidskou tváří.  

MS: Právě u toho je dobré se zastavit. Myslíte si, že něco takového je možné?  
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PK: Politické věci mě nezajímají. Rád bych řekl, že katolická církev u nás žila v situaci, kdy nebyla 

připravena na danou dobu, která přišla v roce 1990. Důvody pro to jsou různé a uvedl jsem je výše. 

Z toho vyplynulo, že když církev vstoupila do nového období, neměla za prvé žádné teologické a 

ekleziologické „kádry“. Kde by je vzala? Když se najednou začalo mluvit o koncilních reformách, které 

byly především ekleziologického rázu, Češi říkali: „Nač to? Nyní máme svobodu. Nic jiného 

nepotřebujeme. Hlavně to nyní funguje.“ Také zde byli katoličtí disidenti. Celá řada laiků, kteří byli 

velmi aktivní, velmi stateční, si oddechla, jelikož si mohla dělat svou práci. Konečně máme církevní 

aparát, biskupové jsou mladí, nyní to pojede, takto to naši lidé brali. Vůbec si neuvědomili, že je to 

návrat do roku 1948. Mezitím se ve světové církvi staly události, které se pokusily s tímto stavem 

pohnout. To se nazývá „aggiornamento“, na které nyní lidé tolik nadávají. To byl pokus dostat sebe 

sama na „stav dne“. Znamenalo to, že církev přestane pohlížet na odkřesťanštěnou společnost jako 

na nepřítele nebo na protivníka, ale bude se snažit uvnitř této společnosti spolupracovat se všemi 

pozitivními silami, které se nacházejí v nevěřícím prostředí. Kromě toho bude též dělat to, co je jí 

vlastní a co je jiné ve společnosti. Nebude se tím ale ohánět, chtít to někomu vnutit, ale bude to 

předkládat jako nabídku k eventuální spolupráci či následování. Vše však za situace „Já pán, ty pán“. 

Bez nároku, že bychom byli vůdčí silou společnosti, kterou jsme ideologicky byli od středověku do 

roku 1918. Soudím, že to česká katolická církev v prvních letech nedokázala. Není se čemu divit. To 

byl návrat do roku 1948. 

MS: Vidíte v tom 41 let ztráty, kterou církev utrpěla.  

PK: Je možné tam vidět jistý pohyb. Byli tam tajní kněží, skrytá církev. Jak je známo, disidenti tohoto 

typu nebývají vhodnými kandidáty na vedoucí posty v normálních dobách. Disidentský způsob života 

je trochu extrémní. Málokterému se povede, aby místo konfliktní pozice, kterou musí mít, vstoupil do 

styku, skutečně otevřeného dialogu i s těmi, s nimiž byl ve sporu. To je však princip demokracie. 

V tomto ohledu disidentská skupina není nejvhodnější pro takový nový krok. Byli zde sice křesťanští 

disidenti, kteří by byli mohli nějakým způsobem do toho vstoupit. Bylo jich pár, kteří by to i dokázali, 

ti se však v tom obrovském proudu, který zde takto vznikl, neuplatnili. Jmenoval bych pouze dva. 

Tomáš Halík, Václav Dvořák. Bylo do očí bijící, jak byli oba dva odstraněni. Dnes se dá pochopit 

z odstupu více jak dvaceti let, že opravdoví disidenti … stejně jako revolucionáři … musí zmizet ze 

scény, když se revoluce povede. Kromě nich tu byli kněží vychovaní v Litoměřicích, což je „vyšší 

ministrantská,“ jelikož to nebyl žádný seminář. To byl podfuk, ale nic jiného tu bylo. Sám jsem se tam 

hlásil. Dlouho jsem váhal, jestli to mám vůbec udělat, oni mě však stejně nevzali. Bylo to prostě tak, 

že v době, kdy jsem se tam hlásil, trval zákaz tehdejších biskupů, kteří ještě žili, do tohoto semináře 

vstupovat. Když v roce 1990 přišla svoboda, jediní kněží, kteří tu v plné síle byli, byli odchovanci 

Litoměřic. Od roku 1951 zde nic jiného nebylo. Kdo měl seminář před tím, to znamenalo po válce, 

těch bylo minimálně a dá se to spočítat. Kdo byl v roce 1951 vysvěcen, musel mít nejméně 21 let. Aby 

měl kněžské svěcení, musel mít pět let semináře, který za protektorátu neexistoval. Většina z těch lidí 

byla proto starší, řekněme, že ti průměrně staří v roce 1950 měli 25 let. V roce 1990 měli 65 let, to 

byli ti nejmladší kněží, a to měli mizerný poválečný seminář. Bylo to hrozně bídné a těžko si to 

dokážeme představit. Poté byli pouze kněží s Litoměřic, nic jiného. Malá pauza byla v roce 1968. Než 

se to vzpamatovalo, komunisté opět semináře zavřeli, například se to týkalo semináře v Olomouci. 

V roce 1990 zde nebyly předpoklady pro to, aby česká církev z vlastních sil žila jako normálně 

fungující místní katolická církev. Předpoklady byly tak špatné, že se to nemohlo v prvním momentě 

podařit.     
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… Ohlasy ze zahraničí …  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak na to reagovalo Nepomucenum?  

PK: O tom bych raději nemluvil. V tu dobu jsem v Římě nebyl. Byl to ústav, který žil z „čistého 

vzduchu“ a boží milosti, jelikož to byla součást Univerzity Karlovy, kam se posílali studenti, které 

biskupové vybrali. Dříve toto spojení nebylo. Tam žila skupina exulantů, kteří také museli své posty 

opustit, jinak se to dělat nedalo. Hned to nešlo, jelikož výměna nebyla možná, kde by vzali v Praze 

lidi, kteří umí například italsky a jiné cizí jazyky. Jednoduše to nešlo. Vyměnilo se to a nyní je to úplně 

něco jiného, než to bylo. Je to podobné tomu, jak to má být, i když to není úplně, jak by to mělo být. 

Již je to blíže tomu, co má být, než co bylo. Zase je to ten disidentský problém. Byl jsem tam sice 

v letech 1983 – 1984, tedy pět let před pádem komunismu. Nepomucenum v tom nehrálo žádnou 

úlohu. Byl to spíše ústav, který čekal, až se jej někdo ujme.  

MS: Zmínil jsem to proto, že lidé v cizině mohli být součástí západního katolického myšlení.  

PK: To mohli. Někteří byli, stačí jmenovat: Karel Vrána, Karel Skalický, Tomáš Špidlík.  

MS: Vladimír Boublík. 

PK: Ten během exilu zemřel. Po roce 1989 se z těchto tří lidí se nevrátil žádný. Špidlík zůstal v Římě 

natrvalo. Skalický se vrátil, ale ne hned …  

MS: … do Českých Budějovic. 

PK: Vrána se nemohl vrátit dříve, jelikož bez něho by se Nepomucenum zastavilo, kdyby odešel. Vrátil 

se poměrně pozdě a také poměrně rychle zemřel. Navíc to byli lidé ve věku, kdy nemohli doma do 

ničeho zasahovat. Venku byl právě teolog Karel Skalický, jenž byl pokoncilní. Dané vření skutečně 

zažil a také se k němu vyjadřoval. Časopis Studie, který tehdy vydával ve spolupráci s monsignorem 

Karlem Vránou, byl jediným místem - a to venku, nikoliv doma - ve kterém se něco takového dělo. 

Vím z těch mála ohlasů, které jsme měli, že ne všichni čeští katolíci byli nadšeni tím, co Vrána a 

Skalický venku dělali. Nerozuměli tomu, zdálo se jim, že je to na hranici hereze, nebo na hranici 

„podrazáctví“. I tito lidé, kteří byli venku, z hlediska českých katolíků nebyli přijímáni. Byla tam určitá 

překážka, kterou nedokázal český katolicismus překonat ani v jednom, ani v druhém směru. Bylo to 

normální, jelikož vření v západní Evropě, bylo silné. Když se člověk na to dívá zpětně, děly se tam 

spousty věcí a některé z nich vypadají úplně neuvěřitelně, co se vše mohlo. Bylo to mikroskopické ve 

srovnání s celým tím pokoncilním děním. Dva lidi jako nic. To jsou ti disidenti. Když jsou dva či je jich 

patnáct, jsou to stále disident. Když je jich patnáct set, je to již skupina. Dokud je jich patnáct, jsou to 

disidenti.   

MS: S Kristem Pánem také chodilo pár apoštolů. 

PK: Toho tam nepleťte. Hovoříme o sociologických problémech dvacátého století, a ne o biblických 

dobách. To je nesrovnatelné.  

… Církev a postavení v transformaci …   

MS: Církev měla špatné postavení při utváření koncepce transformace společnosti.   
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PK: Do toho si ani nedolovala zasahovat, měla svých problémů dost. Nešťastným způsobem se celý 

problém jednu dobu redukoval na boj o restituce majetku. Mně bylo od samého začátku jasné a mám 

to uvedeno ve své knížce rozhovorů, že kdykoliv se podařilo politické moci rozchvátit církevní 

majetek, nikdy jej nevrátila. To platí na celé dějiny církve. Nějaké dodatečné gesto se vždy udělalo, 

ale bylo velice malé.  

… Příklad z Francie …  

PK: Ve Francii žádné restituce nebyly. Jediné gesto, které opravdu bylo uděláno poté, co byl po roce 

1905 ve Francii udělán zákon o spolupráce církve se státem, a to na základě odluky, bylo 

v sedmdesátých letech. Prezident Giscard d´Estaing prosadil v parlamentu zákon, že pokud z  

církevního majetku po revoluci zabaveného je ještě nějaká část v majetku státu a stát ji může 

postrádat, původní majitel si jej může od státu odkoupit, pokud existuje, jelikož některé řády 

vymizely.  

MS: Trochu pokrytecké. 

PK: Mělo to však svůj význam, jelikož se to prodávalo těm majitelům za odhadní cenu. Zatímco 

dražební cena byla čtyřikrát až desetkrát vyšší. Celá řada skomírajících řeholních řádů si majetek 

koupila a obratem ruky jej za násobky prodala. To však bylo jediné gesto restitucí po dvou stech 

letech.  

… Zpět do Čech k církvi …  

PK: Představu, že malé Československo s naprosto antiklerikální tradicí s virulentním ateismem bude 

církvi něco vracet, sdíleli pouze biskupové, kteří neměli ekleziologickou zkušenost. Řekl jsem jim to na 

jednom setkání, na které jsem byl pozván. Na tuto skutečnost upozorňuje i Miloš Rejchrt. Odpověděl 

jsem jim parafrází Churchillova výroku při Mnichovské dohodě. Tehdy řekl: „Měli jsme na vybranou 

mezi hanbou a válkou. Zvolili jsme hanbu a budeme mít i válku.“ Říkal jsem, že církev má na vybranou 

mezi chudobou a hanbou. Jestli zvolí hanbu, bude mít hanbu i chudobu. Nikdo jí nic nevrátí. To 

uvádím jako epizodu. Zkrátka začátek vztahu církve a státu se ukázal na tomto nešťastném problému, 

který vše otrávil. V rozhlase mi lidé, kterých tam byla většina nevěřících, říkala: „Vy jste pořád stejní. 

Vy katolíci chcete majetek a moc, nic jiného neumíte.“  

MS: Eskalovalo to ve sporu o katedrálu.  

PK: Byly tam i jiné otázky. Církev byla úplně desorientovaná. Byla jako člověk, jenž zabloudil v lese.  

… Osoba Václava Malého …  

MS: Dobrá, ale lidé, kteří se v revolučních dobách postavili na stranu nového režimu, jako byl Václav 

Malý, tím získali velký kredit. On jej má do dnešních dnů.  

PK: Co si myslíte, že může dělat? Slyšel jste o nějaké akci, kterou udělal během těch necelých patnáct 

let jako biskup? Je pouze pomocným biskupem a vypadá to, že žádným sídelním biskupem nebude.   

MS: Člověk vnímá svět pomocí symbolů. Václav Malý je jedním z nich.  

PK: Není dobré plést symboly do toho, o čem hovoříme. Hovoříme o tom, jak se chovala a chová 

katolická církev. V katolické církvi je Václav Malý odsunutý na vedlejší kolej. Kdo to nevidí, je opravdu 
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slepý. Dávno měl být sídelním biskupem, ani nyní jej do Hradce Králové neposlali. Proč tento biskup 

není sídelním biskupem?  

MS: To je vnitrocírkevní záležitost.  

PK: Vidíte …  

MS: Je to záležitostí papeže.  

PK: Jak je možné, že někdo takto uvažuje, a nedá mu prostor? To je to, o čem neustále hovořím. 

Česká církev na to ještě dnes navázat nechce.     

… Ztráty respektu z majetku …  

MS: Poté církev přirozeně ztrácí sílu, respekt.  

PK: Již ztratila, jak je vidět. Lidé dnes uznávají, že šanci, kterou církev dostala v počátcích 

transformace, promarnila. To říkají i dnešní biskupové. Myslím si, že se z toho časem dostane. Ztratit 

důvěru je snadné, ale získat ji zpět, je strašně pomalé a těžké. To bude trvat dlouho. Bude záležet, jak 

se církev bude chovat dál. Začátek byl zpackaný z mnoha důvodů. Hlavní bylo, že se církev upnula 

k tomu, že má právo na majetek, že jej musí dostat zpět, že jinak neví, z čeho bude žít. Připravovala 

se na to, že by mohla být odhlasovaná odluka církve od státu, že by církev musela žít z vlastních 

zdrojů, a proto usilovala o to, aby je měla.  

MS: Podle vás je to také iluzorní?  

PK: Ano, jelikož stát jí nic nedá. Co bylo jednou vzato, nebude dáno zpět. Když vám stát něco dá, tak 

je to danajský dar. Již nyní se cosi rýsuje, jelikož chtějí vrátit pozemky a objekty. Vrátí nám 

rozmlácený doksanský klášter, pozemky, které byly ve vojenském prostoru. Bude to takové břemeno, 

že si s tím nebude církev vědět rady. Kdybych byl biskupem, žádal bych vehementně a kategoricky, 

abychom nic takového na sebe nebrali. To proto, že na to nemáme ani síly, ani schopnosti, ani 

peníze.  

MS: Někdo může namítnout: „Ano, ale církev to může pronajmout“.  

PK: To, co se dalo pronajmout a prodat, je již dávno pryč. To, co nám stát vrátí, nikdo nebude chtít. 

Nedělejme si iluze, že nám vrátí pozemek v centru Prahy. Vrátí nám jej v Třešticích, kde firmy či 

fyzické osoby jej nebudou ochotny koupit ani za pár šušní.   

… Inspirace, Česko a hospodaření …  

MS: V Rakousku jsou kláštery, které mají vinice, starají se o krajinu.  

PK: Pozor, nejsem pro to, aby kláštery nepěstovaly vína za předpokladu, že fungují. V samém 

Rakousku po válce se též jednalo o restituce, a také nebyly. Udělalo se to úplně jinak. Církev z toho 

vyšla poměrně dobře, ale původně stanovenou sumu peněz nedostala. To je jiný příběh, jiná zem.  

MS: Zmínil jsem to proto, že to může být inspirací.  
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PK: Samozřejmě, že to může fungovat, ale my však nemáme fungující kláštery. Vezměte si Břevnov. 

Takový nádherný klášter. Představte si, že by jim vrátily všechny polnosti. Jediné, co mohou udělat, je 

pronajmout je.  

MS: I to je cesta. Stát je povětšinou špatný hospodář. 

PK: Když to pronajme klášter, je také špatný hospodář. Můj otec byl matriční úředník na faře, která 

byla největší v Ostravě. Znal se dobře s lidmi. Tehdy jsme patřili do olomoucké diecéze. Když jsem se 

s ním na toto téma bavil, vždy mi uváděl, že měl známého v grémiu správců olomouckého 

hospodaření s lesy. Když se jej táta ptal, jaké jsou výnosy z lesa poválečného arcibiskupství, řekl mu: 

„Raději vám to řeknu vtipem, jelikož nechci zabíhat do podrobností. Když je dobrý rok, dostane 

arcibiskup dva zajíce a srnu. Když je špatný rok, tak pouze jednoho zajíce. To je vše. Když správce 

vdává dceru, jede čtyřspřeží kroměřížských běloušů s kočárem a se vším všudy.“ Tak to funguje, když 

se to předá laikům. Je to bez kontroly, jelikož po válce nebylo spolehlivých lidí, bylo to obtížné. Církev 

nikdy nemůže zacházet se svými zaměstnanci, jak by s nimi zacházel podnikatel, který by lidi chytil 

pod krkem. Jakmile udělají podvod, potrestal by je. Kdyby to udělala církev, bude kravál ve všech 

médiích. Ona to nedělá. V tichu a lásce k bližnímu se všechno rozkrade. Tak končí hospodaření 

s církevním majetkem, u těch, co to umějí, jelikož jsou to mazaní lidi a mají k církvi pouze peněžní 

vztah a nic jiného. Jiné lidi nezískáte, jelikož je to dřina. Když se z toho člověk nemůže přiživovat, 

nikoho to nebaví. Je velmi obtížné získat lidi, kteří by majetek obhospodařovali, aby z toho církev 

něco měla. Oni si vždy nahrabou. Vidíte to v politice. I slušní lidi, kteří do ní vstoupili, hrabou. Dělají to 

všichni. Uvádím to proto, že církevní majetek funguje, když na tom pracují řeholníci a kněží. Školy 

fungovaly, když v nich učili skuteční řeholníci. Jakmile do školy dosadíte laiky, úroveň a hlavně 

výchovné řemeslo jde dolů. To není řešení. Kdybychom měli benediktinské kláštery, kde je šedesát 

mnichů, jak bývalo, a ti poctivě pracovali na polích, nikdy by neměli mechanizaci, jako mají ostatní 

podniky, bude to přesto fungovat.  

MS: Taková situace již není ...  

PK: Uvedu příklad. V tomto domě byli jezuité od devatenáctého století. Jediná věc, kterou v Praze 

udělali, bylo, že otevřeli školu v Bubenči. Ta měla výborné výsledky, protože tam skoro všichni mladí 

jezuité šli buď přes Bohosudov, což byl německý jezuitský prostor, nebo přes Bubeneč. Ještě dnes se 

její absolventi scházejí. Jezuité je vychovali, žádní profesoři, ale pouze jezuité tam byli. Na ně mají žáci 

výborné vzpomínky. Byli tam i laičtí profesoři, setkají se s nimi. To však není totéž. Církev dnes ani na 

Západě nemá lidské prostředky. Všude to ochabuje a není schopna, aby se sama starala o svůj 

majetek. Skoro nikde to nejde.     

… Stát, chudoba …  

MS: Vidíte, církev se stejně musí opírat o stát.  

PK: Nemusí, lépe udělá, když se nebude opírat o nikoho. Jakmile se začne opírat o stát, padá. Musí žít 

na vlastní konto, tedy chudě. Vždyť nám to Kristus předpověděl, že to tak bude. Proč usilujeme o to 

mít statky, kamarádit se s mocí? Máme mluvit o svědomí a kárat je, ne se k nim lísat jak to dělá pan 

Klaus. To je z mého pohledu špatně. Máme hovořit o svědomí laskavě, fundovaně, abychom neužívali 

planá slova, ale říkat jim věci, které by měli slyšet. To však naše církev nedělá. Nemá to ve zvyku. Za 

posledních 300 let to nedělala.  
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MS: Církev …  

PK: … realizuje lokajské vztahy.  

MS: Usiluje o majetek, o moc. 

PK: Tak to navenek vypadá. Ve skutečnosti to ti lidé tak nemyslí. Nevěřím, že Duka usiluje o moc a 

majetek. Výsledek viděný zvenčí je ale takový. Lidé si řeknou: „Á, již chtějí majetek a moc.“ Lísají se 

k prezidentovi, parlamentu a chtějí restituce.  

… Kroky k vyrovnání …  

MS: Minulý rok, tedy rok 2010, byl ukončen spor o katedrálu.  

PK: Nebyl, právně není dohodnuto nic. To je pouze gentlemanská dohoda. To hlavní není vůbec 

vyřešeno. Majetkově to není vůbec vyřešeno, to nemůže vyřešit dohoda prezidenta s arcibiskupem. 

Tuto věc musí odhlasovat Parlament ČR. Ve smlouvě se musí stanovit, kdo se bude starat o katedrálu, 

kdo bude platit opravy. To ještě není rozhodnuto.  

MS: Řekněme, je to vykročení. 

PK: To může být, ale řešení to žádné není. Nevyřešilo se vůbec nic. Hlavní je, kdo bude platit opravy. 

Bylo to původně myšleno tak, že katedrála má majetek a z toho se bude udržovat. O majetku není 

vůbec řeč, ten zabavil stát a nyní se s námi laskavě domluví, že tam můžeme mít bohoslužby. Co však 

bude, až se bude hroutit věž? To přece není vůbec dohodnuto? To teprve bude velké jednání.  

MS: Možná by pomohla sbírka. 

PK: Mezi křesťany by to nestačilo. To nestačí nikde na světě. Stát může přispět na údržbu, na 

památky, ale to by se muselo teprve dohodnout, ale právě to dohodnuto není.      

MS: Jak vnímáte dialog? Jak se vám snažím naslouchat, myslím si, že dialog není intenzivní.  

PK: Dialog koho s kým?  

MS: Vnitrocírkevní a ve vztahu církví ke státu.  

PK: Vnitrocírkevní dialog pomalu vzniká. To je velmi obtížná věc. Každý pes, jiná ves a bude to trvat 

delší dobu. Nyní konečně začínají dospívat lidé, kteří mají postkomunistickou formaci: výchovu a 

vzdělání, a pomalu se to dostane do dobrých kolejí. Vnitrocírkevní dialog se připravuje. Myslím si, že 

v porovnání s ostatními místními církvemi to nebude tak zlé. Horší bude, jak se církev bude chovat ke 

státu a stát k ní. Tyto vztahy mají velmi zatížené dějiny. Nebude to jednoduché, jako to bylo 

v Rakousku, natož v Polsku, Slovensku. To se vůbec nedá srovnat. Nejsem prorok, abych věděl, jak se 

to bude vyvíjet. Měl bych představu, jak by to mělo vypadat.  

