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Dialog o transformaci s Karlem Hvížďalou1,2:  

MS: Pane Hvížďalo, začal bych subjektivní otázkou: jak vnímáte rok 1989? Co jste od něj očekával? 

Jaké naděje jste do něj vkládal? Jak se zmíněné naděje naplnily?  

KH: Zpětně viděno, je třeba říci, že to bylo pro mě překvapení. Nebylo to něco, s čím bych v exilu 

počítal. Ono v exilu nelze žít s planou nadějí v duši. Naopak se člověk musí zajistit tak, jako kdyby tam 

žil do konce života. První skutečný signál, kdy se mi zdálo, že k něčemu může dojít, byl někdy 4., 5. 

ledna 1989, když mi zavolal Pavel Tigrid a říkal mi: „Co bys tomu říkal, kdyby byl Havel prezidentem?“ 

Já jsem odpověděl: „Na to si musím sednout.“ Vidím se jako dnes. Seděl jsem na zemi u 

francouzského okna v našem domě v Bonnu. Koukal jsem se na zasněženou zahradu. Bylo mi jasné, 

že Pavel Tigrid chce o tom něco napsat do Svědectví, obvolává lidi na celém světě, aby zjistil, co si o 

tom myslí. Pamatuji si, že jsem mu tenkrát na to řekl: „To by bylo jenom dobře, protože bychom se 

oba dva vrátili do Prahy.“ Teprve někdy v té době se zdálo, že se něco může stát. Velice brzy na to se 

ukázalo, že by na tom mohlo něco být: Václav Havel začal dostávat jednu světovou cenu za druhou. 

Četnost jeho odměn v roce 1989 byla znatelně zvýšená. Tím pádem bylo jasné, že on je nejvýraznější 

osobností sjednocující opozici a souznějící s veřejným míněním společnosti. V létě se mi to zdálo dost 

zřejmé. Dokonce se mi přestali bát lidé s české ambasády. Bylo vidět, že se něco zásadnějšího mění. 

Samozřejmě, když k tomu všemu došlo, člověk měl větší iluze o tom, jak je možné společnost 

transformovat na evropské standardy. Vlastně jediný skeptik, s nímž jsem se setkal a který věděl, že 

to bude těžké, byl Karel Schwarzenberg, jenž mi řekl: „Padesát let se země devastovala, není možné, 

aby její obnova, návrat do normálu trvala rychleji." Sám jsem si myslel, že by to mohlo jít rychleji. 

Teprve v průběhu posledních 25 let jsem si důrazně musel uvědomit, že devastace je hluboká, že 

společnost ztratila odvahu k „ius resistendi“, k právu odporu. Toto právo je potlačeno již několik 

generací. To, že jsme v roce 1938 nebojovali, byl signál, který jsme vyslali světu, že se podobným 

způsobem budeme chovat i jindy. Chovali jsme se podobně i v 1948 i v roce 1968. S tím již Rusové 

počítali, protože věděli, jak jsme se chovali předtím. Víceméně s tím počítají všechny možné politické 

garnitury i dnes, když se chovají v rozporu s ústavou, se zákony a ještě používají v politickém boji 

německou kartu.  

MS: Mohli bychom říci: neomaleně.  

KH: Ano, toto slovo je správné. Slovo bychom mohli možná i přitvrdit, protože v postojích českých 

politiků je i arogance. Nejedná se pouze o neomalenost, poněvadž je za tím cítit pohrdání občany. 

Politici vědí, že jim díky naší devastaci vše projde.  

MS: Mohli bychom rok 1989 označit za „rok zázraků“, kdy se východní blok výrazněji začal drolit. 

Polákům, Maďarům, východním Němcům, Čechoslovákům se vrátila svoboda.  

                                                           
1
 Karel Hvížďala *1941, český novinář, esejista a prozaik, známý je hlavně svými dialogy: České rozhovory ve 

světě (1981), Václav Havel: Dálkový výslech (1986), Karel E. Sidon: Když umřít, tak v Jeruzalémě (1997) Václav 
Bělohradský: Myslet zeleň světa (1991), Karel Schwarzenberg: Knížecí život (1997), Václav Havel: Prosím stručně 
(2006), Jacquese Rupnik: Příliš brzy unavená demokracie (2009), Interviewer – Karel Hvížďala (2010), Jiří Gruša: 
Hlídka na Rýnu (2011), Jiří Přibáň: Tyranizovaná spravedlnost (2013), je autorem esejů: Restaurování slov 
(2008), Mardata – Vzpoury v žurnalistice (2011), napsal několik próz: Vzkaz, Nevěry, Raroh, Fialoví ježci a řadu 
rozhlasových her.      
2
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 27. března 2014 odpoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu AV ČR 

Jilská 1, Praha 1, Staré Město.  
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KH: Já bych si to netroufl takto metaforicky nazvat. Slovo zázrak je příliš silné. Systém se drolil od 

roku 1968, a to velice silně. Bylo jasné, že v jednu chvíli to Sovětský svaz nemůže ekonomicky ustát. 

Otázka byla, kdy se tak stane. Ukázalo se, že doopravdy jedině Reagan svým siláckým gestem učinil 

něco, čemu Rusko rozumělo.  

... Krok do současnosti ...  

KH: Koneckonců dnešní situace to velice silně stvrzuje. Pan Putin si může dovolit to, co dělá na 

Ukrajině pouze proto, že Západ neumí stejně razantně reagovat, nemá sjednocenou zahraniční a 

energetickou politiku: Obama není Reagan. Pokud nevyšleme stejně silný signál jako vyslala Reagan, 

bude se vše odehrávat pouze na úrovni diplomacie nebo na úrovni „ekonomických hrátek“, Putin si 

bude dělat co chce. Slova pro něj nemají žádnou váhu. Tím, že doma udělal nepřítele i z Evropské 

unie, nejen ze Spojených států, vlastně si vytvořil prostředí, kdy mu Rusové ledascos odpustí, pokud 

jim vnutí představu, že buduje velmoc. Má zase nepřítele, na kterého vše může svádět. Takový krok 

musel udělat, protože protiputinovské protesty ve velkých městech byly hodně veliké, a on 

potřeboval získat na svou stranu méně vzdělané venkovské obyvatelstvo. Díky tomu stoupla jeho 

popularita až na 70 či 80 procent. V tomto se Západ přepočítal. Nebyl dost analyticky přesný.  

MS: Líčíte současnost. V polovině osmdesátých let právě v Moskvě přichází do Kremlu Michail 

Gorbačov. To byl snad člověk konsensuální, i když možná v něčem naivní ... 

KH: Asi ano, ale to je téma na jiný rozhovor. 

MS: Domníváte se, že východní blok se rozpadl z důvodu ekonomických, ale i kvůli tomu, že dal lidem 

prostor, svobodu?  

KH: Z mého pohledu žádný příliš svobodný prostor lidem nedal.  

MS: Glasnosť, perestrojka ...  

KH: Změna začala na začátku osmdesátých let, kdy vznikla Solidarita. Polský odpor jako největší 

středoevropské země, signalizoval zásadní změnu. V jednu chvíli Solidarita měla nejen miliony svých 

příznivců, ale zároveň měla své ilegální noviny, tiskárny knih. Najednou skutečně vznikla paralelní 

společnost s obrovskou silou, zatímco tady měly Lidové noviny 200 výtisků, některé jejich ilegální 

noviny měly 20 tisíc výtisků. Jednalo se o silný systém, který musela brát vládnoucí garnitura vážně. 

Jaruzelski byl chytrý, odpor udržel na nějaké hranici, aby tam ruská armáda nevtrhla. Stalo se tam 

něco podobného, jako u nás v roce 1968. Na vývoj v Polsku reagovalo Maďarsko. My jsme byli až 

tradičně poslední, když již vše padlo.  

... Komunismus ...  

MS: Nyní bych se podíval před rok 1989. Byl zde komunistický režim a ideologie, která jej zastřešovala. 