… Chudoba a kontexty …  

PK: Důležitou podmínkou bude chudoba církve. Chudá církev byla vždy ve společnosti úspěšná, ale ne 

pokud byla bohatá. Kulturně mohla být úspěšná. Bohatství vždy kazí.  

MS: Jasně, ale člověk si může podívat, jaké nádherné památky vznikaly. 



 
 

37 
 

PK: To je kulturní křesťanství, ale o to já nestojím. Osobně stojím o evangelizaci. Ta se v tu dobu 

dělala špatně, jednu dobu násilně. Když jsme v roce 1918 dostali svobodu, dostali jsme se od 85 

procentní účasti na bohoslužbách na dnešní 4,5 procentní. To je výsledek doby. Byla rekatolizace, 

velké stavění kostelů, klášterů a všeho. Toto je její výsledek a není to cesta.   

MS: Církev by měla spíš klást důraz na rozvoj ducha? 

PK: Když bude chudá, bude to nepochybně dělat. Již samotná chudoba bude „křičet“ do společnosti, 

která se žene za ziskem. Zatím to však neděláme. Církev není chudá přes to vše, co má za sebou. 

Kněží žijí nad obyčejným průměrem dělníků, z nichž jsem já a má rodina. Nám se vede mnohem lépe 

než mé rodině. Nejsme chudí. Sice slibujeme chudobu, ale druzí ji žijí.  

MS: Soudíte, že zde platí spojení: Kážou vodu, ale pijí víno ...  

PK: Tak tomu je. Církev musí být chudá, bez toho to nejde. Následování Krista je v chudobě. Nemůže 

vypadat jinak. To přece žádné lidské nátuře nevoní. Nikdo není rád chudý.  

MS: Zdůrazňujete hodnotu, která je kontrastem k polistopadovému vývoji. Návrat blahobytu, dohnání 

západní Evropy, bylo přáním mnohých. 

PK: Politický program to být mohl. Já bych pro něj jako občan dokonce hlasoval. To neznamená, že 

církev musí dohnat bohatstvím západoněmeckou církev. Ta totiž na bohatství začíná doplácet. Ti, 

kteří opravdu uvažují nad jejím osudem - a mám mezi nimi dobré přátele - říkají: „Největší neštěstí je, 

že jsme tak bohatí“.  

MS: Nezdravé bohatství, přílišný komfort uspává.  

PK: Komunismus nás velmi ochudil. Ve skutečnosti to zase jde nahoru.  

MS: Lze se domnívat, že komunismus také hlásal průměr. Kdo byl jinaký, překážel.  

PK: Vůči církvi to nebyl průměr. S církví měl režim jiné záměry, než ji dostat do průměru.  

MS: V tomto případě to byla snaha o eliminaci?  

PK: Ano, byl to útlak. To je něco jiného. Nyní jsme ve skutečně svobodném státě.  

MS: Snad …  

PK: Formálně určitě. Praktiky jsme svobodní, jak je svoboden každý z nás.  

MS: Důležitá je vnitřní svoboda. 

PK: Mohli bychom se odhodlat ke krokům, které by trochu vybočily z velkého proudu, který vidím a 

který začal u nás v šestnáctém století. Od té doby církev hromadila, hromadila, hromadila … Víte, 

kolik bylo jezuitů v českých zemích v roce zrušení řádu 1773?  

MS: Jistě se to počítá na tisíce.  

PK: 1 200, a to v malé zemi, která měla 3 miliony obyvatel.  

MS: Dnes je vás …  



 
 

38 
 

PK: … šedesát. Pouze jsem chtěl říci, že tento styl, který zde byl, zplodila situaci, jež vznikla v roce 

1918, kdy církev byla úplně vykloubená. Biskupové zalezli a nevěděli, co mají dělat. Najednou císař 

pán nebyl a prezident s nimi nechtěl komunikovat.  

MS: Masaryk byl svéráz.  

PK: Od té doby to nebylo lepší.  

MS: V roce 1989 došlo k „nádechu“. 

PK: Chvilku to bylo lepší, jelikož Havel byl vstřícný člověk, ale nyní žádná láska k církvi není. Celkový 

trend zmenšování církví, a nejen naší, je skutečností. Mám přátele i v jiných církví například u 

evangelíků, která je druhá největší v Čechách, a tam pozorují stejné tendence. Miloš Rejchrt, což je 

můj dobrý kamarád, říká, že se jim to pod rukama celé rozpadá. Nová generace nestojí o to, co církev 

přináší.  

MS: Lze se domnívat, že člověk nejdřív musí sám prožít krizi, aby pochopil.  

PK: Je otázkou, co sám člověk musí prožít. Jde o to, co se děje ve společnosti a v církvi jako celku. 

Církev jako celek je na špatném chodníku.  

… Otázka změn v oblasti církve …  

MS: To znamená, čím by měl začít přechod? 

PK: Začít by měl tím, že by se církev měla opravdu přestat chovat jako bohatá. Co bylo v interview 

s Domikem Dukou? Jak to, že se nechá vyfotografovat v bohatě zdobeném křesle jako císař pán, se 

svíčkami na stole a v celé biskupské parádě? Takto ale nevypadá žádný biskup v západní Evropě. 

Nikdy by se nenechal tak vyfotografovat, ani nemůže, jelikož takový palác nemá. Pařížský biskup, 

jelikož neměl peníze na údržbu, svůj palác prodal a postavil si betonový blok, který vypadá jako 

panelák. V tom je celé pařížské arcibiskupství. Vím to, jelikož jsem tam dva roky pracoval. Sám biskup 

chodil mezi lidi, ale měl pouze křížek, někdy kolárek, kdežto náš arcibiskup nosí zlatý pluviál, zlatou 

mitru. Kriste Pane, co je to vztah? Co tím chce národu, politické reprezentaci dokázat? Že si někdo z 

toho chce dělat folklór. 

MS: Člověk může říci, že je to osoba, která reprezentuje církev, ovšem je to v kontrastu s tím, co vy 

uvádíte.  

PK: Zmiňuji to proto, že je to viditelné, ovšem je to vyvřelina toho obecného postoje, který se prostě 

nechce smířit s tím, že církev v této zemi je ze sociologického hlediska bezvýznamným elementem. Je 

to proslulý „zahrádkářský svaz“, jak církev označoval Václav Klaus, a měl pravdu. Neměl pravdu 

v tom, že máme určitou ambici být pouze zahrádkářským svazem. Máme ambici být nejen spolkem 

v sociologickém slova smyslu, ale také nositeli určitých hodnot. S tím musíme zacházet opatrně, 

jelikož s hodnotami ne vždy zacházíme odpovědně. Zkrátka, kromě toho, že jsme sociologicky 

zahradnický spolek, tak máme cosi jiného. To máte stejné jako s politiky v parlamentu. Politici též 

nejsou zahradnickým spolkem, ale mají určitou úlohu ve společnosti. To je u nás též. Soudím, že 

většina lidí v Praze neví, jak se jmenuje nový pražský arcibiskup. Bylo to nyní hodně medializované, 

ale vsadím se, že z desíti lidí by šest nevědělo, jak se jmenuje.   
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MS: Jistě hořce nesete podobnou ignoranci. 

PK: Vím o ní. Byl jsem ve Francii, kde to bylo horší. Tam je odluka církve od státu, tam se nemůže stát, 

aby se arcibiskup dostal na první stránku novin. To by musel spáchat vraždu, či by mu musel pes 

ukousnout ruku, ale jinak ne.  

MS: Čím to je, že církev ztrácí význam? Můžeme říci, že je mnoho nabídek, jak trávit volný čas?  

PK: Kristus hovořil o malém stádu …  

MS: … a také o soli.  

PK: Nepředpokládal, že církev bude masovou organizací. V Evropě to byla náhoda a vlastně špatná. 

Vzniklo to tím, že suplovala politickou moc, když se rozpadlo římské impérium, a poté s novou mocí 

kolaborovala. Bylo to špatné, a proto je katolická církev v západním světě kromě Ameriky … tam ta 

situace nebyla, jelikož v tu dobu neexistovala … na tom mizerně.  

MS: Možná se křesťanství etabluje ve východních zemích, nebo ve …  

PK: … třetím světě. Tam tu zkušenost nemají, že by církev kolaborovala s mocí. Tam to ještě nejde, 

ani kdyby chtěla. Křesťané jsou tam sociálně spodní vrstvou.  

MS: Na jednu stranu kněží usilují, aby měli velké stádce, ale na druhou stranu má církev být malou.  

PK: Neřekl bych, že cílem církve je vytvářet malou či velkou církev, ale jejím cílem je hlásat slovo. Kdo 

se k němu přidá, je boží záležitostí. V jistém ohledu nemáme co do činění s tím, jaké počty máme, či 

ne. To nám může být jedno. Co nám nemůže být jedno, jestli se slovem, které nám bylo svěřeno, 

zacházíme tak, jak máme. To, kolik lidí se k tomu připojí? Víra, milost, boží dar, a ne náš. To 

nevyrábíme, tím se nemáme zabývat, to není naše starost. Máme se starat, abychom dělali naši 

povinnost.  

MS: V Bibli je též psáno, starejte se o boží království a vše ostatní bude přidáno.  

PK: Ano, jaké počty jsme přilákali, nebo ne, není důležité.  Může nás to povzbudit, potěšit, ale to není 

naše starost.  

… Studia teologie …  

MS: Rád bych se ještě zeptal na jedno téma a tím je vzdělání. Sám jste říkal, že církev v počátku 

neměla lidi. V současnosti, pokud má člověk zájem studovat teologii, má možnost v Praze, Olomouci, 

Českých Budějovicích. Soudíte, že v tomto smyslu doháníme ztráty?  

PK: Nevím, co se tam přesně vyučuje, jelikož nejsem na fakultách. Je dobré říci, že církev by měla 

vycházet ze stability trojnožky, což je obraz, který razil jeden americký teolog. První noha je autorita, 

která bdí nad tradicí a nad jejím dodržováním, což neznamená, že je to muzeum. Tradice se vyvíjí, ale 

aby to příliš nevybočovalo. To je biskupská úloha. Poté je zde prorocký element. To jsou teologové. 

Prorocký je v tom duch, že na základě vzdělání a znalostí toho, co se dělo v minulosti, co se děje dál 

okolo nás, občas hierarchům hovoří do duše. To je kritická instance, která nemusí být početná. Není 

třeba, aby proroků bylo mnoho, nikdy jich nebyly davy, a když byly, tak většina z nich byla falešných. 

Rozhodně ona instance je potřebná. Poté je zde boží lid, který je nejpočetnější. Ten to má v jistém 
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smyslu jednoduché, protože se mu dostává určité nabídky, jak co se týče pokračování tradice, což je 

systém biskupský, diecézní, farní a děkanský, tak určité impulsy, které přicházejí z literatury od 

teologů. Je důležité, aby tyto elementy byly v rovnováze. Když bude převažovat - a to bylo do 

nedávna - centralistická hierarchie, je to útlak. Lidem se nadiktuje, co mají dělat, co si mají myslet. 

Svým způsobem je to totalita. Když jsou moc na sedle teologové, je to „kritický čardáš“, a když se to 

přežene, končí to racionalismem a naprostým vysušením víry. Když se lid nechá bez pastýře a 

teologů, jde do pověr, do folklóru. Tři věci musí být v souladu. Rozumný hierarcha se stará o to, aby 

zde byli schopní teologové. Schopní teologové touží potom, aby měli chápajícího biskupa, který 

zároveň jasným slovem řekne, co chce a co nechce. Když něco chce, tak musí vědět, proč to chce, jak 

to zdůvodní. Takového biskupa by teologové měli mít rádi a vážit si jej. Obyčejný lid to má asi 

nejtěžší, jelikož nemá prostředky, aby sám něco poroučel a ani sám není schopen kritizovat to, co 

druzí dělají, ale kolem skutečných osobností si vytvoří póly. Jedni jsou zaměřeni na liturgii, jiní na 

sociální práci, třetí na spolupráci na fakultě atd. Tyto tři elementy zde máme. Nejsem si jist, zda 

element církevního vzdělání je již v pořádku, protože k tomu, aby fungoval dobře, je zapotřebí 

skutečně profesních intelektuálů. Intelektuál není pouze člověk, jeho myšlení je původní, ale je to 

člověk, jenž má široké znalosti. Profesor se nevychová za deset let, a to ani v nejlepších podmínkách, 

natož v podmínkách, v nichž jsme začínali v devadesátém roce, kdy vlastně nebylo nic, co by stálo za 

teologickou úvahu. Evangelíci pár lidí měli - Jana Hellera, Pokorného, … 

MS: … Jakuba S. Trojana, …     

PK: … Milana Balabána. Miloš Rechrt studoval za komunismu ve Švýcarsku. To se ale katolíkovi 

nemohlo přihodit.  

MS: Husité také měli osobnosti jako profesora Zdeňka Kučeru, který působil ve Švýcarsku u 

protestantského teologa Karla Bartha.   

PK: Evangelíci a ostatní církve to měli lepší, ale katolíci začínali v roce devadesát od nuly. První 

studenti, kteří šli do ciziny, bez toho to dle mého pohledu nelze, i když se zde neustále hlásá česká 

cesta a vše sami, což považuji za hloupost, odešli do zahraničí v roce 1994 – 1995 na různá místa, sice 

ne tam, kam bych je poslal já. Když se to vezme od podlahy, takový člověk, který má ne úplně 

dodělanou teologii, si do pěti, šest let může udělat doktorát. Nejprve musí ukončit studium, poté 

licenciát, poté doktorát. „Poté potřebuješ ... ,“ jak říkal profesor Rahner, jenž byl mým profesorem, 

když jsem se jej ptal, jak získal znalosti „ ... si sednout na 12 roků do knihovny a pak z tebe bude 

nějaký vědátor.“ Se studiem to chce přibližně 15 let. Od toho roku 1995 teprve nyní v roce 2010 – 

2011 by tu měli být první, kteří by mohli dělat schopné asistenty, ne ještě profesory, ani ne docenty. 

Ostatně asistenti na univerzitách na Západě jsou hlavní silou. Profesor jim řekne, co mají dělat, a poté 

to zkontroluje a podepíše se pod to. Nyní by tu mohla být první generace. Některé z nich znám a jsou 

šikovní, ale aby z nich byli řádní profesoři, bude třeba dalších deset let.  

MS: To znamená, že náprava církve …  

PK: … bude čtyřicetiletá.  

MS: Děkuji vám za kritické postoje ...      

        



 
 

41 
 

Dialog o transformaci s Lukášem Jelínkem8,9: 

LJ: V daných letech jsem byl studentem na gymnáziu. 

... Zázemí, jež ovlivňuje ...  

MS: A co jste si představoval, jak vy jste vnímal onu situaci? Eventuálně, jak onu situaci vnímali vaši 

rodiče? Myslím si, že asi očekávání byla jiná, neboť, jak jste sám říkal, jste z Havířova, ze severní 

Moravy. Jistě zde tento faktor hrál svou roli, že?  

LJ: Ano, bylo cítit výrazný rozptyl či rozdíl mezi tím, co člověk slyšel o dění v Praze, natož pak co 

poslouchal ze Svobodné Evropy či Hlasu Ameriky.    

MS: Nu, tím můžeme zdůvodnit odlišný přístup ke změnám, před nimiž tato země stála. Vaši rodiče 

byli posluchači oněch stanic, které jste zmiňoval?  

LJ: Ne, tím posluchačem jsem byl já. Moji rodiče byli přísně apolitičtí. Otec byl horník, matka 

zdravotní sestra, oba rodiče byli nestranící a pro jistotu se do politiky nikdy nepletli. Oni s ní nechtěli 

mít nic společného. A měli zkušenosti, neb zažili rok 1968. Uznali, že se to nevyplácí.  

MS: Rozumím, nicméně váš otec byl člověk, jenž byl zřejmě minulým režimem preferován. Tím myslím, 

že patřil do určité skupiny lidí. Proč to říkám? Bylo takové heslo, které říkalo asi toto: Já jsem horník, a 

kdo je víc?  

LJ: Nemyslím si, že on by to tak vnímal, ale možná v měřítku severní Moravy se dalo uvažovat o tom, 

že horníci byli lépe placeni a sociálně zabezpečeni. To byli tak trochu všichni, ale jeho štěstí bylo, že 

se mohl věnovat své práci, nemusel chodit ve svém volném čase po schůzích a ani po žádných 

veřejných akcích jako jiní lidé. Dokonce pracoval jako předák při ražbě. Dá se říci, že byl v té 

nejexkluzivnější skupině havířstva, ale prostě okamžikem konce práce – pracovní směny se snažil 

věnovat své rodině. U nás doma to nefungovalo, jako v jiných rodinách, kdy po směně horníci 

zaplavili ostravské, karvinské, havířovské hospody, zvláště po výplatě. Takže v tomto ohledu si na své 

rodiče nemohu v nejmenším stěžovat. A zajímavé také bylo, že i jejich kořeny byly odlišné, protože 

moje maminka pochází ze živnostenské rodiny zde na jižní Moravě, zatímco otec byl také 

Jihomoravan, ovšem jeho otec byl zakladatel JZD10 jako přední lokální komunista. Takže byl to takový 

zajímavý mix.  A otec se dostal na sever Moravy prostě proto, že v rodině bylo mnoho dětí a bylo 

potřeba zajistit rodinu, proto ve svých čtrnácti letech odešel a po svých šestnácti počal fárat. Rodinné 

zázemí bylo sice zajímavé, ale podstatné bylo, že rodiče mně v ničem nebránili, ale nijak s mými 

názory nepolemizovali, to mně bylo patnáct, šestnáct let. Asi to nepovažovali za zvláště důležité, ale 

prostě mě nechali, abych šel vlastní cestou.  

... Být solitér na Ostravsku ...  

MS: To jste byl solitér v hornickém prostředí.   

                                                           
8
 Lukáš Jelínek *1973, český politolog, je jedním z představitelů Masarykovy demokratické akademie, svými 

články přispívá do deníku Právo, Britských listů, Českého rozhlasu 6, Sedmé generaci, Slovu, byl poradcem pana 
L. Zaorálka a Vladimíra Špidly z České strany sociálně demokratické.      
9
 Dialog byl veden v jedné kavárně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tento záznam byl pořízen ve čtvrtek 

17. února 2011 v dopoledních hodinách.  
10

 Jednotné zemědělské družstvo. Daná organizační jednotka vznikala po roce 1948.  
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LJ: Nu, ale myslím si, že oněch solitérů v prostředí Havířova asi nebylo mnoho. Bylo to nejtradičnější 

hornické město, výkladní skříň socialismu, tam byli prakticky všichni solitéry. Jak se nyní zpětně 

dozvídám, kolik disidentů, chartistů tam působilo, bylo to úplné minimum a zpravidla fungovali 

jednotlivě. Ani koordinace mezi nimi nebyla příliš silná. To znamená, že na jedné straně, když já jsem 

se dozvídal ze zahraničních rádií o tom, co se děje, jak se situace začíná lámat po akcích, jako byly 

Několik vět, jak to spěje k listopadu 1989, a zároveň jsem se díval na to, jak reaguje veřejnost, jak na 

to reagují mí kantoři střední škole; na druhé straně jsem vlastně zjistil, že jsou to doslova úplně jiné 

světy. Jako kdyby člověk žil v úplně jiné zemi či na jiné planetě. A to se potom projevilo 17. listopadu 

1989. Je to veselá vzpomínka, že žádné velké protesty, žádné velké demonstrace nebyly, pouze pár 

lidí se sešlo na tom, co se dalo nazvat „náměstím“ v Havířově. A studenti, kteří samozřejmě byli na 

dvou havířovských gymnáziích realitně nejradikálnější, se dožadovali vyjádření svého postoje či 

nějakého společného zájmu. Jediné, co nám dovolil pedagogický sbor, bylo chodit dokolečka po 

školském hřišti na okraji města,…  

MS: … na periferii, aby studenti někoho nerušili,…  

LJ: … a zpívat oblíbenou Masarykovu11 píseň Ach, synku, synku. To byl jediný dovolený protest.  

MS: Inu, jak to líčíte, byl velký kontrast protestů ve vnímání dané doby mezi Prahou a Havířovem, či 

mezi velkoměstem a městy, které byly v průmyslových regionech.  

LJ: To bylo zkrátka dosti zásadní. Já to nesmyslím nějak zle, docela ty místní chápu, ale nemyslím si, že 

v prostředí Havířova byla nějaká zásadní poptávka po společenské změně.  

... Apolitičnost ...  

MS: Nu, ale vy jste zmínil, že ti lidé, nebo i vaši rodiče byli apolitičtí, a tedy se o politiku nezajímali. Ale 

kupříkladu v očích antických myslitelů je člověk člověkem politickým díky tomu, že se zajímá o věci 

veřejné, o správu obce.  

LJ: To je do jisté míry ideální koncept. Nu, ale to bylo specifikum dané doby. Jestli nějaká doba 

hovořila anebo nasvědčovala tomu, že antičtí myslitelé a autoři nemusejí mít za všech okolností ve 

všem pravdu, byla to právě tato doba, protože tam nešlo o politické stranictví, kromě toho, že mí 

rodiče museli být členy ROH12.  Pochopitelně, bez toho by to asi nešlo.  Nevzpomínám si, že by se 

věnovali nějaké zájmové činnosti.  

MS: Třeba zahrádkaření?  

LJ: Ani to dokonce ne. Předpokládám, že otec, který se vždy zajímal o automobily, byl možná nejspíše 

členem Svazarmu. Nicméně pořádně nevím, zda v podobné organizaci působil, kde poskytovali 

zázemí motoristům. Nevzpomínám si, že by se účastnili nějakých besed, akcí, přednášek ani 

chovatelských, ani zahrádkářských, takže jediná jejich aktivita byla prostě rodina. Byly to rodinné 

výlety a pochopitelně chataření. Prostě chata někde v Beskydech, která se musela zvelebovat. 