Jak ji s odstupem času vnímáte? Jedná se o snahu o vytvoření spravedlivého světa, nového, lepšího 

člověka, či o zneužití myšlenek za účelem mocenského ovládání?  

KH: Původně se jednalo o idealistickou ideologii, která byla zneužita novou vrstvou administrativní 

správy pro svůj prospěch a pak bránila sama sebe proti podvedenému lidu, který na to záhy přišel a 

začal být s tím nespokojen. V každé zemi z toho východního bloku to probíhalo jinak. Paušalizovat se 

to nedá. V Čechách a na Moravě jsme si komunisty zvolili ...  
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MS: ... sami a ... 

KH: ... nejsvobodněji z celého bloku. Ani Slováci to neudělali. Důvody jsou zřejmě různé. Za jeden 

z hlavních momentů lze zřejmě považovat skutečnost, že si Rakušáci nechtěli „ničit“ Alpy a svou 

krásnou krajinu. Industrializace Čech proběhla v 19. století velice razantně, což vedlo k tomu, že se 

moc obyvatel přesunulo z vesnic do měst. Ta byla většinou německy mluvící a kultura byla tehdy taky 

u nás hodně německá. Ti lidé, co přišli do měst z venkova, vše ztratili, ztratili vazbu k půdě, k rodné 

hroudě. Jediné, s čím tam přišli, byl jazyk. Na něj se upnuli. Z toho vzniklo velice silné české 

národovectví. To se však dalo zneužít i v socialistickém blouznění, a proto zřejmě i u nás to probíhalo 

trošičku jinak. Druhá důležitá linie, kterou je třeba připomenout, je způsob řízení země: již 

Přemyslovci chtěli mít centrální moc - země byla moc malá, a proto chtěli vše spravovat sami. To 

znamená, že zde nebyl udělován hraběcí titul, který měli výběrčí daní. Ani nízká šlechta tu nebyla a ta 

vyšší, protestanská musela po Bílé hoře emigrovat. My jsme byli, na rozdíl od Maďarska a Polska, 

skutečně plebejská společnost, a proto měšťanská hrdost zde byla menší. Za třetí za to může 

skutečnost takzvaného druhého nevolnictví v 17. století, kdy držení půdy zůstalo v rukou několika 

málo rodin. Nevzniklo zde bohaté měšťanstvo jako ve staré Evropě, kde se řešila evropská krize 

kolonizací a byznysem, na čemž tyto měšťanské vrstvy silně vydělaly. Měšťané nabyli hrdosti a mohli 

tvořit třetí vrstvu, která vstoupila do soutěže o moc s mocí církevní a královskou nebo císařskou, tedy 

s mocí dvora. K tomu zde také nedošlo. Tak bych mohl pokračovat dále.  

MS: Na základě toho, co jste říkal, můžeme konstatovat, že jsme národem, který „prahne“ po 

rovnosti. Ideologie, která ji zdůrazňuje nebo na jejímž základě je vystaveno společenské uspořádání, je 

masově podporována. V tomto ohledu jsme si dali gól do vlastní branky.  

KH: Netroufl bych si to tak zjednodušovat a paušalizovat. Naše společnost byla velmi různorodá: v 

Bohemii žili nejen Češi, ale i Rakušané, sudetští Němci, Židé atd. Každý člověk si nese batoh 

genetického vybavení, každý národ má také nějakou výbavu, ale bohužel po druhé světové válce jsme 

se menšin zbavili a nakonec jsme se rozešli i se Slováky. To nás značně oslabilo. A tato skutečnost do 

jisté míry předurčila to, jak se budeme chovat v různých situacích. Čím je člověk starší, tím víc si 

uvědomuje, že sám si toho tolik nevolí, jak si původně myslel. To znamená, že v rozhodujících chvílích 

svého života - musím přiznat - jsem se ani moc nerozhodoval. Věděl jsem, že jinak jednat nemohu, 

poněvadž kdybych jednal jinak, nebyl bych to já.  

... „Neformovatelnost“ komunismu ...  

MS: Dobrá, jak se s odstupem času díváte na možnost reformy komunistického systému?  

KH: V okamžiku, kdy paradigmata byla daná, nedalo se toho moc změnit. Byla tu jen jedna vládnoucí 

strana a garantem byla supervelmoc. Z toho vyplývalo, že nemohlo fungovat tržní hospodářství, 

pluralitní demokracie ani nezávislé soudnictví. Zkrátka možnost projevit svobodnou vůli byla 

naprosto minimální. To vše ostatní byly buď dobře myšlené, ale bláhové fantasmagorie, nebo falešné 

hry, které se hrály s lidmi.  

MS: Ota Šik, který připravoval ekonomickou reformu v šedesátých letech, nakonec po svém odchodu 

do St. Gallen se svou teoretickou koncepcí reformy socialismu slavil úspěch.  
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KH: Je to logické. Není to nějak překvapivé. Západní univerzity byly levicové. Blouznění tam bylo 

podobné. Neplatilo to pro všechny univerzity, pro všechny společenské vrstvy. On si našel milieu, 

v němž toto mohl podnikat. Do smrti s tím vystačil. Již ale jeho děti myslí jinak.  

... Exil, emigrace ...  

MS: Někteří lidé, kteří se nesmířili s režimem, volili exil. Uvádíte, že u vás možnost exilu postupně od 

roku 1968 „zrála“.  

KH: Nabídky na to zůstat venku jsem dostal hned v roce 1968 či 1969. V té době se mi bláhově zdálo, 

že důležitější je být zde a ovlivňovat systém, který se někam sune. Mně se v prvopočátku emigrace 

zdála jako zbabělost, kdybych odešel v době, kdy národ je silně ohrožen a kdy jsem se mylně 

domníval, že by člověk mohl něco udělat, aby to nebylo tak zlé. Byl jsem mladý a naivní, a proto blbý. 

Vlastně jsem tak činil proti mínění rodičů, kteří předem věděli, jak to dopadne. Otec nám to 

s bratrem sdělil hned v roce 1968 docela jasně, a z toho důvodu jsme nakonec oba skončili 

v zahraničí.  

MS: Dobrá, někteří z Čechů cítili v exilu osamění, museli bojovat o potvrzení vlastní existence. Nikdo se 

o vás nepostará. Tuším, že profesor Prečan hovořil o „nepotřebnosti“ člověka pro ostatní společnosti. 

Říkáte, že jste chtěl žít naplno a exil vám toto umožnil.  

KH: Chtěl jsem zůstat sám sebou. To znamená, že jsem chtěl mít před sebou možnost volby, a ne, 

abych byl vtěsnán do nějaké krabičky, kterou si vymyslí někdo jiný. Exil je místem, kde doopravdy vše 

záleží jen na vás; nemáte tam spolužáky, kamarády - i když část našich obou rodin byla v zahraničí. 

Tím jsme to měli ulehčené. Ale jedná se pouze o pojistku za hlavou. Člověk pomoc nesmí příliš 

přijmout, poněvadž by se na těchto lidech stal závislý. Má to však několik osvobozujících momentů. 

První, co si člověk uvědomí, je, že nemá lpět na žádném majetku, protože zjistí, že majetek je 

nedůležitý.  

MS: Někdy přítěží.  

KH: Hlavně ho ke štěstí vůbec nepotřebuje. Druhá věc je, že si vyzkouší, jak ve svobodném světě 

může existovat, jestli v něm přežije a obstojí - a o to je pak člověk silnější.     

MS: Lidská moudrost říká: „Co tě neporazí, to tě posílí.“ 

KH: Přesně tak. Tak to je doopravdy.  

MS: Soudil jste, že díky emigračním vlnám odešla z Československa velká část elity?  

KH: Nejprve bychom museli elity definovat. Jistě si ale můžeme dovolit říci, že odešli spíše ti 

odvážnější, aktivnější než ti pohodlnější. Jestli bych si dovolil hovořit o elitách, nevím. Rozhodně naši 

společnost ale tolik emigračních vln oslabilo. Už proto, že z té tenké slupky bývalých měšťanských 

vrstev odešlo hodně lidí. A protože se to stávalo u nás již od Bílé hory, kdy odešla protestantská 

šlechta, jak už jsem zmínil, je ta jizva veliká. Emigračních vln bylo mnoho. Když z tak malého národa 

odejde šlechta i měšťanstvo a když se zbavíte Němců a Židů, je to znát. V minulém století odešlo 

minimálně půl milionu lidí. To pochopitelně již zamává se sociálním složením. Musíme také přičíst asi 

300 tisíc Židů a 3,5 milionů Němců, což také byli příslušníci středních a vyšších vrstev. Stalin si tuto 
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skutečnost moc dobře uvědomil, a proto podporoval vysídlení. Z toho se budeme dostávat mnohem 

déle než padesát let, o nichž hovořil Karel Schwarzenberg.  

MS: Dělal jste spojovatele v českém exilu. Setkával jste se s lidmi, natáčel jste s nimi dialogy. Jak 

obtížné bylo propojovat český exil?  

KH: Sám jsem si to takto nedefinoval. To je pozdější interpretace hlavně Václava Bělohradského, 

Jiřího Gruši a mých přátel. Vzniklo to z toho, že tam bylo několik lidí, které jsem dobře znal nebo jsem 

se s nimi ještě víc sblížil. Měl jsem strach, že tam jednou umřeme a nemuselo by se o nás vědět, a 

proto jsem s nimi začal natáčet to, co jsme si říkali doma u vína. Z toho vznikly knihy. Logicky z toho 

vznikla i kniha s Václavem Havlem. Jelikož byl našim vydavatelem v Praze: vydal v edici Expedice náš 

dialog s Václavem Bělohradským – Myslet zeleň světa. Když jsme mu text odesílali, zeptal jsem se jej, 

jestli by neměl chuť si „střihnout“ podobnou knihu. On, jelikož od něj tenkrát nakladatelství Rowohlt 

chtělo nějaký nový rukopis k jeho padesátinám, s tím souhlasil. Zkrátka za těmi mými projekty bylo 

pragmatické uvažování: snaha zachovat způsob myšlení lidí, kteří byli schopni vyvinout jistou 

rezistenci vůči vládnoucí „nenormalitě“ v Čechách. 

MS: Vyskytl se tam jeden problém. Ti, co odešli do exilu, se snažili na svou českou identitu 

zapomenout.  

KH: Ano, platí to hlavně o lidech, kteří měli profese, v nichž si to mohli dovolit. Jedná se o zubaře, 

architekty, strojaře, techniky a vědce, tedy lidí, kteří nebyli navázáni na jazyk. Také záleží na tom, jak 

si kdo exil definoval, co od něj očekával. Lidé, kteří tam odcházeli za tím, aby mohli lépe vykonávat 

svou profesi, poněvadž tam měli k dispozici lepší laboratoře nebo lepší příležitost pro svůj další 

profesní vývoj, tam to má logiku a tu je třeba plně respektovat. Každý má právo si zvolit místo na 

zeměkouli, kde chce žít, pracovat a vychovávat své děti. Také tam ale samozřejmě odcházeli i ti, kteří 

si chtěli pouze zlepšit životní úroveň, jezdit lepším autem atd., ale i to je třeba respektovat. Tito lidé 

se v některých případech takto chovali. Já odešel poměrně pozdě. Nevystudoval jsem tam, studoval 

jsem jen chvíli jazyk a literaturu, abych lépe pochopil, kam jsem přišel. Exil jsem si definoval jako 

činnost, která je nasměrována domů a která za mimořádných okolností musí být vykonávána z ciziny, 

a proto také jsem se mohl s klidným svědomím vrátit a skoro nikdo mi jej nikdy nevyčítal, jelikož z mé 

práce lidé pochopili, proč jsem odešel. Měl jsem také štěstí, že v té době, tedy v roce 1989, můj syn 

odmaturoval a byl už de facto dospělý: zkusil si sám jeden rok gymnázia studovat ve Spojených 

státech a obstál.  

... Demokratická opozice ...  

MS: Navrhoval bych, abychom „přešli“ do naší vlasti. Lidé, kteří se postavili proti komunistickému 

režimu, nesli těžký úděl. Jak se díváte na disidenty, na Chartu 77 a širší demokratickou opozici? Sám 

jste se nestal chartistou.  

KH: Kdepak! Já jsem měl výhrady k některým lidem, kteří v Chartě byli, a to kvůli jejich minulosti. 

Vlastně jsem jim jako celku tenkrát nevěřil. A ti bývalí stalinisté v mých očích zpochybňovalo celou 

tuto komunitu, i když některým, kteří tuto minulost neměli, jsem fandil či se snažil pomáhat. Zároveň 

musím dodat, že jsem dnes k řadě bývalých komunistů přehodnotil svůj vztah, neboť dalším svým 

životem prokázali, že nápravu mysleli vážně. Proto k nim chovám respekt. Jinak opozice u nás byla 

slabá. Jednalo se o pár lidí. Byli to většinou literáti nebo bývalí politici. Tím se naše opozice – na rozdíl 
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od Polska i Maďarska – lišila. Opakovalo se trochu to, co v národním obrození. Opozice byla 

lingvistická. To byly hlavní důvody, proč byla její velká část po roce 1995 tak rychle z politiky 

vytěsněna. Neměla průpravu k tomu, aby mohla v praktické politice, správě země, v justici a vůbec v 

jakýchkoliv řídících orgánech řádně působit. Koneckonců se to týkalo i hospodářství. Je iluzorní si 

myslet, že ekonomové byli lépe připraveni.  

MS: Neznali fungování hospodářství. Za svůj život neprošli ani podnikem.  

KH: Souhlasím.  

MS: Soudíte, že právě disidenti hráli důležitou roli pro přemostění z totalitní společnosti na společnost 

demokratickou?  

KH: Byli naprosto klíčoví, protože od Mitterandovy návštěvy v Praze bylo naprosto jasné, že je Západ 

bere vážně. Všude hledal někoho, s kým by se mohl spojit. Zde našel „figuru“ Václava Havla a pár lidí 

kolem něj. Na ně logicky vsadil. Za zmínku stojí to, na co upozorňoval v rozhovoru v roce 2013 již 

zemřelý Miroslav Štěpán. Bolševici si sami lhali do vlastní kapsy a také jim lhaly tajné služby. 

V rozhovoru jsou citované nějaké zprávy StB z konce osmdesátých let o tom, že Západ v Čechách 

nevidí žádnou „figuru“, s kterou by vlastně mohl partnersky spolupracovat na rozdíl od ostatních 

středoevropských zemí. To však bylo v době, o které jsem mluvil na začátku, kdy Havla Západ bral 

vážně a vsadil na něj. Představitelé režimu klamali sami sebe navzájem. Tím uspíšili svůj pád.  

MS: Komunistické vládnutí bylo založeno na lži.  

KH: Samozřejmě!  

MS: To znamená, že nevystoupili ze svého stínu.  

KH: Ten systém byl celý postavený na lži, takže ztratili schopnost ji rozeznávat. 

... Pozitiva režimu? ... 

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že je na dvou generacích totalitního režimu něco kladného. 

Lidé uvádějí kulturu, měli možnost se věnovat rodině. V současnosti je důraz na individualitu, snaha 

budovat kariéru ... 

KH: Ale zrovna na kultuře se ukázalo, že i toto bylo falešné. Větší, intenzivnější zájem o kulturu 

obyvatelstva byl vynucený. Němci to označují za „Ersatzleben“. V exilu se to velice silně vyjevilo. Lidé, 

kteří se chtěli doma pohybovat v jisté společenské vrstvě, museli si určité knihy přečíst, jelikož by 

jinak neměli téma k hovoru atd. Zatímco v tu ránu, co překročili hranice a dostali se do svobodné 

společnosti, přestali číst, poněvadž tam to nikdo od nich nevyžadoval. Pro střední vrstvy kromě 

univerzitních elit nebo i bankovních, které jsou vzdělané, kultura, literatura nebyla tématem. Proto i 

emigranti na rozdíl od exulantů to okamžitě vypustili ze sféry svého zájmu. V otevřeném, přirozeném 

světě se lidé začali chovat úplně jinak. Více se starali o daně než o literaturu. 