                                                           
11

 T. G. Masaryk (1850 – 1937), filozof, politik, zakladatel Československa. Význačná postava českých 
novodobých dějin.  Mezi jeho význačná díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky, Karel Havlíček, Ideály 
humanitní. Byl pokládán za velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal Rusko a Evropa, Nová Evropa.  
12

 Revoluční odborové hnutí - dřívější název pro odbory. Již název upoutá radikálností. Režim si kupoval lidi 
pomocí levných dovolených a čokoládových kolekcí, které členové dostávali k vánočním svátkům.   
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MS: Takový přístup prostě režimu vlastně vyhovoval. Cosi jste dostali a nyní se nám nebudete plést do 

našeho vládnutí.  Jinými slovy, dáme vám chléb, jistý životní standard, tedy jídlo, chaty, zahrádky, a za 

to nebudete intenzivně usilovat o politickou moc. Pokud byste měli chuť jít do politiky, tak jedině, 

pokud budete mít stranickou knížku, stranickou legitimaci.  

LJ: No jistě, tak to bylo. Z hlediska lidí vlastně politika byla zbytečná, byla nadbytečná. Proč? Lidé 

necítili její potřebu, neznali význam politiky, neměli potřebu se k něčemu vyjadřovat. Byli skutečně 

staženi do své ulity, která byla poměrně pohodlná, navíc ještě když vychovávali dítě, navíc mě jako 

jedináčka, soustředili se pouze na to.  Byla to pouze jediná životní projekce. 

MS: Ale vidíte - to je velmi důležitá poznámka.  

... Příchod změny 1989 ...  

MS: Ostatně lidé se začali již více bouřit, když jejich dětem bylo činěno bezpráví, což byly události 17. 

listopadu. Rodiče si již uvědomovali, že tady se musí něco dělat. Vy jste naznačil takové vlažné přijetí 

událostí listopadu na Havířovsku, je zvláštní, jaké názorové proudy zde byly. Jaká důležitost byla 

zdůrazňována a spatřována v Praze, a jaká byla spatřována v Havířově, na severní Moravě či ve 

Slezsku, pokud se hovoří o destrukci starého a tvorbě nového? Když si to člověk promítne, může se 

tázat, co by se stalo, kdyby neexistovala média? Cosi se dělo v Praze, ale jaká by byla recepce oněch 

událostí pohledem člověka, jenž pobýval na Ostravsku? To by asi tak rychle a hladce neproběhlo, že?  

LJ: Jednak média do značné míry pomohla v přenosu revoluční energie a jednak prosadila, co se 

dneska nazývá či pojmenovává tím anglickým „opinion leader“, tedy názorové vůdce. Kdo jsou oni 

názoroví vůdci listopadu 1989? Kdo tady byl v české společnosti? Já jsem to dlouho nechápal, ale pak 

jsem si uvědomil, že právě v tom tkví síla toho, že do regionů vycestovali známí herci. Kdo jiný byl 

známý než lidé z kultury, protože autorita politiků, ať více či méně oficiálních, nebo lidí disentu byla 

na periferii mizivá. 

MS: To jste uhodil či ťukl hlavičku hřebíčku. Již Občanské fórum vzniklo vlastně na půdě divadla, že? 

To znamená, že lidé, kteří hráli role v hrách světových dramatiků, se najednou stali velkými tvůrci 

celospolečenského dramatu.  

LJ: Takto by se to možná dalo říci. Jakžtakž si marně vzpomínám, jaká to byla velká sláva v 

normalizačních časech, když nějaký slavný herec přijel, aby vystoupil v kulturním domě na Ostravsku, 

či pokud přijeli zpěváci zazpívat na Den horníků. Přivezli vlastně do našeho kraje jiný svět, jiné 

prostředí, prostředí, které bylo známé pouze z televizní obrazovky, a něco, v čem lidé nežili. 

V okamžiku, když podobná skupina lidí přijížděla během konce roku 1989, přinášela vlastně také jiný 

svět či pohled na problémy z jiného světa. A nejspíše to nějakou dobu trvalo, než si lidé v takových 

jakoby vyčleněných regionech počali uvědomovat, že bychom také mohli žít v jiném světě, že jiný 

svět je možný. A myslím si, že tehdy se do značné míry počala lámat společenská atmosféra na 

severní Moravě. Samozřejmě s tím, že lidé měli dál levicové uvažování, levicové politické preference 

a hlásili se k hodnotám, které jim byly blízké již předtím, ale již se naučili tolik potřebné politické 

diskusi.  

MS: Jiným slovy se dá říci, že herci přiváželi lidem zájem o politiku a společenské dění? Otevírali jim 

nové světy, které by jim jinak zůstaly zavřeny?  
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LJ: Řekněme, když ne přímo o politiku, dokázali jim ne snad vštěpovat, ale probouzet v nich patřičný 

zájem.  

MS: O ostatní svět, jenž člověka obklopuje a o nějž má mít člověk zájem, pokud chce být svobodný? 

LJ: O to, co se děje kolem, a o to, že mají možnost a hlavně právo mluvit do věcí veřejných.  

... Cesta k veřejnému prostoru ...  

MS: Myslíte si, že se lidé dříve starali jen o svou zahrádku, než aby se starali o to, co je v jejich širším 

okolí? 

LJ: Tenkrát to považovali, žel, za marné a zbytečné.  

MS: Byla tedy vidět rezignace na péči o věci veřejné? 

LJ: Nu, ano, ale určitě si nemyslím, že by se to v prostředí, kde jsem vyrůstal, chápalo jako příkoří. 

Zkrátka toto naopak mohli lidé dokonce svým způsobem považovat za jistou přednost - my se vlastně 

nemusíme o nic zajímat. Nám zkrátka byly nějaké ty starosti „volné“. My se můžeme věnovat tomu, 

co je naše, co je soukromé.  

MS: Ano, ale já se domnívám, že pokud člověk takto uvažuje, sám se stává otrokem a kolem svého 

krku si nasazuje pomyslnou oprátku, že? Jelikož následně je možné, že když se já nebudu zabývat 

politikou, nebudu se zajímat, co se děje na veřejnosti, lehce se budu moci stát obětí těch, kteří tu 

snahu o péči o obec mají a mají ji dokonce do té míry, že mají zájem či usilují o ovládání toho druhého.  

LJ: To se žel projevuje do dnešních dnů. Je to vidět v přístupu lidí vůči politice nejenom 

v severomoravském regionu. Do značné míry lidé opět počali vnímat především negativitu politiky. 

Pokud se vrátíme k diskusi, v níž jsem zmiňoval herce a politiku, význam divadla a paralelu divadla, 

pro mnohé lidi je politika neustálé divadlo. Často si rádi pustí nedělní debatu na ČT 24 nebo dříve i na 

jiných televizních kanálech. Dívají se na to jako na dramatické televizní představení, které se 

odehrává někde daleko, mimo jejich domovy. Mám dojem, že moji rodiče, ne že by se počali o 

politiku zajímat, přinejmenším ale začali chodit pravidelně k volbám prostě proto, že si uvědomili, že 

když se tím zabývám já, může to mít větší význam. Ale mám takový pocit, či spíše strach, že vlastně 

odstup od politiky, zvlášť té stranické a celostátní a na nejvrcholnější úrovni, vlastně v našem regionu 

a jemu podobným, může způsobovat, že lidé vidí politiku stejně, jako ji viděli před listopadem 1989, 

pouze je v jiném ideologickém hávu. Jediné, co já cítím, že tam existuje, je zájem o uspořádání 

místních poměrů, proto jsou pro ně důležité komunální volby a místní politika. To je tam prožíváno 

velmi intenzivně, což je pro mě, kterého spíše zajímá politika v onom makro měřítku, do značné míry 

překvapivé, ale samozřejmě se to dá logicky vysvětlit. Dá se to právě vysvětlit životním příběhem 

obyvatel.  

... Vnímání politiky ...  

MS: Nu, není to náhodou škoda, že lidé po těch dvaceti letech dospívají k tomu, že se raději zabývají 

tím lokálním než tím, co může pohnout celkem? Ale můžeme se domnívat, že jistou paralelu bychom 

mohli nalézt, pokud bychom daný problém vztáhli na českou politiku a evropskou politiku v Bruselu. 

Můžeme se tázat, na co je nám vládnutí z Prahy, či nač jsou nám instituce v Bruselu? Nač jsou nám 

instituce, které jsou do jisté míry výtvorem byrokratů, odložených politiků či lidí, kteří se snaží panovat 
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nad ostatními? Na druhou stranu je škoda, že lidé mají takové postoje a takové uvažování, neb 

nepřináší řešení, nepřináší patřičnou změnu. Ale pokud se člověk dívá na současnou politiku, jsou ona 

témata, která se vyskytují ve veřejné oblasti, spíše hašení požárů než koncepční vládnutí.  Z logiky věci 

to vede k tomu, že lidé v politiku nevěří a jsou z ní otrávení. Lze tedy mít pochopení pro vaše rodiče, 

když mají rezervovaný přístup.  

LJ: Nu, navíc se mně zalíbilo, když jsme v rozhovoru počali popisovat politiku z nejvzdálenějšího 

regionu, ale když se poté podíváte, kdo se tam zajímá o politiku nebo kdo je politicky nejaktivnější, 

jsou to převážně vysokoškoláci, lidé, kteří zpravidla tíhnou k veřejným, humanitním oborům, ale ti 

ostatní ne, podle mě do značné míry ten jejich odstup pramení z toho, že vidí v politice cosi, co je 

neproduktivní, neefektivní, těžkopádného. Všichni jsou zvyklí, že když člověk pracuje, po nějaké době 

z něho vypadne nějaký výrobek, zatímco politika je neustálou diskusí, což se velmi těžko před 

veřejností obhajuje, tedy i pozice jednotlivých těles v politice a demokracii, jako je parlament.  

MS: Husák13 hovořil o tom, že demokracie je žvanírna, nicméně zapomněl, že komunismus či totalita 

je sprostá sekyrárna. 

LJ: Kromě toho je politika u nás ještě méně produktivní, efektivní ve srovnání se zeměmi, které jsou 

na západ od nás. Po dvaceti letech problémů ve zdravotnictví z toho všeho vypadne nějaký dílčí 

výsledek. A to ještě takový, který nedává jistotu, že se s oním molochem pohne do budoucna. Takto 

žel funguje česká politika.  

MS: Nu, česká politika … Možná je to také díky tomu, že jsme něco jiného předstírali, obouvali jsme to 

do fešných obalů, ale vnitřek zůstal neproměněn. Ano, vy jste zmínil zdravotnictví. Dvacet let se 

pokoušíme o reformu, ale nejsou žádné velké úspěchy, pouze dílčí změny. Je pravda, že politika je 

hodně proměnná. Tím myslím to, že se jistí lidé na jistých místech střídají velice rychle, řekl bych 

nezdravě rychle, a to potom může vzbuzovat dojem, nač máme vlastně politiky, když nedokážou 

prosadit nějakou svou koncepci. Když přijde další člověk, který nabídne svůj pohled na věc, jako by se 

zapomnělo na onu vykonanou práci a začíná se znovu od počátku. To znamená pro nás další zdržení a 

možná i znevážení práce předchůdců. Nebo je možné také tvrdit, že daní lidé by byli ochotni se dívat 

na politiku jako na cosi produktivního, ale žel sami představitelé politiku zdiskreditují tím, jak ji 

vykonávají, a nechutenství se může záhy dostavit. Nebo se snad mýlím, či byste cosi zvýraznil? 

LJ: Ano, jedna věc je pohled veřejnosti. Kolegové, kteří nyní na podzim pomáhali v senátní kampani 

Vladimíra Špidly14 v jižních Čechách a objížděli jihočeské vesnice, říkali, že nebylo vůbec výjimkou, 

když se během kampaně setkali s někým, kdo pochyboval o senátu. Kromě toho, že lidé neznali 

                                                           
13

 Gustav Husák (1913 – 1991), československý politik, doktor práv, účastník Slovenského národního povstání. 
Jako student vstupuje do komunistické strany. Zpočátku byl úspěšným politikem, ale poté v 50. letech byl 
vězněn, a následně byl amnestován v r. 1960 za prezidenta Novotného. Víru v komunismus neopustil. Jeho 
druhá kariéra začíná s Pražským jarem, kde vystupuje jako stoupenec reforem a přední stoupenec federalizace 
státu. Klíčová je invaze, kde se Husák ukazuje jako osoba, která je nakloněna politice Moskvy, a stává se 
generálním tajemníkem ÚV KSČ. V roce 1975 se stává prezidentem. Odstupuje v prosinci 1989, kdy jej 
nahrazuje V. Havel.   
14

 Vladimír Špidla *1951, český sociálnědemokratický politik, původem historik. V letech 1998 – 2002 působil 
jako ministr práce a sociálních věcí ve vládě Miloše Zemana. Po vyhraných volbách v roce 2002 se stává 4. 
premiérem České republiky. Ve stejném období zastával funkci předsedy ČSSD  do r. 2004, kdy jej nahrazuje 
Stanislav Gross. Po předčasném ukončení mandátu premiéra byl nominován za Českou republiku do Evropské 
komise, kde v letech 2004 – 2010 vykonával funkci eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti. V roce 2010 se neúspěšně pokoušel kandidovat do Senátu za obvod Český Krumlov.  
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fungování volebního systému, že jsou nějaká dvě kola voleb a že je nutné volit v prvním i druhém 

kole, že nestačí pouze v onom prvním, protože to není tak, že do toho druhého kola postoupí pouze 

jeden kandidát a z druhého druhý a ti se nějak dohodnou, ale kromě toho spousta dalších omylů. 

MS: Mýty panují! Mnohé z politické praxe člověka uspává člověka, odvádí ho od tolik „nutné práce“.  

LJ: Ano, ale tam bylo zajímavé, že se často setkávali s postojem, že my žádný parlament 

nepotřebujeme. My potřebujeme silnou vládu, do které nastoupí nějací odborníci15, ale parlament? 

Čili potřebujeme někoho, kdo by tady dlouho, stabilně a pevně vládl.  

MS: Opět se dostáváme k starému požadavku, aby vládl a panoval. Nu, ale vlastně je to, co na českém 

národu kritizuje Václav Bělohradský16, že my zde potřebujeme mít vladaře, pokud možno hodného, 

který se o nás postará, případně nás pohladí. Potřebujeme nějakou hodnou kněžnu, která bude 

vládnout, a v podzámčí bude činorodá babička. Ano, občas je to k smíchu, nicméně tento stereotyp 

převládá. Když člověk poslouchá recepce veřejného prostoru ze světa průměrných lidí, může si jistě 

říci, kam jsme se za oněch dvacet let došli? Lidé považují politiku za nepotřebnou, jsou z ní znechuceni, 

ale vždyť po dvaceti letech - po onom tolik zmiňovaném cinkání klíči -  je politika vlastně nelegitimní, 

za což mohou kroky, které jsou také těmi politiky dělány. Je to smutné, že?  

LJ: Tady se dostáváme k té mojí skepsi, protože já zkrátka tvrdím - nemám pro to sice empirické 

podklady - že drtivá většina lidí, kteří se dostanou do vysokých politických pater, nejsou motivováni 

potřebou dělat politiku jako takovou, nebo spravovat prostředí, ve kterém působí, ale jsou často 

motivováni velmi přízemními osobními zájmy. Pocitem mít moci stejně jako potřebou ekonomického 

zajištění, …           

MS: … obohacení, …                 

LJ: … či zajištěním jistého ekonomického statusu, a tím to hasne a zbytek nechávají na lídrech nebo 

na těch, kteří jsou těmi skutečnými politickými osobnostmi, kteří se nevezou, ale kteří táhnou. Těchto 

lidí je však strašně málo. A kromě toho, tady velká skupina politiků je poté méně imunní vůči větším 

tlakům, které jsou z toho klasického demokratického politického prostředí. Mnohem snadněji 

podléhají nejrůznějším zájmovým skupinám. To můžeme ukázat na přímé úměře: čím ekonomicky 

silnější, tím samozřejmě je podlehnutí snazší. Podle toho to také vypadá, nejde jenom o úroveň 

politiků, ale také o  podobu produktů, které se nám nabízejí v podobě zákonů, jež jsou schvalovány. 

Odráží se to také v tom, jak daní politici vystupují ve veřejném životě. Možná kdyby se člověk 

detailněji podíval na celostátní a regionální úroveň, zjistil by, že mnohem častěji zasahují do 

jednotlivých kauz, které se odehrávají kolem nich, než aby se věnovali správě toho celku, kvůli němuž 

tam byli zvoleni.  

                                                           
15

 Tento fenomén je možné potvrdit empirickými zjištěními CVVM, kdy se nejvíce popularitě těšily tzv. 
úřednické vlády jak Josefa Tošovského z roku 1998, tak Jana Fišera 2009 – 2010.  Popularita dle Hospodářských 
novin 14. 12. 2009 sahala na úroveň 81 procent, což je maximum v porovnání s ostatními politiky, jako byl K. 
Klaus, M. Zeman či S. Gross. Vysoké míře popularity se těšil také J. Tošovský, jemuž důvěřovalo 79 procent. Je 
zřejmé, že ony průzkumy vyjadřují líbivost než skutečné činy a zásluhy.      
16

 Václav Bělohradský *1944, český myslitel, který po roce 1968 odchází do exilu, do Itálie, kde působí 
v akademickém světě. Je provokující osobou české veřejné sféry. Považuje se za postmoderního myslitele a 
mnozí jej vnímají jako pokračovatele jeho učitele Jana Patočky. Přispívá do deníku Právo, kde se zamýšlí nad 
fenomény přesahujícími český politický prostor. Mezi jeho práce patří Krize eschatologie neosobnosti 1982 
Kapitalismus a občanské ctnosti 1992, Přirozený svět jako politický problém 1991, Společnost nevolnosti 2007.  
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MS: Nu, dá se říci, že čeští politici jsou obětí partikulárních zájmů?  

LJ: Bojím se, že ano. A možná by stálo za úvahu, jak se na tom podepisuje minulost a praktiky, jichž 

jsme byli svědky před těmi dvaceti lety, a zdali to je také důvod, že zde doposud nevyrostla generace 

bytostných politiků.           

... Politika minulosti a současnosti ...  

MS: Jelikož jste zmínil minulost, bylo by chybné se nezeptat, co podle vás bylo ústředním bodem 

reálného socialismu? Jaké měla postavení ona politika? Měla snad vyjadřovat hlas dělnického lidu? 

LJ: To si skoro ani nemyslím. Pokud byl nějaký zájem o dělnickou vrstvu či o veřejnost, byla to snaha 

vytvořit jim jisté bezpečné prostředí z hlediska sociálního, materiálního zázemí, aby tady zkrátka byla 

jakási otupělá veřejnost, která nemá potřebu do něčeho vstupovat, protože si žije svým standardem, 

který sice není vysoký, ale ve srovnání s tím, jak nám předkládala oficiální média, jak jsou v cizině 

potlačováni dělníci a chudáci stávkující, a vůbec masy nezaměstnaných a hladových na západ od 

našich hranic. V Československu měli proto lidé dojem, že na tom nejsou tak špatně, jejich základní 

potřeba byla uspokojena. A z hlediska politické moci, šlo pochopitelně o údržbu jistých privilegií pro 

úzkou skupinu lidí, kteří si mohli dovolit naopak velmi vysoký životní standard a navíc pocit, že 

ovládáte ty ostatní.  

MS: Nu, ale to je právě to nebezpečné, že ti lidé měli rádi moc a nedívali na to své okolí. Domníváte 

se, že cosi podobného v politice zůstalo do dnešních dnů, pokud se jí člověk prochází? Já si myslím, že 

smysl politiky je především správa věcí veřejných, pokud možno se dívat na věci nejen z osobního 

pohledu, ale také z pohledu celku. Politik může dělat akci, která prospěje malé skupině nebo jen 

jednotlivci, ale co poté celek?  

LJ: Ne, osobní motivace k moci tady žel přetrvává a člověk se s tím setkává i v politických stranách, a 

zpravidla v těch velkých, které zkrátka mají spousty členů, u kterých je pravděpodobné, že potřeba 

nějakého hodnotového základu, nějaké ideové, programové politiky není tak silná.  Poté v té straně, 

když dojde k nějakému shromáždění, k nějaké schůzi a někdo tam vystoupí s obecnějším tématem 

třeba politiky a demokracie, tak se dozví, jak jsem nedávno slyšel na vlastní uši, s tím teď na nás 

nechoď. Počkej, až přijde ten a ten, protože ten se tomu věnuje, jelikož se vyzná v programech, my 

tady nebudeme řešit program, ale budeme řešit rozdělení funkcí, tedy otázky personální či bytostně 

praktické či ty technikálie politiky a moci. A tomu se žel v českém politickém prostředí věnuje 

mnohem více času a prostoru.  

MS: Proto máme tak dokonalé zákony!  

LJ: Nu, ano. A to je zvláštní paradox, protože právě u nás se v politických stranách o ničem tak vášnivě 

nedebatuje jako o stanovách a podobných věcech. To znamená, aby každý měl zajištěny ne snad své 

pozice, ale také i svá práva, která v té straně má. Ale mám dojem, že ten vztah je i v podobě české 

Ústavy na té makroúrovni. To je zvláštní věc, jak jsme byli schopni po roce 1989 zanedbat procedury, 

zanedbat pravidla. 

MS: Vy sice můžete napsat pravidla na papír, ale je obtížné si je osvojit. Člověk při jejich porušení by 

mohl cítit větší tlukot srdce, neboť vím, že zaznamená to, co se protiví mravům ve společnosti.  
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LJ: Pochopitelně. Dá se těžko oktrojovat nějaká pravidla bez přiměřené diskuse. Na jedné straně 

nemohu mluvit o tom, že nám zde chybí diskuse. Na druhé straně chtít, aby se rychle a autoritativně 

jistá pravidla zavedla. Je těžké si to představit, pokud hlavním motorem společenské změny byl 

převrat především ekonomických poměrů, nebo to, že lidé chtěli žít jinak, mít se lépe a přiblížit se 

vysněnému blahobytu. V okamžiku, když někdo přišel s poměrně autoritativní ekonomickou vizí … a 

nyní to zjednoduším … spočívající v privatizaci, nebyla poptávka po tom, aby se vedla debata o 

pravidlech, díky nimž má být změna prováděna. Možná byla, ale dosahovala tak nízkých hodnot, že se 

od ní odstoupilo. Udělaly se jednoduché zákony, vůči nimž začaly zaznívat ostré výtky. Nemohu si 

pomoci, je těžké podléhat pudům a emocím, že je nutné něco provést hned, a až poté pro to vytvářet 

pravidla či rámce.  

MS: Zde můžeme namítnout, že zákony byly psány rychle a nebyla uvažována záminka, aby je někdo 

mohl obcházet. V této souvislosti se právě poukazuje na českou schopnost improvizace. Je-li v cestě 

problém, snažím se ho vyřešit, aniž bych se příliš „namohl“. To jinak delegitimizuje hospodářské 

procesy, jež jsou nutné pro fungování celku. Domníváte se, že lidé si patřičně neosvojili funkci politiky? 

Jde o to, abychom věděli, že jsme součástí obce a ta potřebuje spravovat. Jak toto vnímáte? 

LJ: Soudím, že toto je jedna ze základních věcí, a upřednostňuji svou profesi, svůj pohled na svět. 

Možná, kdybych byl vystudovaný ekonom, můj pohled by byl jiný. Očekával jsem, že na počátku 

transformace či po té společenské změně dojde k vysoké poptávce po politice, po politické diskusi o 

tom, jak rehabilitovat demokracii ve středoevropském prostoru. Místo toho jsme byli svědky 

upřednostnění témat, která byla především ekonomická. Navíc ještě ovlivněná úhlem pohledu 

malého středoevropského národa.  

MS: Malého středoevropského človíčka.  

LJ: To znamená, že když se zde přistoupilo k privatizaci, navrch měli ti, kdo privatizovali do českých 

rukou, ne do rukou zahraničních společností. Byl zde ostych před cizinci a nedej bože před Němci. 

Opatrnost byla strašně silná. To znamená, že mix určité politické nevyzrálosti, preferování 

ekonomických témat a ještě úroveň lehčího, možná těžšího nacionalismu, s nímž se setkáváme do 

dnešních dnů, vytvořily zásadní podhoubí proto, jak vlastně úroveň české společnosti v devadesátých 

letech vypadala.  

MS: Zde je asi nutné zmínit skutečnost, že lidé, kteří měli moc, byli povětšinou lidé s ekonomickým 

vzděláním. To byli lidé kolem Václava Klause17, kterého bychom mohli označit za „šéflékaře“, jenž 

pacientu v podobě Československa, resp. České republiky dával léčbu, aby nezkolaboval. Také je nutné 

zmínit skutečnost, že hospodářství hraje důležitou roli ve vnímání politických rozhodnutí. Hospodářství 

je na vzestupu, to je výsledek aktivit našich politiků. Lze hovořit o jedné z iluzí. Prosperita se nedělá 

čísly, ale prací. To, že tam byl ten či onen politik, nemusí mít přímo kauzální souvislost, byť vzestup 

                                                           
17

 Václav Klaus *1941, přední politik, v letech 2003 – 2013 prezident České republiky. Je s ním spojena hlavní 
ekonomická transformace. Původně ekonom, což zvýhodnilo jeho pozici během rozhodování o transformaci 
Československa, později České republiky. Je vnímán jako politický antipod Václava Havla, s nímž vedl diskuse o 
otázkách úlohy občanské společnosti, angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal prosadit svůj záměr, 
který se poté ukázal jako koncept s mnoha nedostatky. Mezi jeho hlavní knihy patří: O tvář zítřka (1991), Rok -  
málo či mnoho v dějinách země (1993), Mezi minulostí a budoucností (1996), Obhajoba zapomenutých 
myšlenek (1997), Co je europeismus (2006) adt. 
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hospodářství to může podporovat. Když do prezidentského křesla usedal Bill Clinton18, ekonomika byla 

pro něj též na jednom z prvních míst.   

LJ: Myslím si, že startovní pozice Billa Clintona a českých reformátorů byla trochu jiná. To proto, že 

ačkoliv mám výhrady, jak Američané vnímají demokracii a správu svých věcí, musím říci, že tam 

systém liberální demokracie, úcty k politice funguje. Zatímco u nás to také souvisí s tím, jak měli na- 

vrch ti s ekonomicistním uvažováním o společenském procesu. Začali ať již bezelstně, či účelově 

ovlivňovat podobu politiky. Místo toho, abychom systematicky od základů budovali politické 

stranictví nebo vytvářeli základ politiky, začaly se zde prakticky v roce 1991 tvářet politické strany, 

jejichž podloží nebylo zdravé. V tuto chvíli myslím především Občanskou demokratickou stranu, 

jelikož to bylo tak rychle dané dohromady. Bylo nutné vybudovat regionální stranickou strukturu, do 

toho vstupoval zájem lidí, kteří měli potřebu ovládnout regionální prostor, To byli lidé, kterým 

nezáleželo na politice jako spíše na mocenských pozicích. Soudím, že to dalo nezdravé základy pro 

obnovování stranictví u nás. To se netýkalo pouze ODS, to napodobily i ostatní politické strany a 

podle mě takto špatně fungují politické strany do dnešních dnů. Politické strany, které se soustředily 

na hodnotové základy a upřednostňovaly ideovou či teoretickou stránku, jako byla Občanská 

demokratická aliance či Občanské hnutí, pochopitelně pohořely. Nedokázaly nabídnout víc než jejich 

silnější konkurence v roce 1992.  

MS: Jinými slovy zvítězila cesta pragmatiků a těch, kteří mají technicistní pohled na řízení společnosti, 

a také těch, kteří nabízeli snadné a rychlé řešení.  

LJ: Přiznejme si, kdo by nechtěl nejrychlejší a nejjednodušší řešení, zvláště když se něco tváří jako 

snadné a rychlé osvědčené řešení, které je podpořeno pracovitým a charismatickým jedincem. Proč 

by lidé dávali přednost někomu, kdo říká, že je nutné věci lépe prodebatovat a věnovat se tomu 

v širším kontextu. 

MS: To jsme právě u toho, že si Češi spíše přáli silného vůdce, než aby se sami vydali na složitou cestu 

diskuse, naslouchání, hledání správných argumentů, skutečně dobrých řešení. Pro někoho je však 

daleko jednodušší problémy, které jsou před námi, delegovat na charismatické osobnosti, jelikož 

jdeme trochu v české tradici. 

LJ: Nemusí to být za všech okolností silný vůdce, i když tendence je zde silná a nepodceňuji ji. Kromě 

toho, pokud se podíváte do české minulosti, silného vůdce může nahradit silný společenský 

konsensus. To za minulých časů představovala Národní fronta či za první republiky strany Hradu; 

tehdy zde byl jistý konsensus, který dokázal to podstatné protlačit i veřejným mínění, tedy nejenom 

být diváky, ale vstupovat do zásadních sporů. Tento zásadní politický konsensus se rozpadem 

Občanského fóra vytratil. Jediné štěstí u politických správců, a to bych skutečně ocenil, bylo to, že 

tenkrát existovala jistá určitá politická většina, která dokázala prosadit koncept, s nímž z valné části 

nesouhlasím. Představa, že se zde nedokáže vytvořit politické stranictví a zároveň okamžitě 

vstoupíme do parlamentních poměrů, kde jsou poměry sto na sto. 

                                                           
18

 Bill Clinton *1946, demokratický politik, v letech 1979 – 1991 guvernér Arkansasu, poté dvě funkční období 
1993 – 2001 prezident USA. Jeho vláda byla charakteristická redukcí zadlužování, podporou demokratizace 
v Evropě a Rusku, též snahou vyřešit konflikt na Blízkém východě. Revidoval též Community Reinvestment Act z 
(1977), což znamenalo přehodnocení rizikovosti hypoték, které se staly tématem během krize po (2007). 
Velkým impulsem k transformaci a uvolnění přispěl zákon Commodity Futures Modernization Act of (2000).       
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MS: Tedy vyrovnané? 

LJ: Ano, jak jsme se stali předmětem po roce 2002, myslím si, byla ještě problematičtější situace než 

té, které jsme byli svědky.  

MS: Měli jsme vykročeno, otázka je, zda lidé, kteří dostanou mandát, s ním patřičně naloží. V politice 

to je jako v běžném životě, že? Ten, kdo je zvolen, musí s tím umět s pomocí svých schopností patřičně 

naložit.  

Dialog o demokracii s Lukášem Jelínkem19:  

MS: V hovorech nad proměnami české politiky je vhodné se zmínit o otázce demokracie. Toto slovo 

bylo časté během revolučních dnů a je nutné si položit otázku, zdali jsme jako lidé věděli, co žádáme, 

voláme-li po svobodě a demokracii? Jakou má podobu, co od nás požaduje a co nám přináší?  

LJ: Skoro si myslím, že jsme to tenkrát před těmi dvaceti lety pořádně nevěděli, protože ona minulá 

česká zkušenost s demokracií byla dost specifická. Kromě toho, že skutečných pamětníků 

demokratické správy země příliš nebylo. Když se našli, byli to pamětníci let 1945 – 1948, což byla 

trochu oktrojovaná demokracie. Řekl bych, že ačkoliv se o české společnosti říkalo, že je to vzorová 

evropská demokracie, mám dojem, že nároky na systém všude kolem nás velmi stouply. Kdybychom 

zde chtěli aplikovat model z let 1918 – 1938, asi bychom též najednou nebyli nadšeni. Byly tam obtíže 

fungování politických stran, fungování …  

MS: … veřejného života, … 

LJ: … fungování vládních a státních institucí.  

MS: Ano, shodou okolností zde za prvních okolností byla pětka, což bychom si dnes stěží mohli 

představit.  

LJ: Shodou okolností, pokud by nebyla pětka, tak by asi nemusela být Národní fronta. U nás máme 

tendenci si vše zjednodušovat.  

MS: Jak tom správně rozumět?  

LJ: Tam, kde se demokracie jeví jako příliš obtížná, příliš „diskutovaná“, „ukecaná“, tam se hledají 

cesty, jak si ji nejlépe zjednodušit.  

MS: Zde je asi dobré říci jednu důležitou skutečnost: demokracií můžeme myslet takové uspořádání 

společnosti, které někdy jde proti efektivním rozhodnutím. To je charakterizováno onou „ukecaností“, 

kterou jste zmínil.  

LJ: Právě to bylo dost brzdícím aspektem po roce 1989. protože přece jen prvotní poptávka byla, aby 

zde začala fungovat efektivně ekonomika, aby se zvýšila životní úroveň.  

MS: Lidé viděli rozdíl, pokud přejeli hranice s Rakouskem a Německem.  

                                                           
19

 Dialog byl veden v jedné kavárně v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tento záznam byl pořízen ve středu 
16. března 2011 v dopoledních hodinách. 



 
 

51 
 

LJ: To znamená, že pokud se v listopadových týdnech volalo po svobodě a po demokracii, skrývaly se 

za tím spíše sociálně ekonomické aspekty než … 

MS: … velká idea vztahující se k uspořádání společnosti.  

LJ: Pochopitelně zde byla tendence po svobodné kultuře, po výměně informací, po sdílení určitých 

pocitů či zážitků. Celkem logicky pojetí demokracie jako správy obce pokulhávalo.  

... Ozvěny „idealismu“ první republiky ...  

MS: Shodou okolností, pokud se měnil režim, pokazovalo se na první republiku. Václav Havel20 byl 

považován za Masaryka21 přítomnosti.  

LJ: Masaryka přítomnosti?  

MS: Jde o to, že šel ve šlépějích první republiky. 

LJ: Čím více roky jdou, vidíme, že to byla taková iluze, kterou jsme si chtěli dopřát, jelikož se zde 

objevil jedinec, který vybočoval. Možná právě proto, že se neupíral k ekonomickým kategoriím.  

MS: Byl idealistou? 

LJ: Byl člověkem, jenž opakovaně uvažoval o morálce, o etických hodnotách, proto nám kompenzoval 

to, čím nežila většinová společnost. Možná i pro spoustu těch, kteří sami vnitřně uvažovali jinak, byl 

Havel jistou náhražkou, nedostižným vzorem. Nechci to v současnosti označovat záporným 

znaménkem. Při vší úctě, právě Havel měl k Masarykovi daleko, protože Masaryk byl člověk velice 

praktický.  

MS: Měl za sebou velké teoretické dílo, v němž obhajoval pozici našeho národa.  

LJ: Jistě, ale byl to člověk, jenž ve své práci vycházel z velmi přesné znalosti těch nerůznějších proudů 

společnosti. Když se na to dívám v retrospekci, Masaryk byl ten, který dokázal rozumět zákoutí 

nejprostší české duše.  

MS: Též mluvil o nedobrém stavu české politiky. Přirovnal ji ke „Kocourkovu“ a „Hulvátovu“. 

LJ: Ano, on to řekl právě proto, že českou společnost znal. Ta slova může použít kdokoliv, ale od 

každého vyzní trochu jinak. Někdy se to může změnit v karikaturu. Tím nechci říci, že by se Václav 

Havel stával karikaturou Masaryka, či sám sebe, ale podle mě to nevycházelo z hlubokého prožitku. 

To nám tenkrát nevadilo, protože nikdo jiný, než Václav Havel nebyl. 

                                                           
20

 Václav Havel (1936 - 2011), význačná autorita ve světě divadelním, disidentském. V letech 1989 – 1992 
československým a v letech 1993 – 2003 českým prezidentem. Jeho dílo bylo spíše uváděno v zahraničí, z jeho 
her je možné uvést Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo desolato, Pokoušení, 
Asanace. Kromě her psal také eseje, z nichž nejvýznačnější Moc bezmocných je velkým příspěvkem do českého i 
světového myšlení 2. poloviny 20. století. Snaha Havla je bojovat za zachování lidské identity a života v pravdě.  
21

 T. G. Masaryk (1850 – 1937), filosof, politik, zakladatel Československa. Význačná postava českých 
novodobých dějin.  Mezi jeho význačná díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky, Karel Havlíček, Ideály 
humanitní. Byl pokládán za velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal Rusko a Evropa, Nová Evropa.  
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MS: Lidé v minulosti byli upjati k Hradu, neboť tam byla vážená osobnost, nyní jsme měli Václava 

Havla, jenž najednou z disidentského prostředí vystoupil a stal se reprezentantem státu. Kdo by si 

myslel, že během těch pár měsíců se z vězně stane prezident?  

LJ: Ano. Kromě toho se zde stalo to, že ti, kteří byli reprezentanty společenského kvasu na konci roku 

1989 a k nimž se mnozí upínali jako k velkým nadějím a očekáváním, v okamžiku, kdy byli zavaleni 

státními a úřednickými povinnostmi, počali se ideálům velmi rychle vzdalovat. To bychom mohli 

popsat na genezi a následném rozpadu Občanského fóra, které mělo v jistém okamžiku tendenci mít 

co největší politickou strukturu, ačkoliv bylo založeno centrálně. Vznikalo tak napříč městy, obcemi, 

podniky.  

... Otázka Občanského fóra ...  

MS: Pokud by člověk měl vyjít z vlastní zkušenosti, na počátku ustanovování Občanského fóra se tak 

dělo nejen v Praze, ale souběžně i v těchto malých lázních. Byla ochota podílet se, přispět k oné 

změně, která však nebyla jistou. Je dobré uvést, že v dnech kvasu se lidem otevírala možnost 

uplatnění se, lidé jsou ochotni participovat.  

LJ: Tenkrát opravdu lidé věřili, že budoucnost závisí na nich. Rozhodnutí, která se tehdy dělala, nebyla 

vzdálená lidem, jako tomu bylo v minulosti. Soudilo se, že rozhodnutí se konají právě v okolí, v němž 

se působí. Slova jako fórum, agora, která pro tu doba mohla být typická, přinášela velká očekávání.  

MS: Je asi přirozené, že to nemohlo trvat dlouho. Život se vrátil do běžných kolejí, postupně si lidé 

osvojili standardní mechanismy a začala i zklamání. Soudíte, že ona politika agory mohla trvat delší 

dobu?  

LJ: Řekl bych, že mohla trvat o nějakou dobu déle. Neříkám, že mohla trvat neustále, ale byla by 

dobrá, aby se vnímání demokratických mechanismů, procedur, pravidel dokázalo v lidech lépe 

zakořenit. U nás bych dokázal dobře pochopit, že stát bylo potřeba transformovat, reformovat, 

spravovat a dělat politiku domácí a zahraniční. Tomu všemu dobře rozumím. Na druhou stranu si 

myslím, že se příliš překotně a možná násilně přešlo na systém politických stran, ze kterých se rychle 

staly i početně omezené elitní skupiny lidí s ostrými lokty.  

MS: Narážíte na vidinu úspěchu pouze pro mě a nejbližší okolí, a ne pro celkové dobro?  

LJ: V tom okamžiku se politické strany snažily usurpovat co nejvíce prostoru a moci samy pro sebe, 

tedy pro straníky a pro své příznivce. Dokonce vymezování se politických stran vůči sobě začalo být 

poměrně dost ostré a nepříjemné. Když si vzpomínám na vášnivé debaty a spory kolem dělení 

Občanského fóra, myslím si, že to mohlo proběhnout mnohem klidněji a mnohem pokojněji. Již 

tenkrát se ukázalo, že se příliš rychle sešlápl pedál s plynem, že se tlačilo příliš rychle na pilu. To do 

značné míry souvisí s tím, že se vytvářela zajímavá struktura v souvislosti s místními Občanskými fóry.  

To mělo za důsledek, že zmocňování struktur neprobíhalo pouze na celostátní úrovni, ale velmi rychle 

začalo probíhat na úrovni lokální. Je zvláštní, že to prováděli lidé, kteří měli zkušenosti, a měli ty 

nejproblematičtější zkušenosti ze stranického a státního fungování aparátu před listopadem.  

MS: Lidé dokázali převléci kabát.  
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LJ: Ti, kteří dokázali úspěšně proplouvat během normalizačního období, byli nekvalifikovanější pro 

aktivity, jelikož věděli, čeho se chopit a jak využít moc v onom polistopadovém období.  

... Stopy „pragmatismu“ ...  

MS: Právě to vrhá na politiku a demokratický systém stín. Politika není služba, ale je výtahem k moci, 

k penězům. Soudím však, že společnost poté nemůže dobře fungovat. Z toho jsou pouze „blbé 

nálady“, rozladěnost. Jak z toho, může se tázat vnímavý člověk, máme zde demokracii, chtěli jsme ji, 

ale co s tím dále?   

LJ: Co tehdy začalo, se projevilo „blbými náladami“ či tím, co Václav Havel pojmenoval v 

Rudolfínském projevu v roce 1997. Ústí to v situaci, kdy občanská veřejnost je radikálnější než 

politické strany. To je zkušenost z mých posledních seminářů z Masarykovy demokratické akademie, 

kde se ukazuje, že i lidé vzdělaní a inteligentní, kteří tam přijdou debatovat s intelektuály, jsou 

mnohem radikálnější než zástupci levicových stran sedící ve sněmovně. Zde skutečně možná došlo 

k tomu, že ti, kteří se upnuli k politice jako k náplni svého života, se trochu odklonili či mají jinou 

rychlost fungování než společnost. Možná naši reprezentanti nevnímají kvas či rostoucí radikalitu ve 

společnosti, jež se může různým způsobem přenést. Myslím, že od toho počátku po roce 1989 se měl 

klást důraz na maximální otevřenost nově vznikajících politických subjektů, stran, hnutí. Mělo se 

uplatnit co nejvíce prostředků participativní demokracie, ani ne tak na úrovni státu, ale na úrovni 

politických stran, tj. maximální kontrola, maximální otevřenost. Ne aby se v okamžiku, když se založí 

politické uskupení, zavřelo za velké dveře a začalo s kabinetní politikou. Je kontrast s tím, jak se 

vyvíjela evropská politika řekněme v konci šedesátých a sedmdesátých letech, kdy měly politické 

strany tendenci se otevírat a být daleko pružnější. Dříve nebylo běžné, že potkáte evropského politika 

na koncertu či v tramvaji, pouze snad ve Švédsku. U nás se nová politická elita uzavřela do svých 

kanceláří, do svých limuzín. Sice to již nebyly šestsettrojky či šestsettřináctky, ale byly to jiné luxusní 

typy. Myslelo se, že to k politice a správě věcí obecných patří. Ukázalo se, že nastalo vystřízlivění po 

volbách v roce 1990, kdy došlo ke vzdalování veřejnosti a politické vrstvy.  Situace se postupem 

zhoršovala.  

MS: Narážíte na odcizení od politiky?  

LJ: Myslím si, že nejvýraznější pokles důvěry se počal projevovat po roce v 1997 či poté, co bylo 

označeno jako „blbá nálada“. Opoziční smlouva toto umocnila. Po roce 2002 došlo k mírnému 

vydechnutí, kdy se základní politické poměry navrátily do normálnějších kolejí, ale to bylo pouze 

vydechnutí po největší krizi. Ve skutečnosti velmi komplikovaná situace, nedůvěra v politiku 

přetrvávala. Obrátíme-li se k demokracii, v jejím fungování jde především o správu věcí jako takovou. 

To nepochopení však přetrvává do dnešních dnů.  

MS: Dá se říci, že k tomu došlo, protože nemáme demokraty? Máme sice formální struktury, na níž je 

založena demokracie, ale ne lidi, kteří vědí, co daný systém vlastně znamená.  

LJ: Soudím, že tím to asi bude. Když se zeptáte většiny aktivních politiků na definici demokracie, 

řeknou vám, že je to vláda většiny nad většinou … 

MS: Pozor, ale to může být také diktatura. 
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LJ: Ano, zapomíná se dodat to B. To znamená, že je tam také ochrana práv menšin a zajištění 

standardu existence menšin. Musí zde zaznít, že demokracie se nedá redukovat na zjednodušený 

mechanismus. To znamená pestrou síť pravidel a hlavně hodnot, ke kterým lidé se upínají.  

... Přístup k demokracii ...  

MS: Masaryk řekl, že demokracie je názor na život, že? To znamená, demokracie není pouze, že něco 

odvolíme, odhlasujeme, že zde máme svobodný tisk. Dle definičních znaků zde máme demokracii. Žel 

ve dvacátém století k takovému zjednodušení docházelo. Soudím, že to byl Schumpeter22, jenž toto 

redukcionistické pojetí razil?   