MS: Zkrátka zájem, který jsme zmínili, patří elitám.  

KH: Spíš bych řekl, že je typický pro exulanty, ne pro emigranty. 
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... Konec ideologie? ...  

MS: Pokročme dál. Režim padl, ale ideologie žije dál, nebo se jedná o jinou, změněnou ideologii? Tážu 

se proto, že zde stále máme stranu, která je nástupkyní ...  

KH: To je tak všude. Fašistické minority přežívají v Německu, stejné jako tady přežívá politická strana 

Miroslava Štěpána jako partaj nejpravějších komunistů. Z mého pohledu to ale nepředstavuje žádné 

nebezpečí.  

MS: Pouze se divíme, že komunistická strana má hlavní sídlo v ulici Politických vězňů. 

KH: Je to absurdita, paradox. Jedná se jen o bonmot a nestojí to za nějaký komentář. Ale i podpora 

v rozmezí 13 – 15 procent, kterou komunisté stále mají, není při bližších zkoumání ničím tak 

překvapivá, protože kopíruje počet deseti procent lidí, kteří na minulém režimu silně profitovali. Také 

se na to nabalují lidé, kteří se chtějí snadno dostat do politiky. Asi by se do renomovanějších stran 

nedostali, nebo se stydí, to by se muselo podrobněji analyzovat.  

MS: Hovořilo se, že tato strana postupně zanikne, protože komunisté vymřou, nicméně se tak nestalo.  

KH: Jedná se jen o 25 let. Byli jsme naivní! 

MS: Nepřímo říkáte: „Musíme si počkat.“ 

KH: Podle mého názoru to nikdy nezanikne. Jde o to, jak jejich elektorát bude velký a co naopak 

dokážou jiné strany nabídnout občanům. V Německu fašisty marginalizoval hospodářský boom v 

šedesátých letech. 

... Stav společnosti v roce 1989 ...  

MS: Přijel jste krátce po listopadu 1989. Jakou charakteristiku byste pro naši tehdejší společnost užil? 

Jednalo se o lidi, kteří byli „opečováváni“, bylo to na nich znát? Čím se lišili od občanů ve staré 

Evropě? 

KH: Na první dojmy si docela přesně pamatuji. První, co mě překvapilo, když jsem se vrátil po 

dvanácti letech, bylo to, že se nikde nic nezměnilo. Přijel jsem devátého či desátého prosince 

s televizním štábem RIAS. Jelikož se nikdo v Praze nevyznal, řídil jsem já. Parkovali jsme v Panské ulici, 

jelikož jsem tam kdysi pracoval v redakci Mladého světa. Na ulici byla stejná díra, které jsem se musel 

vyhnout, abych tam nezapadl i s televizním autem, jako jsem se jí vyhýbal před dvaceti lety. Pak jsem 

vstoupil do bufetu, jmenoval se Sputnik, kde u stejného stolu seděli stejní redaktoři jako před dvaceti 

lety. Jedli stejná jídla, obsluhoval je stejný číšník s číšnicí. Připadal jsem si, že se tam zastavil čas. 

V Německu, když jsem čtvrt roku nešel do centra Bonnu,  byly tam jiné obchody ...  

MS: Zkrátka - život.  

KH: Zde to bylo naprosto zabetonované. Druhá věc, která mě silně překvapila, byla, že lidé na sebe 

mluví ze strašné blízkosti. Nerespektovali osobní ochrannou zónu, ...  

MS: ... diskrétní zónu.  
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KH: Člověka to hned zarazilo, nebyl na to vůbec zvyklý. Za třetí jsem si hned všiml, že zde nemá 

žádnou hodnotu čas. Když jsem třeba v redakci někomu řekl, že má někomu zavolat a druhý den jsem 

se jej zeptal, jestli to udělal, odpověděl: „Ne! Vždyť to nespěchá“. Na Západě se musí vše udělat 

hned.  

MS: Musí to být funkční.  

KH: Když si člověk s někým dá schůzku, každý je tam pět minut před termínem, a ne, aby přišel o půl 

hodiny později. To byly první věci, které mě překvapovaly.  

MS: Člověk se nemůže odstřihnout od své minulosti. Lidé mají určité preference. Ano, chceme se 

dostat tam a tam. Chceme obnovit demokracii, ale je to proces, v němž se objevují znaky minulosti.  

KH: Snad bychom to tak mohli formulovat.  

... Demokracii ...  

MS: Posledními slovy jsme došli k otázce demokracie. Jak ji vnímáte a jak ji definujete?  

KH: Demokracie není nějaký konečný a přesně definovatelný stav. To je proces. Znamená to, že má 

nějaké základní a ideální parametry, jak už jsme o tom hovořili: taková společnost by měla být 

pluralitní, má mít svobodný trh a nezávislé soudnictví a měla by tam fungovat občanská společnost, 

aby se všichni nemuseli angažovat jenom v politických stranách. Proto můžeme pouze zkoumat, jak 

se k určitým parametrům přibližujeme, nebo jestli se od nich vzdalujeme. Základem je proto ústava 

jako soubor pravidel, na kterém se všichni dohodnou a kterou všichni respektují, a to od prezidenta 

počínaje, po vrátnou konče. Vzhledem k tomu, že u nás se vlastně nikdy nic nedodržovalo, protože 

buďto pravidla přicházela z Vídně nebo Moskvy či nyní z Bruselu, tak je tendence vše obcházet, 

podvádět a ... 

MS: ... karikovat.  

KH: To se bohužel týká i všech prezidentů od Václava Havla počínaje až po zběsilého Zemana, který 

asi s největší arogancí opovrhuje vším, a to jak Ústavou, zákony i občany. Jakmile chybí vzory chování 

u reprezentace, devastace pokračuje, nebo dokonce akceleruje: toto chování se stává standardem. 

Samozřejmě to proces přibližování se k ideálu demokracie zpomaluje. Vzhledem k tomu, že se to děje 

v době skoro permanentní hospodářské krize, v neustálém oslabování starých politických stran – a u 

nás tak staré nejsou, kromě sociální demokracie, která nyní slaví 136 let od svého vzniku - bude to u 

nás trvat dlouho.  

MS: Čím to je, že Češi mají neúctu k řádu? Na jednu stranu usilujeme o demokracii, na druhou stranu 

nerespektujeme řád.  

KH: To jsem se již pokusil vysvětlit: ten řád jsme si skoro nikdy sami nevymýšleli ...  

MS: Tento faktor je ovlivňován historickou zkušeností.  

KH: Zcela bezpečně.  
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... Demokracie a elity ...  

MS: Zmínil jste demokracii a elity ... 

KH: Do značné míry je to dáno tradicí: dvě totality nivelizovaly společnost. Ius resistendi – právo 

odporu bohužel nezajímá ani ty, kteří by kvůli svému vzdělání a schopnostem měli mít větší respekt, i 

oni ztratili schopnost ohradit se proti vyloženým lžím, které slyšíme z úst politiků a dnes i od 

prezidenta. Tito lidé: tedy univerzitní profesoři a duchovní by měli zařvat, že toto říkat nelze, jelikož 

to je hloupost. Je nemyslitelné, aby takové nehoráznosti, které jsme slýchávali od Klause nebo jsme 

slyšeli od Zemana v předvolební kampani třeba o sudetských Němcích či o Schwarzenbergovi, někdo 

vyslovil na Západě. Představitelé elit by „zařvali“ takovým hlasem, že by se tito pánové museli jít 

schovat pod stůl. To si u nás nikdo netroufne, poněvadž církev je zadupaná do země a univerzity se 

bojí, aby nepřišly o peníze.  

MS: Jednoduše - církve jsou slabé ...  

KH: Omezený respekt církví je dán historicky. Vzpomeňme si na husitství. Odtud očekávat nic 

nemůžeme. A univerzita byla zdevastována též již za husitů, pak za Němců a později znovu za 

komunistů.  

MS: Nesmíme zapomínat, že na vámi zmiňované univerzitě učil T. G. Masaryk. Snad nějaké 

intelektuální elity zde byly.  

KH: Však to neměl také lehké. Vzpomeňme ...  

MS: ... si na rozbitá okna jeho bytu.  

KH: U nás univerzity nikdy neměly takovou sílu a takový mohutný hlas, aby je všichni museli 

respektovat. Vždyť Univerzita Karlova trvala pár desítek let. Profesoři utekli do Německa, do Itálie. 

Pouze na artistické fakultě se přepisovaly knihy. Fakulty byly „zlikvidované“. Až jezuitská kolej 

pomohla navázat na to, co založil Karel IV.  

MS: Právě intelektuálové dokážou v dobrém slova smyslu „otřást“ prostřednictvím slov lidem, a tím 

ovlivnit směřování společnosti jako celku.  

KH: Ano, ale to by se nesměli bát, poněvadž i v dnešní společnosti pomocí grantů a různých peněz je 

mohou politici vydírat stejně, jako vydírají veřejnoprávní média, když si uzurpovali právo rozhodovat 

o výši jejich poplatků. To na Západě taky není, tam o tom rozhoduje automaticky procentní nárůst 

tzv. spotřebního koše a parlamenty to schvalují jen formálně.  

MS: V jistém ohledu jsme ale před rokem 1989.  

KH: Jistě, ale strachy jsou v našich lidech z té doby a odstraňují se velmi pomalu. Už taky proto, že i 

tzv. elity jsou tu velmi chudé.  

... Demokracie a první republika ...   

MS: Když se hovořilo o obnově demokracie, jako vzor či paralela nám byla první republika. Vnímáte to 

jako dobrý příklad? Václav Bělohradský zdůrazňuje, že 1. republika neměla dobře zažitou demokracii.  
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KH: Záleží na kontextu. Pokud se budeme dívat na kontext střední Evropy, byli jsme na tom dobře. 

Pokud se budeme dívat v kontextu celé Evropy, byli jsme na tom špatně, protože zde vládla hradní 

Pětka, Masaryk měl velkou moc. Parlament byl vlastně potlačen, vše se domlouvalo předem na 

Hradě.  

MS: A byla cenzura.                                       

KH: Ta byla v našem prostoru všude. Nebylo to zase tak výjimečné. Nejsme Anglie, kde ji zrušili v roce 

1695, a ve Francii v roce 1789. Cenzura v německém prostoru byla až do roku 1945 a u nás až do roku 

1989. Proti Velké Británii byla zrušena o 300 let později. 

MS: Ale například britský filozof Karel Popper hodnotí I. republiku a Masaryka kladně.  

KH: Masaryka podobně hodnotil kde kdo ... Hlavně Židé, protože k nim byl velice vstřícný. Jednalo se 

o evropsky mimořádnou osobnost. Nejednalo se pouze o český kontext, protože on pochopil – na 

rozdíl právě od Klause a Zemana – že chtít prosazovat českou identitu, české zájmy, je možné jen 

tehdy, když prosazujeme celoevropské zájmy. Věděl, že něco je možné prosadit jen tehdy, jestli náš 

problém je součástí celoevropského problému. Tomu dnes rozumí Radoslaw Sikorski, polský ministr 

zahraničí, prezident Bronislaw Komarowski, protože je šlechtic a část Poláků.  

MS: Možná se trochu snažíme vystoupit ze stínu prostřednictvím pana Zemana. Alespoň má jinou 

rétoriku.  

KH: Obávám se, že se jedná pouze o hru se slovy: je v nich moc rozporuplností. Viz vztah k Rusku v 

době krize na Ukrajině a po anexi Krymu. Na jedné straně by chtěl, aby s Rusy NATO bojovalo, a na 

druhé straně chce s nimi obchodovat. To nejde! 

... Demokracie a dialog ...  

MS: Pokročme dále, ale zůstaňme na poli demokracie. Jak vnímáte význam dialogu? Jedná se o vaše 

srdeční téma. Mně se líbí definice Jonathana Sackse: „Dialog je jako modlitba.“ 

KH: Je to dáno tím, že i o Bibli se říká, že je jen dialogem s Bohem. Pochopitelně dialog je něčím pro 

člověka naprosto základním. Znamená umění naslouchat druhému. Dokážete-li dobře poslouchat, 

přijmete něco ze slov toho druhého, a to vás promění. Proto lze říci, že dialog začne měnit oba 

partnery dialogu, a tím pádem mění i svět kolem sebe. Na dialog se můžeme dívat jako na jeden ze 

základních nástrojů dorozumění, a proto i demokracie. Musíme si ale přiznat, že to je velká práce, 

která vyžaduje velké soustředění. Jedině však takový dialog je zajímavý. Člověk by se ale přesto měl o 

něj snažit. Když se občas dialog dotkne podstaty tématu, má si jej člověk vážit jako zázraku.  

MS: Když přejdeme do praktické, politické roviny: soudíte také, že se Čechům v oblasti dialogu dost 

nedaří?  

KH: Kde by se jej učili?  

MS: Snad jsme na to měli 25 let.  

KH: To nic není. V Anglii se jej učili od mytické Charty 1215. Pak přišel někdy na zlomu XVI. a XVII. 

století Filip Oranžský a prohlásil, že nevládne lidu, ale s lidem. Vše tam má mnohasetletou tradici. 

V Německu ne. Tam to začalo pod americkými a anglickými pendreky v roce 1945. Německý národ je 
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ale zase poslušný, disciplinovaný. Navíc se tam vývoj spojil s velkou hospodářskou konjunkturou, a 

proto tam mohla demokracie zvítězit. My nemáme disciplínu, jsme ve vleklé krizi, ani jsme neměli 

Marshallův plán, který neznamenal – a na to se v Čechách zapomíná – jen investice do hospodářství, 

ale i do vzdělání. Jen z Itálie, Německa a Rakouska za americké peníze vystudovalo ve Velké Británii a 

Spojených státech hned po válce asi 10 tisíc právníků, aby změnili pojetí práva z pozitivistického na 

materiální právo.  

MS: Můžeme říci, že ve veřejném prostoru převládají monology, které se vzájemně míjí ...  

KH: ... nebo mají malé průniky.  

... Demokracie a člověk ...  

MS: Dalším atributem demokracie je aktivní občan. Z adjektiv bychom mohli doplnit statečný a slušný. 

Také ideál?  

KH: Velký rozdíl mezi námi, či celou východní a střední Evropou a starou Evropou si člověk uvědomí 

v okamžiku, kdy žije v zahraničí. Je to dáno výchovou v rodinách i ve všech typech škol. Viděl jsem to 

na svém synovi a vzpomněl jsem si na padesátá léta doma, kdy mě rodiče nabádali, co vše nesmím 

říkat - ať se raději neprojevuji a ať na sebe neupozorňuji. Tam je tomu opačně. Rodiče se ptají: jakou 

zajímavou otázku jsi dnes položil svému učiteli? A když dítě brečí, tam mu řeknou: nebreč, pláč patří 

jen do pokojíku pro služku! Ty si musíš umět všechno prosadit sám! 

MS: Jak to zvládl váš syn?   