LJ: Ano. Myslím si, že z našeho pohledu byl problém v upnutí se ke svobodné volbě a ke generování 

jisté většiny, která měla navrch nad menšinou. Dá se říci, že reprezentuje většinu společnosti. Zde se 

zapomnělo na dvě zásadní věci. První jsou pravidla, ať již psaná či nepsaná, dle kterých by společnost 

měla fungovat. Druhou věcí - nedostatek dialogu. To se projevuje nyní, když vidíme tolik sporů, které 

vedou politici před ústavním soudem. Není nezbytně nutné, aby vše bylo pojmenováno zákonem, aby 

vše bylo vepsáno v zákoně. Předpokládá se, že jsou nepsaná pravidla či způsoby interpretace, na 

kterých se dokážeme shodnout. Ukazuje se, že ne. Česká společnost žádná pravidla nemá, zde bude 

muset být napsáno úplně vše do nejmenších detailů.  

MS: To znamená do jisté míry ztuhnutí života. Vše popsat je jistý druh totality.  

LJ: Ano, ale potíž je v tom, že neexistuje vůle chápat a uvědomovat si, že zde je kromě formy také 

duch zákona. Jen si všimněte, jak je vysmíván.  

MS: Starší lidé si možná vzpomenou na spor v letech 2000 - 2001 za televizní krize, kdy pánové 

poslanci se vysmívali duchu zákona, o němž hovořil a který obhajoval Václav Havel. Něco je litera, a ta 

mnohdy umrtvuje, a duch oživuje. I v Bibli je to psáno. Člověk dochází k tomu, že máme nevzdělané, 

pohrdlivé zástupce.  

... Cesta k nápravě ...  

MS: Co dělat pro to, aby se to zlepšilo? Co konat pro to, aby naše demokracie neměla pouhou formu, 

ale měla i tolik důležitý obsah, jenž by ji přibližoval k té Evropě?  

LJ: Jeden problém byl, že se zde neutvořila či nebyla vůle utvořit pravidla, a to psaná i nepsaná. 

Druhým problémem byl nedostatek dialogu. To je absence otevřené diskuse, jejíž součástí je kritické 

myšlení a kritický pohled sama na sebe v okamžiku. Když zde dokážeme diskutovat, když dokážeme 

naslouchat jeden druhému, spousta černých děr se dokáže úspěšně zalepit. Nevím, jak prosadit 

myšlenku naslouchání si či otevřeného dialogu, když nálady jednak napříč politickým spektrem, 

jednak ve společnosti jsou stále radikálnější. Existuje snaha spíše prosazovat svou za každou cenu než 

vést nějakou polemiku i za cenu, že se některé procesy zpomalí a oddálí.  

                                                           
22

 Joseph Schumpeter (1883 – 1950), americký ekonom, jenž se narodil na území Čech v Třešti. Svá studia 
absolvoval ve Vídni, poté učil na univerzitě ve Štýrském Hradci a nakonec mu byla nabídnuta stolice na 
Harvardu, kde učil až do své smrti. Vyšel z Rakouské ekonomické školy, avšak poté se od ní odvrátil. Mezi jeho 
slavnými postřehy je teze o kreativní destrukci tržních sil a na základě toho se přiklonil k Marxovi, že 
kapitalismus je odsouzen k postupnému zániku. Mezi jeho hlavní díla lze řadit: Teorie hospodářského vývoje 
z (1912), Teorie obchodních cyklů (1939), Kapitalismus, socialismus a demokracie (1942) a Dějiny ekonomické 
analýzy (1954). 
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MS: Nebo se vytvoří kompromis: Já slevím, ta také. 

LJ: Vy jste se ptal, jak z toho? Myslím si, že všechny problémy se přelévají do zásadních, viditelných a 

snadno pojmenovatelných věcí. Jednou z nich je upadající důvěra v politické strany. Tam, kde jste 

v minulosti mohl získat přes třicet procent hlasů, a přesto jste volby nevyhrál, dnes dochází k tomu, 

že vítěz voleb má 22 procent. Vyhraje volby do Poslanecké sněmovny, což je nejhorší výsledek, který 

sociální demokracie dosáhla od roku 1996. Ukazuje se, že nedůvěra v zažité a zajeté politické strany 

se snižuje. 

MS: Vznikají nové strany, byť ve vrcholné politice vydrží třeba jedno volební období.  

LJ: Ano, politické spektrum se tříští. Sice nové strany nepronikají do sněmovny díky pětiprocentní 

uzavírací klausuli, nicméně zde existuje jisté hledání ze strany veřejnosti. I v rámci volených 

politických stran dochází k absurdním jevům, jako je kroužkování, dávání preferenčních hlasů lidem 

na konci kandidátek.  

MS: Lze v tom ale nacházet dobrý způsob, jak očistit politiku. Člověk by si mohl říci, zaplať Pán Bůh, že 

z toho voleného spektra lidí vypadnou ti, kterým je dána nedůvěra.  

LJ: Ano. Kromě toho si myslím, že zde bude stále početnější skupina lidí, kteří se buď nebudou 

účastnit voleb, nebo budou inklinovat k nejrůznějším extrémním formacím, ať již kandidovat budou, 

či ne. Za této situace politické strany a politická skupina nemůže nevnímat tento voličský vzkaz. 

V okamžiku, kdy vidí, jakým způsobem je nakládáno s jejich preferenčními hlasy na kandidátkách 

politických stran, zavdává to v současnosti nejen důvod k přemýšlení a spouští obranné mechanismy 

v samotných politických stranách.  

MS: Je to zdvižený prst a člověk by mohl říci: „Zaplať Bůh za to …“ Češi dokázali, že mají možnost 

změnit zásadně složení sněmovny výběrem z kandidátek, když udělují preferenční hlasy těm, kdo 

původně neměli mít šanci. V tom je vidět posun oproti devadesátým létům.  

LJ: V současnosti politické strany zkrátka vidí, že již nezávisí, jak se dohodnou samy mezi sebou uvnitř 

na základě nejrůznějších modenských, klientelistických vazeb. Ukazuje se, že lze velmi snadno stranu 

zprivatizovat tím, že tam naženete spoustu mrtvých duší a že ji založíte na „autobusové“ demokracii, 

svážení členů. V konečném důsledku to nemusí mít žádný zvláštní efekt, když volič velmi cíleně 

využije svých možností a rozhodne se, že strukturu, kterou politická strana pracně buduje, navrtá či 

dokonce podminuje zespodu. To znamená, že politické strany, ať si to uvědomují více či méně, budou 

muset otevírat své vlastní mechanismy či rozhodovací procesy, když již ne široké veřejnosti, tak 

přinejmenším svým voličům či registrovaným sympatizantům - ať již půjde o vytváření kandidátních 

listin, či nejrůznější volby uvnitř politických stran. Dle mých zkušeností se to velmi osvědčilo 

v některých evropských státech, nám nejlépe v Rakousku, kde opravdu politické strany vládnoucí ve 

velké koalici mají tendenci se opírat víc o své sympatizanty než o své členy. Vidí, že členové jsou 

uzavřenou vrstvou. Pokud je zde snaha, aby se strana dokázala rozšířit do skupin, které ji doposud 

nevolily, je nutné zaznamenávat všechny pohyby ve společnosti a stavět na širším okruhu kolem 

politické strany než na uzavřeném vnitřním. To je jednoznačnou podmínkou pro vývoj českých 

politických stran u nás, jelikož pokud k tomu nedojde, v tom okamžiku politické spektrum, jak jej 

známe dnes, ztratí svůj význam. Dle mého názoru dojde k jeho překrytí něčím novým, něčím 

nebezpečnějším, něčím, co bude více založeno na populismu, na extrémních názorech, na ještě 
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mnohem zkratovitějším pojetí demokracie. Buď se vrátíme zpět, uvedeme věci do řádného stavu, 

nebo to budeme řešit úplným odvržením demokratických mechanismů, když se ukáže, že demokracie 

a demokratické mechanismy zde neexistují, nejsou dostatečně využívány, či jsou karikovány. Obě 

možnosti jsou otevřené. 

MS: To znamená, další cesta na Východ?  

LJ: Cesta na Východ? Nechci to určovat geograficky, ale je to cesta ven z demokratického prostředí, 

cesta k autoritářskému způsobu vlády, hledání vůdců s pevnou rukou a podobně.  

... Míra efektivity demokracie ...  

MS: Demokracie není příliš efektivní při rozhodování v krátkodobém hledisku. Jsou země, které 

prosperují, ale mají autoritativní vládu. Stačí navštívit Singapur či Hon Kong, tam také nebyla 

demokracie západního střihu.  

LJ: Provázanost ekonomické síly a životní úrovně je dost významná. Patrně.  

MS: Pokud lidem dáte jídlo, nebudou tolik revoltovat, než když budou prázdné krámy. Pokročme dále. 

Zastavujete se nad tím, že je zde malá participace. V USA také nemáte rozšířené stranictví. Velké 

srocení nastává před volbami. Tam jsou ty „catch all parties“ demokraté, republikáni. Demokracie je 

tam chápána v jiném duchu než u nás. Jsou na to zvyklí.  

LJ: Ano, jistě. Tam demokracie, troufnu si říci, funguje bez politických stran. V okamžiku, kdy si 

můžete rozhodovat o chodu svého města, vybírat si nejen svého presidenta, guvernéra, starostu, ale i 

šerifa. Tam participace veřejnosti, či lépe možnost participace, je tak silná, že politické strany nemají 

patent na vykonávání politiky a reprezentování demokratických procedur.   

... Demokracie a elity ...  

MS: Tam jsou elity, že? Je otázkou, zdali lidé, kteří se dostanou do politiky, jsou skutečnými elitami. 

Jak vidíte tento fenomén? Jsou lidé, kteří se do politiky dostali čistě náhodně. Je rozdíl, když politiku 

děláte jako službu, či ji pojímáte jako výtah k moci. V tomto ohledu Češi ve vašich očích selhávají? Na 

vrchol se nedostávají lidé, kteří by tam skutečně měli být?  

LJ: Stačí se podívat na to, kolik lidí z akademické sféry naleznete ve špičkové české politice. Kolik je 

tam učitelů, kolik tam naleznete vědců, kolik tam naleznete špičkových právníků.  

MS: Je dobré zmínit, že mnozí lidé, kteří se u nás dostali do Poslanecké sněmovny, si například 

právnické vzdělání dodělávali.  

LJ: Poslední dobou říkám, že když zde někdo má právnický titul, ten je buď z univerzity v Plzni, či ze 

Sladkovičova.  

MS: Narážíte na pochybnosti?  

LJ: Najdete v českém zákonodárném sboru mnoho techniků, inženýrů, kteří jsou šikovní při řešení 

jednotlivých problémů, ale … 

MS: … chybí jim celek, ...  
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LJ: … chybí jim přesah, chybí jim jisté humanitní zázemí. Chybí jim jistý rozhled. Myslím si, že tím se 

česká politika výrazně liší od politiky všude jinde na Západě. Nemusí to být pouze americký příklad. 

Tam se počítá s tím, že lidé, kteří dosáhnou jistého vzdělání, zkušeností, podělí se o ně formou 

politického mandátu. To proto, že mají co dát. Oni sami to chápou jako určitou povinnost. Rozdělit se 

o vše, co dokázali načerpat. 

MS: Je to splátka dluhu společnosti, která mě podpořila ve vzdělání. Mám ty a ty schopnosti a nechť 

to slouží lidem. Soudím, že tak se choval i Masaryk. Jeho žena ho přesvědčila, aby sloužil, když její muž 

chtěl odejít: „Tento národ tě potřebuje …“, a tak se stalo. Narážíme na schopnost oběti. Bohužel 

mnozí lidé, kteří se chovají „pragmaticky“, to asi nedokážou. 

LJ: Ano, to souvisí se vznikem politického spektra u nás. Toho úkolu se chytli lidé velmi technokratičtí, 

často právě bez širšího nejen rozhledu, ale též bez hodnotového a etického zakotvení. Právě to jsou 

ty skupiny, které v politice chybí, jelikož od počátku získaly nedůvěru. Získaly dojem, že není potřeba, 

aby se ucházely o politický či veřejný mandát. To proto, že nechtějí mít s nově se utvářející vrstvou či 

kategorií nic společného. Tito lidé mají dojem, že dokážou mnohem více prospět společnosti, když 

budou učit, když budou psát, když budou léčit, když budou formovat judikaturu, a nemusí dělat 

politiku jako takovou.  

... Kdo participoval na demokratické politice ...  

MS: Zde se nám ukazuje, že tito lidé mají rezervovaný přístup k politice, která zde vznikla. Sluší se říci, 

že v počátcích převratu dělali politiku lidé kolem Charty 77. Potom do politiky vstoupili ekonomové, 

lidé kolem Prognostického ústavu a také Ekonomického ústavu ČSAV23. Během těchto událostí se 

ukázala ochota participace a poté ústup. Jeden z nedostatků české demokracie je v tom, že v ní nejsou 

lidé s tím širším rozhledem, kteří by tomu mohli dávat patřičný rozměr. 

LJ: Je zvláštní, že ještě první skupina, která ovlivňovala transformaci hospodářství a ekonomiky, 

přinejmenším její špičky rozhled měly. Ať již to bylo zásluhou toho, že se měli sami tendenci 

dovzdělávat či rozšířit své vzdělání před rokem 1989. Byla to také skupina, která zažila intelektuální 

otevřenost na sklonku šedesátých let. Jsme však o více jak generaci dále. Tahounem české politiky a 

společnosti se stává generace čtyřicátníků, kteří tuto zkušenost jednoduše nemají. Jsou to ti, kteří 

jsou produkty školství po roce 1989. To jsou lidé, kteří často neměli motivaci.  

MS: Nu, ale člověk, jenž nemá motivaci, nemůže řídit něco, co je velmi složité. Skutečností se stalo to 

Masarykovo: „Demokracii máme, ale nemáme demokraty.“ Ten je tím, kdo je ochoten naslouchat, 

vést dialog. Nepřímo říkáte, že i české školy mají manko.    

LJ: Jistě. Nechtěl bych z toho nevinit pouze školy či vzdělávací systém. Je to také věcí poptávky, a 

nejenom nabídky ze strany škol. Určitý příklon ke specializaci, maximální odbornosti do značné míry 

vede k tomu, že zde máme stále více lidí, kteří jsou špičkovými odborníky či manažery ve svých 

oblastech a dokážou se velmi dobře vyznat v jednotlivostech, ale chybí jim nejelementárnější přesah.  

MS: Jinými slovy narážíte na Masarykova slova: „Sub specie aeternitatis …“ Je nutné se dívat na věci 

skrze věčnost.  

                                                           
23

 Ekonomický ústav a Prognostický ústav ČSAV byly instituce, kde pracovali přední ekonomové. Cílem institucí 
byl základní výzkum na poli ekonomie. Prognostický ústav vznikl v 1984 jako reakce na nutnost změny 
v hospodářském systému. Lidé z těchto institucí následně působili v politice.    
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LJ: To se nakonec projevuje v politice samotné, kde se ukázalo, že politika se stala profesí. Máme zde 

spoustu politiků, kteří se bravurně vyznají v jednacích řádech, ve stanovách, v politických 

mechanismech, ale v ničem jiném. Máme zde generaci politiků, kteří patnáct let, co jsou v Poslanecké 

sněmovně, nikdy nic jiného nedělali a znají pouze chod ve sněmovně.  

MS: Ano, nepřímo poukazujete na premiéra Nečase, ten je také v politice více jak dvě dekády. Těmto 

lidem chybí styk s realitou. Možná se to změní vlivem tlaku voličů.   

LJ: Ano. Neříkal bych, že jim chybí styk s veřejností a s lidmi. Když politik chce, může se kdykoliv projet 

metrem. To záleží, jestli chce, či nechce. Chybí jim styk s vlastní odbornou praxí, se zázemím, s 

profesí. Politiků, kteří zároveň při politice vykonávají práci špičkových lékařů nebo právníků, je málo. 

Díky Bohu za ně, že alespoň oni dokážou rozložit portfolio svých aktivit. To znamená, že s tím mají 

určitý kontakt.  

MS: Třeba na Západě lidé, kteří dělají politiku, jsou lidé s humanitním vzděláním. Stačí se podívat. 

Vím, jsou to jednotlivci, kteří v politice vydrželi.  

... Demokracie a postdemokracie ...  

MS: Posuňme se dále. Jak vnímáte diskusi nad fenoménem, jenž tak trochu naťukl Václav Havel a 

termín proslavil Václav Klaus, a je to postdemokracie. Termín je bytostně spjat s občanskou 

společností. Postdemokracií je stav, kdy se na demokratickém rozhodování účastní ti, kteří nemají 

legitimitu z voleb. Jak o ní uvažujete ve vztahu k termínu samotné demokracie? 

LJ: Již jsme to nakousli. Myslím si, že odvozovat demokracii pouze od voleb a od legitimity dané 

volbami zkrátka nestačí. Svobodné volby nejsou nikdy zárukou a pojistkou demokracie.  

MS: Hitler byl zvolen demokratickým způsobem.  

LJ: To znamená, že existuje velká potřeba, aby svou roli na správě země, obce odehrály i instituce a 

lidé, kteří neprošli volebním sítem. Vůbec se nebojím toho, když zde dochází k artikulování, 

prosazování zájmů nejrůznějších zájmových skupin ať již ekonomicky, či ideově. Myslím si, že tato 

výseč společnosti společně s médii hraje důležitou roli. Jistě bychom našli i další, co musí být součást 

politického diskursu. Nelze se spoléhat pouze na chod a odpovědnost těch demokraticky zvolených 

institucí.  Nemyslím si, že by to bylo něco nového, zvláštního. To proto, že zkušenost zemí na západ 

od nás říká: přirozeným parterem pro aktivní politiky, demokraticky volené politiky jsou občané.  

Jedná se nejen o sdružení a církve, ale i akademickou sféru. Jeden příklad za všechny: Když se hovoří 

o veřejnoprávních médiích či dohledu nad veřejnoprávními médii, je obrovským nonsensem, aby 

dohled vykonávali pouze volení zástupci. Tam, kde to funguje, se většinou otevírá prostor právě pro 

takové instituce, aby nominovaly lidi do dozorčích orgánů, jako jsou zmíněné církve, univerzity a jiné. 

To znamená, že strach z postupného oslabování demokracie díky větší participaci jiných složek 

společnosti, než volených je dle mého chybným pohledem.  

MS: Zde jde o to, že když někdo do toho začne hovořit, umenšuje sílu toho, kdo byl zvolen. Vy jste sám 

konstatoval, že mnozí politici jsou voleni, ale spíše vytvářejí stín. V politických stranách máte vůdce a 

poté ty, kteří vyplňují prázdné místo. Tak je žel konstituována česká demokracie a stranictví. Václav 

Havel to zmiňoval v eseji Moc bezmocných jako první, ale on to viděl trochu jinak než pan Klaus. Havel 

poukazoval na to, že demokracie je odcizena lidem. Ten, kdo má ekonomickou moc, nárokuje si i moc 
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politickou. Lidé nejsou s to ji plně ubránit a zabránit posilování kapitálu v neprospěch jich samých. 

V tom viděl onu postdemokracii. 

LJ: Právě proto se snažím spíše mluvit o konkrétních příkladech či o principech než o výkladu pojmu 

postdemokracie. To proto, že bych o tom dokázal možná mluvit vášnivěji. Rozhodování v české 

společnosti se neodehrává ani podle vůle lidu, ani dle standardních politických mechanismů. Často 

slýcháte od politiků, že se musí něco udělat pro to, že by poklesl rating země a ztratili bychom zájem 

investorů.  

MS: To si politici vypůjčili od ekonomů, analytiků, užívá se to dobře. Vidíte, to jste naťukl důležitou 

skutečnost. Mnozí lidé, politici si tak trochu osobují právo říkat něco o věcech, kterým mnozí z nás 

vůbec nerozumí. Média to převezmou a nekriticky opakují. Díky tomu se v médiích vytváří „chvění“ 

v tom ohledu, že se „straší lidé“.  

LJ: To nejsou pouze řeči politiků. V okamžiku, kdy vláda obhajuje vyhlašování stavu legislativní nouze 

před Ústavním soudem ČR tím, že by přece mohly vzniknout závažné hospodářské škody, to nejsou 

pouze řeči. Vše je na základě seriózních studií či soudů ratingových agentur, jež si můžeme přečíst na 

internetu. Je možné vidět, že některé skupiny se mnohokrát mýlí, zvláště v době ekonomické krize. 

To znamená, že je tam vidět přehlédnutí, nejen trh jako takový, ale jak se chovají konkrétní skupiny 

veřejného názoru. Je to pouhé odvozování výkonu politické funkce, politického mandátu od toho, jak 

se chová, ale i od idejí a stranických ideologií. Je to naslouchání tomu, co generují skupiny trhu, v tom 

vidím problém.  

MS: Souhlasím, že vlastně politici jednají na základě objednávky. Demokracie není demokracií, ale 

stává se z ní čistá aréna lobbování.  

LJ: Zde mluvíme o bezelstném chování politiků, kteří si přizpůsobují politiku logice trhu, a to se 

nebavíme o tom, že politické strany také musí být z něčeho živy a musí být někým sponzorovány. 

Stále častěji se setkáváme s tím, že silný sponzor rozdělí nemalé částky mezi několik větších stran, 

které tímto způsobem, když ne přímo ovládne, přinejmenším si je zaváže.  

MS: Narážíte na pana Bakalu24?  

LJ: Ano, zrovna na něho. Ten má své zájmy v oblasti těžby či správy nemovitostí. Poté je vláda 

následně ve velmi obtížné situaci, když přijímá legislativu, která se týká bydlení, a přitom by však šla 

proti zájmu svého stěžejního sponzora.  

MS: To jsme ale u člověka. Jeho jednání je výslednicí vlastních zkušeností a mravní vyspělosti.       

LJ: Mně přijde dosti legrační či komické, že slýcháme o nikým nevolených skupinách občanských 

aktivistů, ekologů nebo umělců, kteří se snaží někde něco prosadit. Ve srovnání s tím skutečným 

nebezpečím, jsou to velmi marginální skupiny a také skupiny, které prosazují své zájmy většinou 

naprosto v rámci legitimního politického zápasu, jejž mohou vést různé nátlakové lobbistické skupiny.  