KH: Když přišel do německé první třídy, byl neustále vyzýván k tomu, aby řekl, co si o probíraném 

tématu myslí, učili ho obhajovat svůj názor. Když na počátku osmdesátých let začala éra skateboardů 

a chtěl si s kamarády postavit U - rampu, řekli mu, aby si ji postavil. Když si seženete peníze a 

povolení na obecním úřadu, budete ji mít. Kluci si sami sehnali peníze, sehnali sponzory. U – rampa 

tam stojí dodnes, je pod dálničním mostem, aby na ni nepršelo. Dělají tam i závody. Děti si to samy 

v jedenácti letech dokázaly prosadit na úřadech, ve škole. Je to jejich dílo, jsou na něj hrdi. Tím se 

vlastně učí účastnit se vzniku čehokoliv. Jedná se však o neocenitelný vklad do života. Navíc - je to 

dáno tím, že děti z rodin středních a vyšších tříd, od gymnázia studují alespoň rok v Americe. Pak také 

kus vysokoškolského studia stráví v USA a vidí, jak se jedná ve společenství, které je ještě otevřenější, 

demokratičtější. Vidí tam jak zápory, tak klady. S tím se vracejí domů. To vše nesmírně ovlivňuje dané 

prostředí, a to vše tady chybí. V zahraničí studuje mizivé množství lidí a středoškoláci skoro žádní. 

... Občanská společnost ...  

MS: Jinými slovy - aktivní člověk je nedílný element občanské společnosti. Jak na ní nahlížíte? Václav 

Klaus byl a je k občanské společnosti skeptický, ale jeho předchůdce Václav Havel ji naopak 

podporoval.  

KH: Pro mě je to základ demokracie. Redukce veřejného prostoru na politické strany je projekt 

devatenáctého století. Kdežto dvacáté století již ve druhé polovině bylo vždy založeno na aktivním 

občanovi, který se začal sdružovat do různých občanských uskupení a jiných podobných aktivit. 

V každé zemi se to různě jmenuje. A politické strany čerpají podněty právě z občanských sdružení. 

Tím vlastně přitahují aktivně občana k volbám, protože jej začnou zastupovat. V okamžiku, kdy si 
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někdo myslí, že programy mají vznikat ve stranických sekretariátech, patří do minulého století. V 21. 

století to bude vše ještě jinak, protože význam starých politických stran a odborů silně klesá.   

MS: Zkrátka někteří představitelé naší politické scény zaspali čas.  

KH: U generálů a politiků bývá, že bojují bitvy z minulých válek.  

... Politika a její proměny ... 

MS: K demokracii také patří politika. Ta byla v minulosti zaměřena pouze na ty, kteří měli „červenou 

knížku“. Jak nahlížíte na obnovení demokratické politiky a účasti lidí v ní?  

KH: Jde to strašidelně pomalu, mnohem pomaleji, než jsme si to představovali - a hlavně, než jsme si 

to přáli.  

MS: Nedomníváte se, že české politice chybí hodnotová a programová východiska? V devadesátých 

letech zde byli lidé spojení s disentem, ovšem následně byli „vytlačeni“ pragmatiky. Soudíte, že šlo o 

přirozený jev?  

KH: Ano, jelikož disidenti hovořili většinou jen o morálce, a proto prohráli. Následně došlo 

k propojení nových pragmatických struktur se starými pragmatickými strukturami. Zvyky z totality se 

přenesly snadno do byznysu. To vedlo k degradaci politických stran. Občanská demokratická strana 

se zlikvidovala sama, jelikož se proměnila v hospodářskou mafii. Sociální demokracie je dnes 

rozkládána sama sebou a prezidentem. To je to, co u nás demokracii nejvíce ohrožuje.  

MS: Není to také díky tomu, že lidé se nechtějí účastnit politiky v politických stranách? Být v jejich 

strukturách je cosi nepatřičného.  

KH: Lidé nemusí být členy stran. Stačí, když budou zodpovědně volit a když budou inspirovat jejich 

programy. Pak snad budou strany přitahovat i zodpovědné a vzdělané lidi a nejen zlatokopy. 

MS: Program se stal slohovým cvičením, které strana představuje před volbami.  

KH: I tak by se to dalo říci! Ale spíše je to šidítko! 

MS: V politice nejsou lidé, kteří jsou dostatečně věrohodní.  

KH: Pochopitelně. Strany se samy „znevěrohodnily“ - ani intelektuálové, ani byznysmeni se 

zkušeností s nimi nechtějí mít nic moc společného: dokonce bych řekl, že se politiky často štítí, i když 

nyní po vzoru Andreje Babiše se chtějí někteří do politiky zapojit: zřejmě si myslí, že by na tom mohli 

vydělat. Nezapomeňme, že ve staré Evropě do politiky šli svého času většinou bohatí lidé, kteří již víc 

nepotřebovali a chtěli si jen vylepšit svůj životní profil. Chtěli mí v CV: udělal jsem něco pro veřejnost. 

U nás to bylo opačně. Tady do politiky šli lidé, aby zbohatli. Toto je pak výsledek.  

MS: Následně „musí“ vznikat místo strany hnutí. Jen si vzpomeňme na Občanské fórum. To se 

rozpadlo, na jeho částech vznikla ODS – Občanská demokratická strana. Strany se „znevěrohodnily“, a 

jelikož jim lidé nevěří, proto přišel čas na hnutí. O volbách roku 2013 tato teze byla potvrzena. Hnutí 

ANO 2011 skončilo jako druhý nejsilnější politický subjekt v České republice. Soudíte, že nestálost 

politické scény je charakteristická pro posttotalitní země?                
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KH: V prvé řadě je třeba říci, že velké strany ztrácejí členy všude. To znamená i v sousedním Německu 

nebo Rakousku. Strany mají poloviční členskou základnu, než měly před patnácti lety. Andrej Babiš 

není výjimkou. Hnutí Stronach v Rakousku bylo podobné, ale po volbách se rozpadlo. Nyní to vypadá, 

že i na Slovensku po prezidentských volbách - ať dopadnou jakkoliv, vstoupí do politiky kromě pana 

Fica pan Radoslav Procházka či pan Andrej Kiska, vzniknou zřejmě z jejich voličů podobná hnutí. Není 

to něco úplně výjimečného. S jakým výsledkem to bude u nás či jinde, si netroufám říci, protože do 

těchto subjektů nastupují ambiciózní lidí, kteří jsou zklamaní jinde. Taková hnutí nejsou většinou 

spojena žádnou ideou, ani filozofií. Každý tam hledá ukojení svých osobních zájmů. Nyní jde o to, 

jestli se podaří lídrům něčím ty ambice zastřešit a srovnat. Pak z toho může vzniknout postupně i 

regulérní politická strana. Zvítězí-li v hnutí osobní zájmy, pak se rozpadne jako v Rakousku hnutí 

Stronach.  

MS: Ano, ale pokud se podíváte do dvacátého století, mnoho lidí bylo vázáno na politickou stranu. Být 

součástí této struktury bylo čímsi běžným. S jistou nadsázkou můžeme říci, že strany budou mít 

podobu „catch - all parties“. Budou mít málo členů a před volbami budou aktivizovat své voliče.   

KH: Je mnoho modelů, ale to bychom se dostali k jinému tématu. Je o tom celá řada knih, například 

od profesora Paula Nolteho „Riskante Moderne“. 

MS: Když se podíváte na české vládnutí a srovnáte ho se zahraničním, vyvstává otázka, jestli to 

umíme.  

KH: Neumíme si vládnout, kde a kdy bychom se to měli naučit? Takové věci se učí staletí.  

... Kapitalismus ... 

MS: Navrhoval bych, abychom otevřeli otázku obnovy kapitalismu. Co soudíte o tomto hospodářském 

systému? V roce 1989 se hovořilo o obnově tržního hospodářství. Slovo kapitalismus má pro nás 

negativní zabarvení. Ostatně Karel Marx psal kritiku kapitalismu. Jak se s tímto vypořádáváte?  

KH: S kapitalismem je to podobné jako s demokracií. Je to něco, co se také stále vyvíjí. Není možné 

tomu dát jednu nálepku - v čase a v jednotlivých zemích je to různé. Jiné je to v protestantských 

zemích, jiné na jihu Evropy či v Americe. V každé zemi je to jinak. Představa, že je možné jen něco 

převzít odněkud a že to bude stejně fungovat, je absurdní a je projevem infantility: to byste musel 

převzít s tím novým systémem i ty lidi, kteří ho vytvořili. To se zřetelně ukázalo na infantilitě českých 

ekonomů, kteří si přečetli Friedricha von Hayeka a jeho poučku o neviditelné ruce trhu přejatou od 

Adama Smithe. Neuvědomili si, kdy a kde to řekl. Bylo to myšleno tam, kde fungoval právní řád. Tam 

jsou dány meze volné ruky trhu naprosto přesně. Zde bylo de facto právní vakuum a neviditelná ruka 

trhu zde zavedla gründerský kapitalismus 19. století, v němž se nejrychleji zorientovali veksláci a staří 

socialističtí ředitelé a úředníci.  

MS: Češi měli hospodářství, které bylo vyspělé. Za Rakouska – Uherska jsme byli průmyslovým srdcem 

monarchie.  

KH: Pozor, tady byly anglické, rakouské, německé a francouzské peníze. To nebyl český průmysl, jak 

známo slavná Škodovka nebyl český podnik. Stačí si přečíst knihy Antonína Klimka Boj o hrad. Pan 

Klaus chtěl najednou budovat kapitalismus bez kapitálu. To jednoduše nejde.  
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MS: Ano, kapitál zde nebyl. Byl jste v Německu a Němci po I. světové válce v jistém ohledu také 

„obnovovali“ kapitalismus.  

KH: Neřekl bych, spíše naopak. To je omyl. Díky II. světové válce se naučili jako první řídit globální 

podniky po celé Evropě. Von Krupp, von Siemens, Fick a Fink - tito lidé dokázali řídit firmy od Turecka, 

přes Řecko až po Francii, ...  

MS: ... a proto se tak rychle adaptovali po II. světová válce.  

KH: Z celé Evropy měli největší know - how.  

MS: To byl důvod, proč se z poraženého, deklasovaného Německa opět stala země s velkou 

hospodářskou a politickou silou.  

KH: Nejen kvůli tomu. Oni jsou pracovití, disciplinovaní, systematičtí a Američané a Angličané tam 

hodně investovali.  

... Český a zahraniční kapitál ...  

MS: Dobrá, kdybychom se vrátili, do československé reality: přivítal jste, že obnova českého 

kapitalismu bude doprovázena zahraničním kapitálem? Jednalo by se o zásadní, strategické podniky, 

jako se tomu stalo u Škody Auto a pokračovalo by to u Škody Plzeň. Kromě Volkswagenu by sem přišel 

Siemens.  

KH: Jiná možnost nebyla. Ukazuje to právě Škoda – Auto. Když Klaus zabrzdil privatizaci Tatry firmou 

Mercedes, do dnešních dnů s tím máme problémy. Zkrátka bez kapitálu a bez know – how nebylo 

možné rozjet na konci 20. století žádný špičkový hospodářský podnik.  

MS: Pokud jsem hovořil s lidmi z Klausova okolí, oni namítají, že to politicky nešlo.  

KH: Není to pravda. Naopak levicovější Pithart privatizoval ...  

MS: ... Škodu Mladou Boleslav.  

KH: To, co tvrdíte, je již pozdní lež, kterou se omlouvá, nebo dokonce zastírá původní stav. S velkou 

pravděpodobností si někteří lidé mysleli, že je zde třeba nejprve něco nechat rozkrást, aby zde vznikli 

místní boháči, oligarchové. Jak se ukazuje, moc to nepomohlo.  

MS: Zkrátka je lepší mít prosperující podniky, které jsou propojeny se zahraničním kapitálem, 

zahraniční společností, než mít oligarchy ...  

KH: Musíme asi mít vše dohromady. Ne pouze jedno, nebo druhé. Společnost musí mít mnoho vrstev. 

Zde nebyly peníze, ani zkušenost. Víte, rozdíl mezi rokem 1968, který jsem zažil doma, byl v tom, že u 

nás ještě zvonily telefony ze zahraničí. Otec měl styky s lidmi ze společnosti Philips do roku 1948. Na 

tyto kontakty bylo možné navazovat: Mezi lidmi ještě existovala důvěra. Po roce 1989 již existoval 

naprosto jiný svět. Nikdo nám nedůvěřoval, nikdo nikoho neznal. Osobní styky byly malé či spíše 

nijaké. Začít si budovat osobní důvěru je proces, který nějakou dobu trvá. Bez toho to nejde. Sám 

jsem to poznal, když jsem privatizoval Mladou frontu nebo zakládal Týden. Získat si důvěru lidí, 

abychom se stali jejich partnery a nikoliv sluhy, bylo velmi obtížné.  
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MS: Nepostupovalo se zde příliš rychle, nebo důležitou roli hrály spíš osobní ambice?  

KH: Zřejmě vše dohromady. Museli bychom si vzít konkrétní případ.  

MS: Mně jde o to, že Pithartova vláda rozjednala smlouvy s potenciálními zahraničními investory, 

které však po příchodu vlády Václava Klause padly. 

KH: Ano, on to zastavil.  

... Hodnoty a jejich význam ... 

MS: Posuňme se dále. Jaké hodnoty podle vás podporují kapitalistický a demokratický řád? Co je 

zásadního? V přelomových měsících mnozí z nás užívali slovo „svoboda“. Ostatně, tato hodnota 

charakterizuje člověka.  

KH: Nevíme, co to je svoboda a nebudeme to nikdy vědět, pokud ji nebudeme spojovat s 

odpovědností. Většinou se u nás zaměňuje za anarchii. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná 

svoboda druhého. U nás toto zásadní pravidlo nebylo nikdy přijato. Zde je vlastně velká 

negramotnost ve vztahu k některým základním pojmům. Stav komunikace ve veřejném prostoru a 

stav médií to podporuje, protože média se v naší civilizaci vyvázala někdy od devadesátých let 

z kulturního provozu. Prosadila se teze, že se s médii musí zacházet stejně jako se žvýkačkami, 

punčochami, že musí jít pouze o maximalizaci zisku. Tím pádem majitelé přestali mít odpovědnost za 

obsah. Začali být hodnoceni pouze podle zisku. V tu ránu osvětová, didaktická a kulturní funkce byla 

z novin a médií do značné míry vymazána. To vede k destrukci základních hodnot.  

MS: Můžeme říci, že média v tomto ohledu kdysi byla dobrým ochráncem hodnot.  

KH: Dnes to však neplatí. U nás vůbec, poněvadž naše mediální krajina je neúplná. To znamená, že 

zde chybí prestižní média. A nemůžeme hovořit ani o tom, že zde máme veřejnoprávní média. Tím 

myslím, že zde jsou pouze pop-noviny a čistý bulvár, a proto od médií nemůžeme očekávat nějakou 

socializaci.  

MS: Kdybychom se vrátili k výchozímu bodu, a to hodnotám: jste přesvědčen, že důležitou hodnotou 

je úcta ke spravedlnosti, k člověku, k pravdě? Václav Havel dal převratu patřičný étos: „Pravda a láska 

zvítězí nad lží a nenávistí“ - za což je také mnohými vysmíván.   

KH: Blb se směje slovům, která mají velkou váhu a patos. Bez významů slov to nejde.  

MS: Zkrátka lidé, kteří se ušklíbají tomu, co hlásal Havel, nepochopili podstatu věci.  

KH: Oni to nechtějí pochopit.  

... Média ...  

MS: Nyní bych si dovolil otevřít téma, které je spojeno s vaší profesí. Jedná se o média. Vznesl bych 

obecnější dotaz, a to otázku směřující ke „slovům“. Jaký význam měla slova před a po roce 1989? Když 

člověk cosi pravdivě pojmenoval před rokem 1989, zavřeli jej za to. Dnes je ignorován.   

KH: Jenže některá slova před rokem 1989 měla v podvědomí většiny velký význam, aniž jsme znali 

jejich přesný obsah. 
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MS: Lidé to však cítili.  

KH: Zatímco po roce 1989 právě díky tomu, že se svoboda přeložila jako anarchie, pojmy se ještě více 

vyprázdnily. To vedlo k obecné frustraci ve společnosti.  