                                                           
24

 Zdeněk Bakala *1961, český podnikatel. V době komunistického režimu působil v USA, kde též studoval. Po 
roce 1989 působil jako zástupce Credit First Boston i v Praze. V roce 1994 založil společnost Patria Finance. Po 
jejím prodeji se stal podnikatelem v těžebním průmyslu a společnost NWR vlastní OKD. Je vlastníkem českých 
médií – nakladatelství Economia, která vydává Hospodářské noviny, Ekonom. Je činným v oblasti filantropie.  
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MS: Je dobré uvést, že to vše je záležitostí kultury dialogu.  

LJ: Pokud v něčem politická vrstva selhává, selhává v tom, že právě ona by měla umět nějakým 

způsobem koordinovat soutěžní těch jednotlivých nikým nevolených skupin ve společnosti, když ne 

přímo ho soudcovat. Měla by být schopna vytvářet politickou vůli a výkon svého mandátu na základě 

zohlednění maximálního počtu lidí, kteří do politiky vstupují. Poté se nemůže stát, že budou politici 

na poslední chvíli zaskočeni nátlakovou akcí lékařů, ačkoliv s ní mohli počítat dlouhá desetiletí.  

MS: Spor lékařů se táhne od devadesátých let, kdy se do čela Lékařského odborového klubu dostal 

David Rath25. To je však minulost. Dnes jsme v roce 2011. Pánové politici tomu nevěnovali patřičnou 

pozornost. Provádění demokratické politiky se možná stalo pouhou údržbou bez vizí a bez koncepce?  

LJ: Ano, ale tím jsme neustále u toho samého. Pohled na výkon politické správy a moci je zúžený, 

silně abstrahuje od dění za zdmi stranických sekretariátu. To vede k tomu, že na jedné straně se ztrácí 

politická demokratická legitimita a na druhé straně selhává i manažerský výkon politiky.  

... Činnost pro rehabilitaci demokratické politiky ...  

MS: Řekněte, co by dle vás pánové politici měli dělat, aby došlo k rehabilitaci politiky? Sluší se říci, že 

snad dobrým příkladem pro výkon správy státu bylo třeba zřízení Národní ekonomické rady státu. 

Význační ekonomové z naší země počali připravovat materiály, které se poté na vládě diskutují. 

Koncepce mají širší společenskou oponenturu.  

LJ: Dle mého pohledu jsou zde přinejmenším tři zásadní věci. Zaprvé oddělení státní správy a politiky. 

To znamená nejen mluvit o zákoně o státní službě, my jej sice zde máme od roku 2002, avšak je 

nutné jej uvést v platnost. Je nutný proto, aby se odlišilo, co je hájemství politických stran, a co je věc 

odborná v rámci státní správy.  

MS: Je důležité připomenout, že právě první republika vycházela z kontinuity Rakouska – Uherska. 

Pokud rakouskouherský systém člověk studuje, lze poukazovat na profesionalitu správců státu. 

Neměnili se, jak zafoukal vítr.  

LJ: Kdybychom přistoupili na tento model, neznamená to, že by politici neměli co dělat, že by 

najednou omezili svůj prostor. To proto, že jejich prostor je právě v oblasti prosazování a obhajování 

dlouhodobých koncepcí. K tomu jsou nezbytné orgány, o kterých mluvíte, jako je ona Národní 

ekonomická rada vlády. Právě tato instituce je koncipovaná dost široce, i její personální složení je 

zajímavé. K rozkvětu poradních a strategických institucí došlo na přelomu tisíciletí. Přes všechny 

výhrady ke konceptu „opoziční smlouvy“ zde začaly fungovat poradní instituce řešící strategické 

otázky. 

MS: Akademická sféra je připravena -  existuje zde Centrum pro sociální a ekonomické strategie. To je 

záležitost profesora Potůčka26.  

                                                           
25

 David Rath *1965, český politik, původem lékař, který si vybudoval pozici v otevřeném boji vůči reformním 
vládám Václava Klause. Postavil se do čela Lékařského klubu, který v době jeho působení sloužil jako odborová 
organizace sdružující lékaře. Jako politik začínal v ODS, avšak poté přešel na stranu sociální demokracie. Působil 
ve vládě Jiřího Paroubka 2005 – 2006 jako ministr zdravotnictví. Proslavil se zavedením nucené správy ve VZP. 
V roce 2008 úspěšně kandidoval na hejtmana Středočeského kraje, který se stal jedním z nejzadluženější. 
Kromě této funkce zastává poslanecký mandát. Je známý schopností hovoru, argumentace.    
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LJ: To je právě ono. Ne plánování, ale strategické koncepce, … 

MS: … abychom věděli, kam střelka kompasu ukazuje.  

LJ: Abychom věděli, jakou cestou se hospodářství a společnost může ubírat. Abychom se mohli 

rozhodovat mezi určitými cestami, které nám svět nabízí. K tomu jsou zde tyto poradní a expertní 

orgány nesmírně důležité. Není nezbytně nutné … a dokonce by to byla chyba … kdyby měly přímou 

politickou moc. Je důležité, aby jim politici, a v přední řadě vládní politici naslouchali. Máme zase 

příklady ze skandinávských zemí, kde tyto poradní orgány fungují ne při vládě, ale při parlamentu. 

Tam je snaha, aby byly co nejotevřenější a nejprostupnější nejenom stranám vládní koalice, ale též 

opozici. V poslední řadě je to otázka rozvoje „think – tanků“, které by měly ochotně pracovat 

s politickými stranami tak, aby když se politická strana dostane k politické moci, nemusela řešit, co a s 

kým bude prosazovat a jak a čím bude úkolovat státní správu. To proto, že již přijde s určitou 

myšlenkou, s ideou, pro kterou získala, byť v zjednodušené podobě důvěru či legitimitu ze strany 

voličů.  

MS: Lze soudit, že myšlenky zde jsou, otázkou je jejich realizace. Člověk se dívá na procesy, které jsou 

v okolních zemích třeba na Slovensku. U nás se diskutuje, kdežto v jiných zemí se koná. Je to vidět na 

příkladu Slovenska. Tam se koná, stačí se podívat, jak se realizují úsporná opatření, důchodová 

reforma. Jistě to má své chyby, ale již je to nasměrování. Zde se skutečně spíše jen tak hovoří o 

možných plánech, ale na skutečné činy dojde málokdy. Reforma se v naší demokracii stala 

frekventovaným slovem. Je otázkou, zdali její konkrétní kroky spatří světlo světa.  

LJ: O tomto problému psal Konrád Liessman27. Upozorňoval na fakt, že přihlášení se k vůli po 

reformách nahrazuje v politice vše ostatní, tedy program, ideje. Podobně se všichni v šedesátých 

letech zaklínali kulturní, sexuální revolucí, nyní se všichni zaklínají reformami, ačkoliv původně slovo 

reforma znamenalo návrat k původní formě, do původních kolejí. U nás, místo abychom používali 

reformy k tomu, abychom opravili, co se udělalo špatně, a to i v těch posledních dvaceti letech, 

reformy používáme k roztáčení dalších a dalších kol modernizací pro modernizaci. To také svědčí o 

vyprázdněnosti politiky. My se sice „ureformujeme“ k smrti, ale nedáváme vědět, proč reformy 

děláme. Proto nakonec děláme reformy reforem.  

MS: Bylo by žádoucí, abychom pochopili, co je postatou slova reforma, a aby česká demokracie šla 

cestou opravdové reformy, v níž zvítězí selský rozum a odvaha k činu. Děkuji vám za vaše postoje ...        

P.S.: 

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

                                                                                                                                                                                     
26

 Martin Potůček *1948, český sociolog, zabýval se analýzou sociální politiky, lidského potenciálu. Přednáší na 
Fakultě sociálních věd UK a je zakladatelem Centra pro sociální a ekonomická studia. Nyní se zabývá otázkou 
veřejného sektoru. Mezi jeho knihy patří: Nejen trh (1997), Křižovatky české sociální reformy (1999). Se svým 
týmem rozpracování studie strategií pro budoucnost. Známá je Vize 2015 z roku 2001.   
27

 Konrád Liessman *1953, rakouský sociální myslitel. Do širšího mezinárodního povědomí vstoupil díky kritice 
soudobého vzdělání a vzdělanostní politiky. Ta dle něj vede k polovzdělanosti. Teze shrnul do práce Teorie 
nevzdělanosti (2006). V roce 2006 byl oceněn v Rakousku titulem Vědec roku. V roce 2010 mu byla v Čechách 
udělena cena Vize 97.   
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LJ: Obnovy kapitalismu jsem se osobně neúčastnil. Studoval jsem, až do roku 1995 jsem nebyl 

výdělečně činný. Kapitalismus mne ostatně nezajímá coby příležitost ke zbohatnutí, nýbrž jako 

systém ke studiu - a také k reformování. Působím v Masarykově dělnické akademii.  

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

LJ: Tuším, že jsem se na radu rodičů zúčastnil druhé vlny KP a spolehl se na některý z fondů. Nic 

zvláštního jsem na této transakci nevydělal a tuto kuriózní vzpomínku jsem víceméně z paměti 

vytěsnil. 

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?       

 

LJ: Je to hra na co by kdyby. Myslím si ale, že rozdělením ČSFR jsme více ztratili, než získali. 

Národnostní, etnickou, kulturní homogenitu za přínos nepokládám. Slovenský nacionalismus se 

neoslabil, naopak vztahy uvnitř Visegrádu, zejména mezi Maďary a Slováky, se zostřily. Naše země se 

staly méně viditelnými, méně vlivnými. Jsem ale rád, že oba státy tuto transformaci zvládly a setkaly 

se v EU, kde dokonce Slovensko hraje významnější part než ČR.   

 

 

Dialog o transformaci s Lubomírem Zítou28,29: 

MS: V jaké životní fázi vás zastihl rok 1989? Co jste si od něj sliboval a jak vaše očekávání byla 

naplněna?  

LZ: Rok 1989 jsem očekával dlouhou dobu. To proto, že do situace, v níž jsem žil do roku 1989 mě 

dostala společnost, respektive komunistická strana, a to již v letech 1969 – 1975, kdy mě tamní lidé 

určitou formou zbavili možnosti pokračovat dál ve školství. Pracoval jsem jako dělník, jako technik, i 

jako vedoucí investic. Vše probíhalo na úrovni podniku Vodovody a kanalizace, kromě jednoho 

měsíce. Získal jsem tam dobré zázemí, dobře se mi tam pracovalo, ale pořád jsem tíhnul ke školství. 

Byl jsem velmi rád, že mě v roce 1989 oslovili dva kantoři, zdali bych nechtěl dělat ředitele na 

Základní škole T. G. Masaryka.  

MS: Dříve školy Základní školy Zdeňka Nejedlého. 

LZ: V tomto okamžiku jsem celkem nezaváhal a dál jsem s nimi vedl diskuse. Došlo to tak daleko, že 

jsem odešel v lednu 1990 z podniku Vodovody a kanalizací a přešel jsem na školu Zdeňka Nejedlého, 

neboli T. G. Masaryka. Změna názvu byla celkem rychlá. 

MS: Rychlý vzestup, že?  

                                                           
28

 Lubomír Zíta *1941, pedagog, podnikatel, ředitel Základní školy na T. G. Masaryka 1990 – 2006, starosta 
města Poděbrady 2006 – 2007, městský zastupitel a radní.   
29

 Dialog byl veden ve středu 27. července 2011 ve večerních hodinách v Poděbradech ve Swiss baru na 
lázeňské Kolonádě.   
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LZ: Neřekl bych. Měl jsem možnost v roce 1965 dělat zástupce ředitele v Milovicích. Nestál jsem však 

o to, jelikož jsem měl zájem získávat další zkušenosti. Nevím, zdali to byl vzestup. Jednoduše mě to 

lákalo.  

MS: Chopil jste se příležitosti, která ležela na zemi.  

LZ: Víte, neležela. Lidé znali mou minulost a znali i mou současnost. Proběhlo to nějak společnými 

silami. Učitelský sbor mě přijal normálním způsobem, jelikož mě znali.  

MS: Dá se říci, že jste se navracel na místo, které jste kdysi zastával?  

LZ: Navracel jsem se na stejné místo, než se mnou počal šachovat odbor školství. Tehdy to vedl pan 

Novotný a šel jsem po celém okrese. Dostal jsem se do Žehuně, do Nymburka a poté jsem musel ze 

školství. Většinu času jsem však učil na škole T. G. Masaryka.  

… Komunismus a kontexty ...  

MS: Než přejdeme k otázce transformace a současnosti, jak jste se díval na minulost? Strávil jste 

v něm mládí, část produktivního života. Někdo může říci, že to byly nehybné vody. Co to bylo pro vás? 

Nemohl jste vykonávat svou profesi.  

LZ: Pro mě normalizace znamenala asi toto: Žena nemohla sehnat místo, protože chodila se Zítou, 

sebrali mně byt, který jsem měl. To byla normalizace. Vzhledem k tomu, že můj bratr odešel do 

Kanady, musel jsem za něj zaplatit poplatky za jeho věci, které měl a které se prodaly. Také mi říkali, 

že jsem praporečník pravicového oportunismu a mluvčí učitelů. Jestli se nezměním, tak neseženu 

místo ani v rámci Středočeského kraje a budu muset skončit. Pro mě to znamenalo, že jsem byl 

neustále atakován a že byla atakována má budoucí žena. To byla normalizace.  

MS: Přesto, jak vnímáte realizovatelnost ideologie komunismu? 

LZ: Jedná se o utopii.    

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

vítězství liberální demokracie? 

LZ: Určitě.  

… Exil …  

MS: V sedmdesátých letech minulého století jste byl třicátníkem, že?  

LZ: V sedmdesátém pátém, kdy jsem měl jedno dítě, mi bylo 34 let.  

MS: Neměl jste zájem raději vzít kufry a odjet do ciziny? 

LZ: Mohl jsem, ale nechtěl jsem. Několikrát jsem byl v cizině, jelikož jsem měl a mám ve Francii 

příbuzné. Ani mou ženu, která byla v Anglii, to netlačilo, netáhlo jí to pryč, a tak jsme v cizině 

nezůstali. Myslím si, že pokud bychom tam byli, dostali bychom se dále, a to jak společensky, tak 

ekonomicky, ale zkrátka jsme to neudělali.  

MS: Domníváte se, že během komunistické éry odešli lidé, kteří byli elitou národa?  
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LZ: Nikdy jsem nezkoumal, kdo odešel kromě známých lidí. Zdali to byla elita? Pamatuji si, že mezi 

nimi byli i automechanici, údržbáři, a proto to asi neodešla pouze elita.  

… Hodnoty, na kterých se dá stavět …  

MS: Dalo by se říci, že existovaly hodnoty, za které je správné trpět? Tak se o přítomnosti v Čechách a 

o signování Charty 77 vyjádřil Jan Patočka. Sám jste s touto společností nepřišel do styku?  

LZ: Přiznávám se, že jsem nevyhledával nikoho a prostě jsem žil obyčejným životem. Když mně sebrali 

byt, musel jsem si nový svépomocně postavit, aby rodina měla nějaké zázemí, jelikož jsme bydleli tři 

rodiny ve dva plus jedna. Časové náklady čítaly asi 4 500 hodin. Situace byla velmi složitá.  

MS: Žil jste v naději, že režim, který je zde, nakonec stejně musí padnout?  

LZ: Věřil jsem tomu, ale tunel, v němž jsme žili, nějak nekončil. Až v roce 1987, kdy jsem se setkal 

s člověkem, jenž pracoval na dost vysokém místě na ministerstvu a řekl mi, že bych se mohl vrátit do 

školství. Říkal, ať vydržím, že je to otázka krátkého času, jelikož musí dojít ke změně.  

MS: To bylo v jaké době?  

LZ: To se psal rok 1987 …  

MS: … a v Sovětském svazu byl Gorbačov a běžela perestrojka.  

LZ: To ano, ale u nás to bylo jiné. Vezměte si Německo a jinde. My jsme se tvrdého režimu drželi.  

MS: Pánové, kteří nám vládli, čekali na příkazy z Moskvy, a ony nepřicházely.  

LZ: Asi tak.  

… Politika …  

MS: Po roce 1989 jste se stal ředitelem a měl jste zájem se podílet na správě věcí veřejných. Jak jste 

vnímal slovo demokracie? Uvažoval jste, že se vydáváme na návrat mezi západní demokratické státy?  

LZ: Bral jsem jako skutečnost, že budu chtít udělat nějaké změny na škole podle svých představ, které 

někomu nebudou příjemné, jelikož jsem byl zvyklý na poměrně velké pracovní nasazení. Těch věcí 

jsem udělal dost a podařilo se to během krátké doby. Času bylo málo, abych sledoval nějaké 

zahraniční dění a napojení na západní struktury. Člověk poslouchal zprávy, přečetl si noviny, a to bylo 

vše.  

MS: Možná jste mě chybně pochopil. Nemyslel jsem, že byste strávil čas četbou materiálů vztahujících 

se k formování politiky. Otázku jsem orientoval nejen na participaci v městské politice, ale i obecný 

návrat k demokratickému zřízení, které tato země již ve dvacátém století zažila. 

LZ: Městská politika v té době? V roce 1996 mě můj bývalý žák a kolega Novák lákal na Městský úřad. 

Dokonce osobně za mnou byl ve škole pan Zeman, jenž mi říkal, že mám jedinečnou příležitost 

vstoupit do sociálně demokratické strany. Kdy se mi naskytne, abych byl nejvyšším přestavitelem 

zván do ČSSD? 

MS: Z města?  
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LZ: Ne, ne. Zeman, předseda sociální demokracie, za mnou byl osobně i s jinými představiteli stany. 

Mohl jsem vstoupit do sociální demokracie, mohl jsem být v tu ránu ve vyšší politice od města až 

dále. Mě toto nelákalo. Mě lákala klasická práce s dětmi, s učiteli, a ne s veřejností.  

MS: Formování osobností, dohánění nedostatků? 

LZ: Nevím přesně, zdali nedostatků, ale věcí, o nichž jsem si představoval, že by mohly být jinak. Tím 

neříkám, že vše bylo špatně.  

MS: Do politiky jste se vrátil po roce 2002. Dostal jste se do zastupitelstva a od té doby … 

LZ: … v něm působím přerušovaně. Týkalo se to roku 2008 – 2010, to jsme v zastupitelstvu nebyli, 

jelikož jsme všichni rezignovali na protest proti tomu, co se v zastupitelstvu dělo. Jinak jsem tam byl 

celou dobu.   

… Demokracie …  

MS: To jste popsal reálný stav na maloměstě. Zkusme obecněji. Co pro vás je demokracie? Slovo 

demokracie jsem užil záměrně, jelikož když Československo deklarovalo, že se vydá západním 

směrem, jednou z podmínek bylo obnovení demokratického zřízení. Co si pod tímto slovem 

představujete? Mnoho lidí užívá toto slovo, ale každý mu rozumí trochu jinak.  

LZ: Je to v podstatě cosi, co v současnosti není překonané. Můžeme to vidět jako zlo, ale je to zlo, 

které je ve srovnání s ostatními to nejmenší. Pokud to někdo bere jako způsob, kde si může dělat, co 

chce, jak chce … řada lidí to tak bere a hájí se, že si může dělat, co chce, vždyť je demokracie … je to 

příklad toho neporozumění. Soudím, že každý „bordel“ má svou hranici, i demokracie má své hranice.  

MS: Pochopitelně. Shodou okolností ve skutečném „bordelu“ musí být lepší pravidla, aby tam přece 

chlípníci docházeli.  

LZ: To je pravda. Ale myslím si, že je to, co jsem vám už řekl. Demokracii jsem si vždy představoval 

jako něco, kdy budu moci do věcí hovořit, budu je moci ovlivňovat. Pochopitelně v demokracii se 

jedná o většině. Většina vás může „převálcovat“, ale svůj názor mohu říci a nemusím se bát. Když 

jsem to v roce 1968 řekl, bylo mi vyčítáno, že čtu Reportéra, že čtu Literární listy, že neodebírám 

Rudé právo, že jsem praporečníkem pravicového oportunismu. V současnosti mi mohou pouze říci, že 

jsem rebel či cokoliv jiného, že nesouhlasím s řadou věcí. I za komunistů jsem si dovolil říci, co si 

myslím. Pochopitelně to člověk musí říci slušnou formou, ale člověk se občas dostane do takových 

„otáček“, kdy … 

MS: … i rázné slovo …  

LZ: … je nutné použít.  

MS: Kantoři dříve dostávali rákosku, když měli zkrotit neposlušné. 

LZ: Ta chybí pro darebáky.  

MS: Ta chybí nejen ve škole, ale i ve společnosti?  

… Demokracie a strach …  
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LZ: Chybí, chybí. To proto, že neříkám, že všichni, ale jako to bylo ve středověku, v minulosti, lidé se 

musí bát, ne když se nebojí postihu. 

MS: Dříve se báli Pána Boha.  

LZ: Toho se báli pouze naoko. Zkrátka lidé se musí bát. Když se nebojí, je zle. Soudím, že to platí 

pouze pro malé procento lidí. O těch ostatních bych řekl, že jsou disciplinovaní a nejsou takoví, že by 

na ně musela být rákoska. Považuji to za nutnou věc. Děti si dělají, co chtějí. Kriminálníkům je to 

jedno, ve vězení dostanou v poledne ovoce, večer dostanou zeleninu. Dokonce se mohou dívat na 

televizi. To vše místo toho, aby se báli, že přijdou do klepet a budou muset od rána do večera dělat. 

Ne, v tom okamžiku, kdy je jasně prokazatelné, že jsi znásilnil děcko, nemáš ve společnosti co dělat. 

Pro mě to jsou věci jasné. 

MS: To je ale neslušná společnost.  

LZ: Uvažujeme, že demokracie je slušná společnost, v tom okamžiku je potřeba, aby se neslušný 

člověk bál, že jej potká dvacet roků, a ne „veget“.  

MS: Když uděláme odbočku, normalizace trvala shodou okolností dvacet let, a právě slušný člověk se 

musel bát, zdali na něj není někdo napojen, zdali jej nesleduje třeba Státní bezpečnost. Na druhou 

stranu - věřící by mohli namítnout, že člověk s čistým svědomím se bát nemusí. Mnohdy ale slušní lidé 

byli utlačováni neslušnými.  

LZ: Spíše bych to vztáhl na nápravu. Vězňové, kteří by se měli bát, mají veget a budou mít vše, co 

chtějí, a když to nebudou mít, budou si stěžovat. To je právě to, co si myslím, že je tou rákoskou. Ve 

školství? Já jsem nepoužíval rákosku, ovšem občas jsem použil ruku, pokud dítě ví, za co to je. 

V životě jsem nenapsal poznámku. Vše jsem řešil na místě a hned. Tak by to mělo být řešeno ve 

věcech, které jsou jasné a prokazatelné. Může být řada věcí, která může být zkreslená. Jedna paní 

povídala a někdo se dostal do vězení omylem. Neplníš povinnosti, postihneme tě. Opět se dostáváme 

ke strachu. Pokud se bude bát, nedovolí si to.  

MS: Strach není dobrý rádce. Lze uvažovat i tak, že mnoho lidí se dnes bojí. Strach má jinou podobu: 

třeba že přijdou o práci.     

LZ: To je něco jiného.  

MS: Ze strachu vznikají úzkosti, stresy. 

LZ: To je pravda, ale je to o něčem jiném. Jak je možné, že zde lidé přijdou o práci a jak je možné, že 

zde pracuje tolik Ukrajinců, Rusů, Albánců a jiných národností? Jak je to možné? Kdyby byla jiná 

sociální politika, naši lidé budou mít práci.  

MS: Jinými slovy, vy zdůrazňujete rákosku.  

LZ: V tomto případě ne. Pokud by byla jiná sociální politika a lidé by nedostávali peníze za nic, jenom 

proto, že jsou nezaměstnaní. Kdyby řekli, ty jsi učitel? My místo učitele nemáme, máme zde místo 

zahradníka a budeš dělat zahradníka.  

MS: Namítáte proti špatné adaptabilitě některých jedinců?  
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LZ: Ta je dána naší společností, našimi právními normami, našimi usneseními v poslanecké sněmovně. 

Je to v systému. Myslíte si, že by jinak neřvali cikáni a další, že nedostali podporu. Proč tito lidi a další 

nedělají práce pro město?  

MS: Využijme volných rukou ke zvelebení města, a aby si lidé práce vážili.  

LZ: Pouze vám chci říci, že nezaměstnaní by se museli bát. Dostaneš práci, ale ne podle kvalifikace. 

Dostaneš takovou, abys nebyl nezaměstnaným.  

… Systém ne lidi …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Jak se díváte na slova Václava Klause: „Měníme systém, ne lidi“? Říkal 

jste, že jsou zde špatně nastavená pravidla. Po roce 1989 se muselo změnit centrální plánování na 

tržní hospodářství. Měnění lidí je sociálním inženýrství. Jak vy o tom uvažujete?  

LZ: Je to pravda. To je to nejhorší, co může být. Práce s lidmi byla vždy tou nejtěžší.  

MS: Ano, ovšem tam šlo o to, zdali máme nechat pouze nastavená pravidla a více nezasahovat. Nechť 

se lidé změní sami.  

LZ: Kolik roků byli zvyklí pracovat za komunistů? Od roku 1948, s jistou korekcí již od roku 1946.  

MS: Prapodivný systém byl od roku 1938.  

LZ: Zapomeňme na válku, kdy to bylo daleko složitější. Komunisté a všichni spolu drželi. Soudím, že o 

minulosti se dá říci, že to bylo inženýrství, jak říkáte, nejvyššího řádu. Lidé se chovají podle toho, co 

jim umožňuje stát, co jim umožňují zákony.  

MS: Jinými slovy šlo o volnost interpretace pravidel a neznalost elementárního slušného chování. Vy 

jste demokracii ztotožnil s řádem. Bez řádu nastává sprostá anarchie a dochází k tomu, co 

sociologové nazývají anomií, tedy rozklad společnosti, a to jakékoliv. 

LZ: Přesně tak.  

… Nejen dech minulosti v politice i hospodářství …  

MS: Myslíte si, že třeba během dvaceti let zde byla ochota vytvářet normy, které by člověka, jenž 

hraje unfair a špatně, postavily na distanc?  

LZ: Řekl bych, že je to jeden pozůstatek minulosti. Na vedoucí místa se dostali lidé, kteří byli na 

vedoucích místech za komunistů.  

MS: Neproběhla dle vás rotace kádrů?  

LZ: V tom okamžiku tito lidé měli nejblíže k informacím, měli kontakty a spojení, což vlastně znamená 

vše.   

MS: Měli to, čemu se v ekonomii říká sociální kapitál.  

LZ: Proto změny probíhaly strašně pomalu. Proč se až po dvaceti letech řeší staré problémy i 

v postkomunistických státech? Proč jsme nepřevzali některé věci týkající se norem a předpisů od 
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vyspělých států? Řekl bych, že bylo zdržováno právníky, advokáty poplatných společnosti před rokem 

1989.  

MS: Neříkáte nepřímo, že zde neproběhla dekomunizace?  

LZ: V první fázi počítala řada lidí, že se to během pár let obrátí nazpět. Já to od lidí znám. Z toho 

důvodu si myslím, že zde byla velká euforie a řada lidí, která byla vypočítavá, tuto euforii využila ve 

svůj prospěch.  

MS: V roce 1990 se komunisté s malým procentem dostali do federálního shromáždění a národních 

rad.  

LZ: S malým procentem. Oni přešli do Občanského fóra, poté do Občanských demokratů - jednoduše 

přešli do stran, v nichž viděli možnost uplatnění.  

MS: To nemilé české překabátění!  

LZ: Přesně tak.  

MS: Tady kladete otázku, která by mohla znít: „Jak reformovat systém, jenž je shnilý?“ Je nutné se 

tázat, zdali by to probíhalo tak rychle, pokud bychom neměli tak šikovného vyjednavače v podobě 

Mariána Čalfy?  

LZ: Nedokážu si to představit, protože vím, jak to probíhalo. Mně se nelíbí, jak to probíhalo. Každý 

podobný proces nebude mít pouze plusové hodnoty, ale též minusové. Pořád si myslím, že řada věcí 

v oblasti práva mohla být uskutečněna dříve, a ne s takovýmto zpožděním. To nahrává tomu, že byly 

zainteresovány bývalé společenské složky, členové StB, komunisté, kteří se překabátili. Podle mě to 

zdržovali. Stejně tak si myslím, že bylo postupováno ve věci změny majetkových poměrů továren a 

všeho, co s tím souviselo.  

MS: Narážíte na privatizaci?  

LZ: Ať to byla malá, či velká privatizace. Nemohu si pomoci, ale jistě podobné věci probíhaly v jiných 

státech. Soudím, že se někde musí vzít nějaký vzor či několik vzorů a udělat z nich průnik.  

MS: Člověk může namítnout, že byla taková snaha. Mnozí se inspirovali ve Velké Británii. Tam přišla 

baronka Thatcherová a počala rozprodávat majetek, jenž byl státní. Nu, ovšem Británie měla 

nepřerušovaný ekonomický systém, třebaže měl obtíže. Bylo to cosi jiného než v Československu, 

respektive České republice. Zde během plánovaného hospodářství bylo všechno všech. Také jsme se 

naučili krást. Jak budovat tržní hospodářství s takovouto mentalitou? To je jistě pro mnoho lidí velkou 

otázkou.  

LZ: Proto říkám, že změna chování a myšlení lidí, tedy to, co jste naznačil, je jeden z důležitých 

elementů demokracie, která se však za jednu generaci nemůže změnit.  

MS: Masaryk říkal 50 let, to jsou dvě a půl generace.  

LZ: Zase se vrátíte k tomu, že celý komunistický systém nás vrátil o několik desetiletí nazpět. Lidé 

viděli, že životní úroveň je nižší, když se srovnali se Západem.  
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MS: Je otázkou, co jsme žádali. Je otázka, zdali jsme si chtěli spravovat zemi sami, mít zde demokracii, 

nebo jestli jsme uvažovali zde mít hlavně blahobyt?  

LZ: Jistě, to je složitá věc. Při zpětném pohledu vidím, že se otálelo s řadou věcí, které mohly být 

hotovy před deseti lety. Jak by se mohlo stát, že vše bylo křišťálově čisté?  

MS: Ekonomové si vytváří modely, které tomu odpovídají.  

LZ: Soudím, že praktiky byly pro premiéra křišťálově čisté …  

MS: Jakého premiéra máte na mysli? Nemáte na mysli Stanislava Grosse?  

LZ: Ano. Pro něj je to křišťálově čisté. Pokud lidé vidí, jak někteří přicházejí k majetku jednoduchým 

způsobem, řeknou si, že půjdou stejnou cestou.  

MS: Lze s vámi souhlasit, nicméně za tento způsob chování by byl v zahraničí odsouzen. Inu, dostali 

jsme se ke kultuře politiky, že? 

LZ: Ano, ale také k právu. S těmi věcmi se otálelo. Mělo by zde platit: padni, komu padni. Ty jsi to 

udělal, nesmí se to, je to v rozporu s tím a s tím, minimálně je to v rozporu se slušným chováním 

člověka, jenž je v politice, a proto odejdeš. To udělají v zahraniční, zde ne. Zde podrží politika, 

maximálně přejde na jiné ministerstvo.  

MS: To je praxe. Čím je to podle vás dané? Známosti, politická angažovanost, nepostradatelnost? 

LZ: Drží jej partaj. 

MS: V „partajní politice“ mrav neplatí.   

LZ: Ano. Když to vezmete, jak dlouho drželi Bendla, jak dlouho drželi Grosse? Ve zdejší politice je vždy 

něco za něco. My ti zde udržíme tuto osobu, my jej schválíme. Je to i v současnosti.  

MS: Nepřímo konstatujete, že lidé z politiky odcházejí, když je to hodně prohnilé. Lidé nemají 

soudnost, a proto odcházejí i s ostudou. Jsou nějaké mechanismy, jak se s tím vypořádat?  

LZ: Víte, politika, a říkala to má babička, je špína. Špína od první republiky se dostává i sem. Čistota, o 

níž se snažila Anglie či Amerika, tam je ve větším rozsahu, třebaže od špíny nejsou ani oni ochráněni.  

MS: Mají korekční mechanismy. Zločinci se nedostanou až do premiérských křesel. Když je politik 

usvědčen, tak odchází. Soudíte, že problém této společnosti spočívá také v tom, že slovo slušnost, 

mrav v politice neplatí?  

LZ: Politici jej znají, ale znají jej podle sebe. Dokážou si jej interpretovat po svém.  

MS: Poukazujete na reinterpretaci termínu?  

LZ: Navenek jsem slušný, ale ve skutečnosti dělám takové podvody. Teprve za předpokladu, že mu 

vyšetřovatelé dokážou, že tomu tak není, dojde až k soudu a je usvědčen. Když jej soud sprostí viny, 

je čistý a nic se mu nestalo. Veškerá činnost vyšetřovatelů, policistů jde stranou. Opět zde dochází 

k vazbám mezi vyšetřovateli, mezi právníky. Nyní závisí na tom, jakého mám právníka.  
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MS: Lidé ve veřejném prostoru jako by ztratili svědomí. Soudíte, že právě to je dědictví minulosti? Je to 

součástí kódu české společnosti?  

LZ: Já bych to na komunismus již nesváděl. Určitě se sice během něho lidé naučili krást a museli dělat, 

že nekradou.  

MS: Dvoutvářnost.  

LZ: To se zde může promítnout, a myslím si, že český národ je v podobné situaci švejkovsky známý. 

V jiných státech by tomu tak nebylo. V každém státě to zkrátka v nějaké míře je.  

… Politika nejen obecní a kontexty …  

MS: Hovoříme o politice, ale ještě nepadla otázka, zdali považujete participaci na věcech veřejných 

jako lidskou povinnost? Tuším z toho, co jste zmínil, že tomu tak bude.  

LZ: Všichni to neumí a nechtějí. To je složité.  

MS: Co říci, lidem, kteří jsou nespokojení, ale na druhou stranu nejsou ochotni věnovat část svého 

času veřejnému prostoru?   

LZ: Ať jdou do příštích voleb sami.  

MS: Vstoupil jste do politiky, když bylo vidět, že je cosi chybné a věci mající sloužit hnijí.  

LZ: Tehdy za mnou přišel v roce 2001 kolega Ivan Uhlíř, jenž byl jedním z těch, kteří mě dostali zpět 

do školství. Vytvořili jsme skupinu nezávislých, kdy jsme dostali v roce 2002 jako nové uskupení pět 

mandátů a v roce 2006 12 mandátů. V té době jsem chtěl udělat pro město něco navíc.  

MS: Povedlo se vám to, byť jste starostou byl pouze rok. Ve svém působení ve vrcholné regionální 

politice jste se snažil poukazovat na chyby, které byly udělány, a opravit je.  

LZ: Ano, ale díky straně Rovnost šancí, která měla ve vedení města dvě dámy, nebylo mi dáno dost 

času. Dvě dámy zajistily naše odvolání z radnice. Teprve nyní v roce 2011 se vracíme k tomu, co jsme 

počali dělat v roce 2006.  

MS: Pětileté zpoždění se snad na Poděbradech tolik nepodepsalo. Nebo si myslíte, že se mýlím? 

V komunální politice se přetřásala nezanedbatelná díla týkající se infrastruktury, protože možná došlo 

k odklonění financí.  

LZ: Nemohu to přímo tvrdit, ovšem jsou na to indicie. Týká se to kanalizace a dalších realizovaných 

záměrů. Proč? Jestli uděláte špatné dílo, což byl třeba případ kanalizace, ale nikdo z vedení netlačil na 

to, aby to dodavatel změnil. Teprve po letech se k tomu opětovně vracíme. Společnost Limistav, která 

revitalizovala park, bude muset chyby napravit. Udělaly se zastávky, které jsou pěkné, ale jsou to 

zbytečně vyhozené peníze. Můžeme to klidně nazvat slovem krádež? Odpovídá to však rozpočtu, a 

tak to krádež není. Je to přesto špatné hospodaření s finančními prostředky města. Zjistili bychom, že 

záměr byl dobrý, ovšem co za ním bylo?  
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MS: Prázdná forma, která sloužila někomu pro vyvedení peněz. Je vidět, že jsme se nenaučili řádně a 

odpovědně hospodařit. Není nám žel cizí uloupnout ze společného část a tvářit se, že je to v pořádku. 

To je bytostná přetvářka, to je faleš! 

LZ: Ano, vím to, ale veřejně nemohu říkat, že je to krádež. Je to špatné hospodaření s finančními 

prostředky.  

MS: To je hraní se sémantickými odstíny a zakrývání pravé podstaty věcí.  

LZ: Uvedu dost důležitou věc. Jestliže napíši, že XY okradl při této stavbě město o něco, musím vzít 

papír a dokázat mu to. Pokud si neproměřím, že je tam padesát centimetrů kameniva a pět 

centimetrů drobného kameniva, nemohu to udělat. Když udělám sondu a zjistím, že je tam místo 

padesáti třicet centimetrů, mohu říci, že na vině je ten, kdo měl stavební dozor. To je přece jeho 

chyba.  

MS: To je nádherné vyvlékání se z odpovědnosti u lidí, kteří nám vládnou jak na regionální, tak na 

vládní úrovni.  

LZ: Rozumíte, takto se to dá nádherně udělat. Já to nemohu udělat, třebaže si to myslím. My jsme 

uplatňovali spoustu věcí, kde došlo k naprostému pochybení, že se neudělaly věci, jak se měly udělat, 

a proto je to čisté okrádání. 

MS: Když tak naslouchám vašim slovům, dá se říci, že jste vstoupil do politiky jakožto člen pestré, 

spontánně se organizující občanské společnosti. Nebyli jste stranou, ale fórem.  

LZ: Chtěli jsme, aby došlo k nějaké změně. Nemyslím tím ke změně za každou cenu, ale změně 

pozitivní.  

MS: Dá se říci, že lidé, kteří se aktivně politiky účastní, musí mít patřičně dobrý žaludek, aby dokázali 

skousnout či zpracovat, co se jim předkládá?  

LZ: Myslím si, že ne. Pokud se člověk s tím chce seznámit, může se s tím seznámit, jelikož předem, než 

se dává něco na zastupitelstvo, materiály projednává rada města. Ta dostane materiály od 

příslušného odboru. Na radě se to projedná a případně se materiály předloží zastupitelům. Kdo si je 

předem prostudoval, může na jisté věci upozornit. Pokud neupozorní, může dojít ke schválení. Jsou 

věci, o nichž není třeba diskutovat, které jsou úplně jasné.  

MS: Důležitou roli hrají znalosti. Mnozí by měli dát na radu odborníků. Ale o co mně šlo více? Cílil jsem 

na otázku mravní integrity. Jsou lidé, kterým je jedno, že se rozkrádají peníze, třebaže jde o 

sofistikovanou formu? 

LZ: To nemohou tvrdit. Někdy to může být neznalost.  

… Politika po dvaceti letech s odstupem …  

MS: Kdybychom se mohli posunout z komunální úrovně a zaměřit se na celek. Jak vidíte českou 

politiku po více jak dvaceti letech? 

LZ: Řekl bych, že česká politika je v mých představách ve skluzu. To je to, co jsem zde říkal. Zdali to byl 

úmysl, jestli to byl cíl, jestli to byla neschopnost, nezájem, politikaření nebo hledání voličů pro 
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parlamentní volby - je otázka. Je skupina obyvatel, o níž se říká, že má dvacet tisíc, můžete si je 

„koupit“. Když se jim zaplatí a vyplní volební lístky, stojí to za to.  

MS: Dá se to nazvat dětské nemoci?  

LZ: To by byly dětské nemoci v padesáti.  

MS: Opět vzít do ruky rákosku? 

LZ: Na to mají lidé příležitost ve volbách. Je to ale udělané tak, že na čelná místa se dostanou lidé, 

kteří tam jsou pořád. Když je „nevykřížkujete“, což dává nějakou možnost, budou tam.  

MS: Nedochází k patřičné rotaci kádrů. Lidé s funkcemi srůstají.  

LZ: Tak si to vezměte, třeba pan Alexandr Vondra. Jak to, že tam ještě je, když udělá takové věci a 

nehlásí se k tomu? V tomto okamžiku jsem se styděl. Nebudu jmenovat další politiky. Domnívám se, 

že část politiků jsou slušní lidé. Předpokladem úspěšného politika je mít dobrou rétoriku, a pokud 

dobře hovořím, dobře vypadám a přesvědčím ostatní, mohu lhát jak cikán. To je staré rčení.  

MS: Soudíte, že lidé budou muset opět jít na náměstí a cinkat klíči? 

LZ: Nebudou. Na to jsou pohodlní. Také proto, že jsou v zaměstnání. Lidé se bojí, aby nepřišli o práci. 

Ano, půjdu cinkat, ale zítra jsem již „docinkal“, jelikož nebudu mít čím cinkat, jelikož nebudu mít 

peníze ani na jídlo. To se prostě může stát. Dříve se lidé báli komunistů a nyní se bojí, aby nepřišli o 

práci. To nemusí být jen tím, že se ruší podnik, ale také pouze tím, že jsem si dokázal vyjádřit svůj 

názor.  

MS: Jak se bránit? Vždyť se jedná o novou podobu nesvobody! 

LZ: Mohl bych říci několik příkladů, ale nebudu je zmiňovat, jelikož se jedná o Poděbrady. Jednoduše 

to funguje. Zde se jedná o čelné představitele či vedoucí činitele v jednotlivých podnicích, aby se 

chovali profesionálně, a ne stylem: „Nyní mně někdo vstoupil na kuří oko … To tedy ne, tady to říkat 

nebudeš …“ Naleznou si příčinu a důvod k tomu, že s tím člověkem skončí. Lidé se jednoduše bojí, aby 

nepřišli o práci. Před volbami, když jsem sháněl hlasy ne pro sebe, ale pro naše seskupení, jelikož 

jsme je museli sehnat, mi jedna paní říkala: „Ježíš Maria, ale já pracuji na městském úřadu, jestli nás 

uvidí, mohla bych přijít o práci.“ Já jsem odpověděl: „Čeho se bojíte?“ Lidé se bojí.  

MS: Sám jste řekl, že v jistém ohledu by se měli „bát“.  

LZ: To je však něco jiného.  

MS: Asi se bát autority, že? 

LZ: Ano. Zde se však nemohu bát, že mám svůj názor. Musím se bát proto, že neplním povinnosti, že 

do práce chodím opitý, pozdě, že si v práci hraju hry, že při práci brouzdám po Internetu. Toho se 

musím bát. Mám se věnovat práci, to je to mé „bání se“. To máte stejné ve škole, tam si také dítě 

nemůže téměř dovolovat, co chce.   

MS: Děkuji vám za pohled nejen na regionální politiku.  

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

LZ: Na část této otázky jsem odpověděl v dialogu.  

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

LZ: Měl jsem kuponové knížky.  

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

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

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

LZ: Pro tento rozchod jsem nebyl. Slováci nám do Čech za odměnu „poslali“ některé jejich 

spoluobčany.        

 

 

Dialog o transformaci školství s Lubomírem Zítou30,31:  

MS: Naše druhé setkání bych věnoval otázce školství. Působil jste v něm, také jste byl z něho odejit a 

po roce 1989 se do něho vracíte jako ředitel základní školy. Rád bych se zeptal, jaký důraz kladete na 

vzdělání, jaký má význam pro společnost? 

LZ: Jsou to banální otázky spojené s termíny výchova a vzdělání. Je to dáno osnovami a rámcovým 

vzdělávacím programem.  

MS: Jaký byl stav ve školství před rokem 1989? Sledoval jste to?  

LZ: Ani jsem to nechtěl sledovat. Znám stav k roku 1975. Pozoroval jsem, jak byly vychovány a 

vzdělávány moje děti, jak se hledaly politické záminky, aby se na studia nedostaly, což se obrátilo i 

proti naší rodině. Byly to věci, které jsem sledoval pouze okrajově. Co se vzdělání týče, tak si myslím, 

že bylo na dobré úrovni.  

… Kroky v systému po roce 1989 …  

MS: Jaké první kroky měly být dělány po r. 1989? Co školský systém požadoval, aby tento sektor mohl 

pomoci k dohánění Západu?  

LZ: Školství jako takové na špatné úrovni nebylo. Vzhledem k tomu, že bylo velmi politizováno, právě 

to našemu školství ublížilo.  

MS: Jaká podle vás byla péče v tomto oboru?  

LZ: Před rokem 1989?  

                                                           
30

 Lubomír Zíta *1941, pedagog, podnikatel, ředitel Základní školy  T. G. Masaryka 1990 – 2006, starosta města 
Poděbrady 2006 – 2007, městský zastupitel a radní. 
31

 Dialog byl natočen v sobotu 1. června 2013 dopoledne v kavárně Viola na lázeňské kolonádě v centru 
Poděbrad. 
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MS: I poté …  

LZ: Před rokem 1989 ve školství působila komunistická ideologie. Po roce 1989 se řada věcí opustila, 

třeba jak vzdělávat. Většinou byli na škole dobří učitelé a bylo se na co spoléhat.  

MS: Soudíte, že bylo dobré, aby proběhla decentralizace, aby se jednotlivé školy mohly řídit svým 

vlastním vzdělávacím programem? Bylo dobré, že jednotlivé školy byly autonomní?  

LZ: Nebylo to hned, nastalo to později. Přesně si nepamatuji, kdy jsme se stali rozpočtovou a 

příspěvkovou organizací, bylo to přibližně v roce 1994. Do té doby existoval školský odbor. Určité 

období, kdy jako vedoucí školského odboru na Nymbursku působil pan Miroslav Špak, bylo období 

dobré a progresivní. Po roce 2001 se školy staly pro kraj více anonymní, než tomu bylo před zrušením 

okresu.  

… Samosprávná škola …  

MS: Soudíte, že je správné, aby se škola spravovala sama a centrum dávalo pouhý rámec k jejímu 

fungování?  

LZ: Co tím přesně myslíte?  

MS: To znamená, že úroveň školy je především na kantorech a vedení.   

LZ: Na kantorech je to vždy, ať to bylo tak či onak, vždy to záviselo na učitelích. Škola, i když je 

samostatná, má zřizovatele. Ten si můžeme říci, jak si to přeje.  

MS: Základní školy jsou zřizovány městem? 

LZ: V našem případě je to obec Poděbrady. Krajský úřad dává finance na pomůcky, na platy a na 

odměny zaměstnanců školy. Ať chcete, či ne, nejste nikdy samostatný jako podnikatel.  

… Vzdělání či výchova …  

MS: V úvodu jste zmínil otázku výchovy a vzdělání. Mohl jsem hovořit s vaším kolegou Součkem, jenž 

říká, že by škola měla převážně vzdělávat, jelikož výchova je na rodičích.  

LZ: Jistě je to hezké přání, ale to nikdy nefungovalo a fungovat nebude. To proto, že zde musí být 

možnost do toho zasáhnout. Bohužel do výchovy můžeme zasáhnout na půdě školy, jakmile žák, 

student vyjde ze školy, je to věc, která se školy netýká, a je to špatně. Řekl bych, že celá naše 

společnost trochu postrádá větší důslednost ve vztahu ke všem etnickým skupinám. Mělo by se na to 

více dbát. Podle toho též naše společnost vypadá.  

MS: Zkrátka podporovat toleranci, vnímavost ke člověku.  

LZ: Kolega Souček odpovídal přesně, ale mně se tento systém nelíbí. Jsme s dětmi třetinu dne, ale 

mladého člověka musíme modelovat, vychovávat. Výchova je nedílnou součástí vzdělávání.  

MS: Problém je též, že na základní škole je člověk ne učitel, ale krotitel.  



 
 

75 
 

LZ: Možná, že nyní bude větším krotitelem a do budoucna též, pokud půjdeme na typ amerického 

školství, kde si můžete dělat, co chcete. Nechce se vám dělat, nedělejte. Chcete dělat, budeme se 

učit. Na některých školách jsem to zažil a podle toho také úroveň škol vypadá. Jinými slovy je špatná.  

MS: Zatím jsme se nesetkali se smutnými příklady střelby ve škole.  

ZL: Pozor, i u nás se vyskytly případy, že student vzal na učitelku nůž a pobodal ji. Zatím to se 

zbrojním arzenálem hrozné není. Stačí, když paní učitelka dostane přes ústa. Tam to začíná.  

MS: Ano, to je příklad ze Svěrákova filmu Obecná škola. 

… Škola a demokracie …   

MS: Co podle vás může škola dělat pro demokracii? Nastínil jste to důležité, tedy vést k toleranci a k 

úctě k druhému. To je snad utváření demokrata? 

LZ: Již v rámci vyučování je nutné, aby pomáhal chytřejší, moudřejší slabším. Pamatuji si na svého 

tátu, když dělal ředitele malotřídky. Bylo to za komunismu a byla to zcela běžná věc, že v ní pomáhali 

silnější slabším. Toto stmelování je nutné i v současnosti. V jednom okamžiku se musí rozdělit, aby 

chytrý nezakrněl, ale v některém okamžiku je nutné, aby se chytrý naučil pomáhat druhému, jelikož si 

látku opakuje a učí se tím. Toto jsem praktikoval, než mě vyhodili. Vedl jsem žáky, kteří byli hotovi, 

aby pomáhali slabším.  

MS: Na druhou stranu je nutné, abychom dávali prostor individualitám.  

LZ: Kdybychom neměli individuality, tak nebudeme na špici. 

MS: Snažit se, aby schopný byl solidární. 

LZ: Samozřejmě se to vždy nepodaří, ale snažit se o to. Individualita se nesmí brzdit ve svém vývoji. 

Musí se dělat takové věci, aby se lidé mohli vzdělávat více než slabší. Gaussova křivka je jasná a na 

tom nic nezměníme.  

… Struktura škol …  

MS: Jak uvažujete o struktuře škol? Máme zde základní, střední, univerzity … Měli jsme učňovské 

školství. Jakou má školství vazbu na hospodářství naší země?  

LZ: Neovlivním to, jelikož vše jde z ministerstva školství. Tam jsou podobné vazby, jako bývaly před 

lety. Brácha na bráchu, ten zase na sestru. Vzhledem k tomu, že je málo uchazečů na střední školy, 

nebudou se dělat přijímací zkoušky. Všichni u nás projdou, všichni budou mít střední školu. Před 

rokem 1989 musel udělat zkoušku každý. Pokud se to toho nevtáhla politika, děti byly nuceny se učit. 

Poté zároveň byly podklady pro to, aby řada schopných dětí byla schopnými řemeslníky. Říkalo se, že 

řemeslo má zlaté dno. Říká se to pořád, ale do zlatého dna nemá co kdo říkat, jelikož všichni chtějí 

studovat. Lidé, kteří by byli dobrými zedníky, soustružníky, svářeči, odejdou pryč. Vracím se k tomu, 

co jste říkal. Z mého pohledu máme „natahovací“ systém školství. Mně osobně se nelíbí. Další 

možností je udělat si soukromou školu. Kdysi dávno jsem o tom uvažoval a měl jsem zájemce z řad 

učitelů. Když budete mít soukromou školu, musíte mít potenciální zájem rodičů. Jestliže rodiče 

nemají práci, a mají chytré děti, nemá je kdo podpořit. Jedině tam si můžete v rámci pravidel, které 
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jsou dány ministerstvem školství, dělat své zázemí, své akce. Stačí se podívat na soukromé školy 

v Praze. To je však otázka milionů korun.   

… Škola a průmysl …  

MS: Soudíte, že by měla být větší spolupráce škol a průmyslu? Jde o to, že dnes si průmyslníci musí své 

pracovníky vychovávat.  

LZ: Myslím si, že je důležité, aby lidé znali ovládání počítačů, a v tom jsem mnoho konal. Byl jsem za 

to peskován panem inspektorem Richtrem, že děti chodí na počítače. Zároveň jsem chtěl, aby byly 

v dílnách a aby pracovaly na pozemku. To jsou všechno věci, které dítě bude potřebovat. Proč to 

říkám? Když dítě nezjistí, jak se vrtá, jak se opracovává dřevo, co je to pilník, co je to smirkový papír, 

co je to rašple, v tom okamžiku mají těžko ponětí, že by mohly jít na učňovskou školu. Když si 

učňovská škola má vybírat, bude chodit za žáky do škol. Kdysi dávno za komunistů byly pravidelné 

nábory, byly kvóty, kolik se tam muselo umístit lidí. I rodiče se přesvědčovali. Poté to zrušili a byla to 

už pouze otázka rodičů.  

MS: Na téma učňovského školství jsem hovořil s krejčím Petrem Boreckým. Říkal, že člověk projde 

učňovským školstvím, ale nic bohužel neumí. 

LZ: Jak za cara Klacka, jak za komunistů, jak v nynější době vše závisí na učitelích. Vše je závislé na 

tom, jestli je kantor ve škole proto, aby si vydělal, nebo naučil, aby vycházel. Nyní ocituji známou frázi 

Lenina: „Důvěřuj, ale prověřuj.“ Od toho tam je vedení, které by to mělo zkontrolovat a nemělo by se 

nechat uchlácholit.  

… Elitní školy …  

MS: Co elitní školy? Mají se ti nejschopnější, nejchytřejší vyčlenit z kolektivu?  

LZ: Byl jsem zásadně proti. Děti mají poznat, kdo je slabší žák, kdo je výborný žák, aby si vzájemně 

pomáhali, čehož jsme se již dotkli. Gymnázia chtějí žít, chtějí udržet své učitele. Poté do primy 

vezmou všechny, kteří se přihlásí. To přece není elitní škola, to je skupina přebraných žáků, a základní 

škole zůstane pouze zbytek. Z mého pohledu by to nemělo být. Kdyby vybrali skutečně děti s IQ 135 a 

výše, bral bych to. Ti by mohli být označeni za elitu. Znám příklady chytrých lidí, kteří však v životě 

uklouzli.  

MS: Poté ve společnosti dochází k nevyužití potenciálu a tratí celá společnost.  

LZ: Z tohoto důvodu jsem od počátku byl pro to, aby se vzdělání nedělilo od šesté třídy. To je však 

můj názor. Postoj jiných může být odlišný. Kdyby se vybrali pouze lidé s vysokým IQ, udělá se elitní 

škola, ale jen jedna v rámci kraje.  

… Elitní školy – univerzity …  

MS: Za elitní školy byly také považovány univerzity, a to do počátku devadesátých let. To znamená, že 

se na ně nedostal každý.  

LZ: V zahraničí?  

MS: Ne, v Čechách.  
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LZ: Je dobré uvést, že v zahraničí v Kanadě, USA se může na univerzitu dostat každý, kdo má zájem 

studovat, zvyšovat své odbornosti.    

MS: Proč nezvyšovat svou kvalifikaci? Je podle vás dobré, že jsou otevřeny dveře všem, kdo se tam 

hlásí? Je nutné, aby každý měl diplom?  

LZ: Určitě ne! Jsou lidé od přírody nadaní, že ani nemusí udělat vysokou školu. Nevím, jak to bylo u 

Einsteina či jiných, ale byli to samouci, neboť jim to bylo shůry dáno. Pochopitelně, máte-li diplom 

například na Vysoké škole ekonomické, může vás to kariérně posunout, …  

MS: … jelikož je důležité, co umíte.  

LZ: Z mého pohledu je to zásadní, i když to není to nejdůležitější. Poté záleží na štěstí. Pokud není, je 

vše v háji. Pokud nemáte známé, též to není optimální.  

… Nutnost studia? …  

MS: Na univerzity jsem se tázal také z toho důvodu, že v Americe je jedno, co vystuduješ a zdali se tím 

budeš živit. U nás to takto nechodilo. Většinou, když člověk něco vystudoval, pak v oboru také 

pracoval.  

LZ: Víte, jak to bylo? Je zajímavé, že nic nebylo k sehnání, všichni mohli vystudovat. Všichni byli 

umístění, když jejich rodiče neměli politický škraloup.  

MS: Nechal byste to na spontánním vývoji? Studuj a snaž se uživit.  

LZ: Když to vezmete, řada lidí uvažuje takto, třebaže mluvím nyní sám proti sobě: „Dáme tě na 

pedagogickou školu, jelikož na ni není žádný nával, protože poté stejně budeš dělat něco jiného, ale 

budeš mít vysokou školu.“ Poté nám chyběli lidé na angličtinu, jelikož pro ně bylo výhodné jít do 

průmyslu, …  

MS: … nebo našli snadnější uplatnění v privátní sféře.  

LZ: Tam to bylo bez problémů. Vím, že kdo měl matematiku, cosi se naučil a šel dělat ekonomického 

náměstka. Někdo studuje jen proto, aby měl vysokou školu, a již s představou, že bude dělat něco 

jiného. U lékařů to není. Ti to mají jasné.  

MS: Občas se lékař stane dealerem léků.  

LZ: Ani v Poděbradech bychom nemuseli jít daleko. Takový případ bych mohl jmenovat. Možná lidé 

svůj obor neovládají. Znal jsem porodníka, který nebyl ve své praxi úspěšný.  

MS: Zde je problém, že vzniká inflace titulů. Když každý vystuduje, kvalita vysokoškoláků musí logicky 

klesnout.  

LZ: Máte to však ve všech oborech. Někomu se bude dařit lépe, jelikož to s lidmi umí více, někomu 

méně. Je to ve všech oborech, ale závisí na konkrétním člověku.  

MS: Na druhou stranu bychom neměli zapomenout, že vysoká škola by měla být znakem, že člověk 

umí komplexněji myslet. 
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…(Ne) úspěch školství …   

MS: Jak se díváte na výsledky zjištění, které ukazují české školství v nedobrém světle? 

LZ: Ano, dobré světlo začalo vyhasínat. Byly časy, kdy naše školství bylo na vysoké úrovni. Když se to 

rozvolnilo, zjišťujete, že úspěch českého školství odchází. Dostáváme se k typu amerického školství. 

Můj příbuzný ve Francii maturoval ze všech předmětů včetně tělocviku. Říkal jsem mu: „Kdybys 

maturoval zde, propadl bys! To proto, že úroveň, která je po vás vyžadována, odpovídá deváté třídě 

na české základní škole.“ Je chybný přístup ve výuce: „Chce se ti, uč se, nechcete se ti, hraj si. Až 

budeš chtít, připoj se k nám.“  

MS: Je to postavené na hlavu … 

LZ: To však v našem školství existuje. Mohl bych jmenovat, ale jmenovat nebudu. Uvedu například 

školu v Londýnské ulici z Prahy. Tam se zabývali vším možným, a když jsem tam byl poprvé a viděl 

jsem jejich systém, zaplakal jsem a uvědomil jsem si, že takto naše školství nemůže dobře dopadnout. 

Poté skutečně závisí na rodičích. Není to pouze ve výchově, ale ve vzdělání.  

MS: Postupem času klesáme. Soudíte, že výsledky českého školství se v dohledné době projeví i na 

výstupu českého hospodářství? Jinými slovy nebudou lidé?  

LZ: Když vidíte, kdo je na ministerstvu ve vedení našeho hospodářství a jak takový člověk určuje směr 

přes své úředníky.  

MS: Jinými slovy, narážíte na nekompetenci lidí? 

LZ: V tomto okamžiku tomu dává směr. Záleží na lidech, jak je bude kočírovat, jak je bude kontrolovat 

přes své náměstky. Z mého pohledu je to složité, a proto jsem si několikrát říkal, že bych do školství 

již nevlezl.  

MS: Působil jste jako ředitel 17 let.  

LZ: Nutno říci, že jsem se do školství těšil. Dělal jsem v něm velmi rád. Dělal jsem věci, které jsem 

dělat nemusel. S dětmi jsem si rozuměl. Když věděli, že něco udělali špatně, bylo na místě okamžité 

řešení. Snažil jsem se to řešit metodou, víš, nevíš. Bylo to jako v Obecné škole. Děti si nestěžovaly, vše 

bylo v pořádku. Poznámky jsem nepsal.  

… Financování školství …  

MS: Dobrá, to byl stav školství, nyní bych přešel k otázce financování systému. Je podle vás objem 

peněz, který se dává do školství, dostatečný? Do tohoto sektoru plyne asi 5 procent výstupu 

hospodářství. Říká se, že nejsou peníze na kvalitní učitele. 

LZ: V každém případě se škudlilo na pomůckách. Je pravda, že v té době jsem peníze měl, ale měl 

jsem je díky sponzorům, například díky panu Kohoutovi, který mi dal na celou první počítačovou 

třídu. V té době jsem tímto způsobem získával peníze na počítačovou techniku. Poté jsme dostali 

nějaké peníze i z kraje.  

MS: Pokud byste se dnes měl podívat na financování školství obecněji?  
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LZ: Určitě je to horší. Příjem peněz na kraj je takový, jaký je. To znamená, že financí je málo. Vím, že 

se podle postupných informací snížily i finanční prostředky na mzdy, platy, odměny a pomůcky. Za 

mě byly finanční prostředky slušné.  

MS: Nevidíte jako jednu z cest, že by se podniky působící u nás více účastnily na financování 

jednotlivých škol?  

LZ: Ty jsou rádi, že se sami financují, protože krize, která je v roce 2013, zasáhla každého. Když 

hovoříte s autodopravcem, jenž byl před třemi lety dobrý, řekne vám, že má polovinu výkonů. To 

znamená, že když má půl výkonů autodopravce, nevyrábí se. Co jiní podnikatelé? Jsou rádi, že si něco 

naspoří, jelikož nevědí, jestli za měsíc, za rok nezkrachují. Z mého pohledu je to složitý závěr. Poté 

slyším od našeho premiéra Petra Nečase, že když zvýšíme daně, bude to mít prorůstový charakter. 

Lidé budou prý více kupovat. 

MS: Možná je to způsobeno tím, že je kozel zahradníkem.  

LZ: Vláda vytváří špatné podmínky.  

… Omyl a výhled …  

MS: Vidíte zásadní omyl v rámci transformačního procesu? Co byste zmínil? Lidé uvádějí nedostatečný 

právní rámec. Dále že lidé, kteří se dostali do politiky, jsou nekompetentní. Jakou zásadní skutečnost 

byste uvedl vy?   

LZ: Myslím si, že byla škoda, že se u nás hledaly věci, které ve světě byly dávno vynalezeny. 

MS: Znova jsme objevovali Ameriku.  

LZ: Tím jsme se zdrželi. Z mého pohledu právníci z komunistické éry kryli a zdržovali řešení mnoha 

případů.   

MS: Právo se vyznačuje kontinuitou s minulostí.  

LZ: Až s prominutím komunisté vymřou, poté možná dojde k něčemu jinému. Myslím si, že toto je to 

nejhorší.  

MS: Zkrátka nedostatečné oddělení od minulosti.  

LZ: Ano, mělo dojít k oddělení od minulosti. Jak jednoduše mě za normalizace oddělili, jelikož jsem 

byl praporečníkem pravicového oportunismu a mluvčím učitelů. Z tohoto důvodu mě oddělili jako 

zrno od plev. Řeklo se: „Nejsme jako oni“, nezakročilo se, a to byla hrubá chyba. 

MS: Jinými slovy, zlo se nenazvalo zlem a podle toho se rázně nejednalo.  

LZ: Další hrubou chybou, kterou považuji za zásadní, je, že se díky Evropské unii přistupuje k lidem, 

kteří nic pro společnost neudělali, velice pozitivně. Dostávají dávky a důchody takové, že to 

způsobuje sociální napětí ve společnosti.  

MS: Máme „štědrý stát“ z důvodu doporučení Evropské unie. 
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LZ: Nemělo by to ale existovat. Dalším rozhodnutím bylo, že od ledna 2013 nemusí nezaměstnaní a 

lidé beroucí sociální podporu pracovat pro město. Ústavní soud řekl: je to správně. Člověk se táže, 

kde se mají tito lidé naučit pracovat? Zde v lázeňském městě Poděbrady by bylo tolik práce. Vždy si 

vzpomenu na vězně - to je elita. Dostat se mezi ně je „legrace“. Měli bychom si vzít příklad z Ameriky. 

Nemohu si pomoci, ale lidská práva jsou pouze pro někoho.   

MS: Ano, lidé se ohánění svými právy, ale nechtějí přijmout povinnosti.  

LZ: To jsou všechno věci, které demotivují lidi, kteří pracují: „Co máme dělat? Jen běžte do práce, ať 

máme nějaké sociální dávky.“  

MS: Vydělávejte na nás!  

LZ: Soudím, že to jsou všechno problémy, které systém umožňuje. Za to mohou poslanci, jelikož mají 

strach, bojí se, aby jim Evropská unie něco neudělala. V Kanadě vzali Romy, ale rychle je poslali zpět. 

V systému chybí ráznost. Lidé musí vědět to tradiční: Bez peněz do hospody nelez! 

… Budoucnost …  

MS: Dobrá, ale jak se díváte na budoucnost? Člověk se mohl setkat s postojem, že jsme mohli být 

pomyslným Švýcarskem v rámci východního bloku.  

LZ: Podívejte se, jak vypadají a jak dopadnou věci, které se soudí. Potrestaní poté dostanou amnestii. 

Co to je za způsob? Každého to musí demotivovat.  

MS: Ano, člověk si musí vzít kravatu, slušivý oděv a je očištěn. 

LZ: Jeden můj známý říká, že když to tak půjde dál, raději se přestěhuje do Francie nebo do jiných 

zemí, protože podvody tam v takové míře nejsou, třebaže jsou všude. Myslím si, že na to jsme krátcí. 

Když se díváte na Duchcov a vidíte, že je pustí, ptáte se, čeho se násilníci mají bát?  

MS: Soudíte, že bez rázných, jasných pravidel, bez odvahy tato země příliš velkou perspektivu nemá?  

LZ: To proto, že dáváme peníze někomu, který se o nic nezasloužil a ničím státu nepřispíval. Poté 

nejsou finanční prostředky pro invalidy. Lidem, kteří se nechtějí podílet na obecném blahu, jsou 

peníze dány. Ti, kteří nepracují, dostávají důchod z průměrného platu. Není to krásné?   

MS: Soudíte, že pokud se v České republice nepohnou věci správným směrem, bude z ní skanzen?   

LZ: Asi ne, ten zde byl za komunistů. Tam museli lidé pracovat. Hodnoty vznikaly, ale nevím, kam se 

ztrácely. Je zajímavé, že všechna pole byla zaseta, ale nakonec nic nebylo.  