MS: To byl jeden z důvodů, proč lidé souzněli s tím, co bylo říkáno na náměstích. Zkrátka „přikláněli“ 

se k vnitřnímu významu slov.  

KH: Nevím, jak to bylo na náměstích. To není správné místo, kde můžeme zkoumat obsahy slov, 

protože dav funguje jinak než jedinec. Viz. Elias Canetti a jeho kniha „Masa a moc“. 

MS: Nyní k médiím. V jakém stavu byla podle vás média před rokem 1989? 

KH: Média tu sloužila pouze jako nástroj jedné strany. K tomu není moc co dodávat. Je nutné to 

upřesnit v tom, že v různých obdobích to bylo trochu jinak. To znamená, že po roce 1956 docházelo 

k jistému uvolnění. Po roce 1965 k jistému uvolnění, po roce 1969 naopak k totálnímu uzavření se. 

Přibližně od poloviny osmdesátých let docházelo opět k jistému uvolnění. V  roce 1989 a i v 

posledních měsících předchozího roku již jistá změna v médiích byla také cítit, zvláště ve Svobodném 

slově. V té době byly tyto noviny asi nejdál. Čtyřicet let nemůžeme nahlížet en bloc. To je ale téma na 

diplomovou práci a nedá se vyčerpat v rámci tohoto interview. 

... Zahraniční média ...  

MS: Jakou roli podle vás hrála zahraniční média za minulého režimu?  

KH: Jaká zahraniční média?  

MS: Myslím na Svobodnou Evropu, BBC, Hlas Ameriky.  

KH: Svobodná Evropa nebyla nikdy zcela svobodnou stanicí. Ta byla spíše ideologickou institucí 

v porovnání s Hlasem Ameriky, BBC nebo Deutschlandfunkem. A i Svobodná Evropa hrála v různých 

dobách různou roli. Paušálně se na to nedá odpovědět. 

MS: Kvůli čemu se podle vás Svobodná Evropa stala ideologickou stranicí?  

KH: Za tímto účelem byla založena.  

MS: Financovala ji CIA a pak Kongres USA. Zkrátka jeden ideologický pohled na svět bojoval proti 

druhému.  

KH: RFE byl nástroj druhé ideologie. Rozhodně tuto stanici nelze považovat za normální, svobodnou 

stanici, protože neposkytovala svobodné  informace, zvláště z počátku, kdy tam vládlo přesvědčení, 

že východní Evropa je nemocná, a proto nelze takto poškozeným lidem říkat pravdu. Samozřejmě, že 

ale její role byla v určitých dobách velmi důležitá. Hlavně v období kolem roku 1968 a těsně před 

rokem 1989.  

MS: Dobrá, ale další důležitou stanicí je BBC ...  

KH: Všechny hrály nějakou roli. Kdyby si však člověk chtěl udělat objektivnější obrázek, musel by 

poslouchat všechny stanice. Je nutné vůbec vědět, že být informován je namáhavá práce. Nikdo to 

neudělá za nás. Nikdo nám neřekne, co si máme myslet. Je proto nutné sledovat více médií i média 
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zahraniční, konfrontovat je se svou zkušeností, se zkušeností ze svého okolí. Na základě toho si teprve 

člověk může udělat na věc nějaký názor.  

MS: Ano, ostatně Peroutka zdůrazňoval, že člověk má číst dvoje noviny. To říkal v době, kdy tisk byl 

v rukou politických stran.  

KH: U nás v rukou jedné strany. Ale dnes je třeba číst rozhodně více než dvoje noviny. 

... Média a svobodný svět ...  

MS: Pokročme dále, co podle vás bylo nutné vykonat pro postavení tisku – médií jako „hlídacího psa“ 

demokracie?         

KH: Vámi citované sousloví je jen klišé. Noviny se od poloviny minulého století vyvíjely všude různým 

způsobem. Obecně lze říci, že při troše zjednodušení se po druhé světové válce printová média 

distancovala od politických stran. Orientovala se na prosazení hodnot – socialistických či sociálních, 

středových, liberálních nebo tradičně konzervativních. Podle toho noviny ve všech západních zemích 

fungují do dnešních dnů. U sousedů máme Frankfurter Rundschau, Süddeustche Zeitung, Frankfurter 

Allgemeine, Die Welt. V Itálii je to La Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera. Ve Velké Británii je 

to trochu jinak. Z prestižních deníků zbyl pouze The Guardian. Proti tomu jsou pravicové The Daily 

Telegraph, ale ty jsou hodně bulvarizované. Protipól tam vytváří respektovaný British Broadcasting 

Corporation. Všude na světě je to trochu jinak. U nás za pouhých 25 let se něco podobného nemohlo 

vyvinout. Navíc stát o média neměl a nemá zájem: chce je jen co nejvíc ovlivňovat a kontrolovat. 

Nikdy se nesnažil otevřít prostor veřejnoprávním médiím. Ty si politické strany pevně drží pod svou 

kuratelou. Print je jim spíše nepřátelský. Miloš Zeman chtěl Respekt „zaříznout“. I noviny jsou stále 

pod nějakými tlaky: ztrácejí inzerci, chudnou. Státu to „vyhovuje“.         

MS: Dobrá, ale v devadesátých letech tisková média podporovala hospodářskou transformaci 

pravicové vlády Václava Klause. Byla jí nakloněna.  

KH: Je to logické, protože nic jiného neuměli než podporovat dané procesy. Zde nebyla tradice 

odstupu i k těm politickým stranám, jichž si vážíme. Politické strany to nevyžadovaly.  

MS: S jistou nadsázkou můžeme říci: milá média, obnovujeme demokracii a kapitalismus, a proto 

budete podporovat představitele, kteří provádějí hospodářskou transformaci, abyste usnadnili 

přechod na nový řád.  

HK: Do roku 1992 tu soupeřil Valtr Komárek s Václavem Klausem o pojetí reformy a bylo celkem 

logické, že lidi a i novináři podporovali rychlejší změny. Klaus se ale pak změnil: ...  

MS: ... z ekonoma se stal politik.  

HK: Nejen to. On začal věřit jen sobě a jinou možnost nepřipouštěl. A protože vše kolem nás bylo 

nové, lidé nebyli zvyklí v sobě pěstovat zdravý kritický odstup od všeho. Bylo zde málo morálních, 

veřejných, kritických a morálních autorit, které by nastolily vzorce chování. Těch je zde stále málo. 

Nikdo je nebere vážně. Mohli jsme to vidět na případu ocenění Tomáše Halíka ,...  

MS: ... který v roce 2014 dostal Templetonovu cenu.  
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... Mladá fronta Dnes ...  

MS: Pokročme dále, ale zůstaňme na poli médií. Pomáhal jste budovat Mladou frontu Dnes. Podílel 

jste se na její privatizaci, usiloval jste o nalezení zahraničního partnera. Někteří tento krok považují za 

„autoprivatizaci“ média.  

KH: Ano, tak tomu bylo. Ti, kdo tam pracovali jako novináři, ji privatizovali.  

MS: Soudíte, že tento postup byl správný?   

KH: Nic lepšího nás nenapadlo a vláda Petra Pitharta to schválila.  

MS: Nejdříve tam vstoupil francouzský kapitál a následně německý.  

KH: Když tam vstupoval německý kapitál, už jsem tam nebyl. Zprvu jsem usiloval o to, aby noviny byly 

ukotveny o něco dál, protože jsem tušil, že Němci tu budou mít větší vliv. 

MS: Následně přišel německý kapitál, konkrétně Reinische ... 

KH: Druckerei. 

MS: Soudíte, že příchod tohoto kapitálu přispěl k prestiži vydavatele novin?  

KH: Určitě.  

MS: V dialogu o transformaci mi český novinář Jan Macháček řekl, že se jedná o druhou, třetí ligu.  

KH: Ano, ale nemohu k tomu nic říkat, protože - jak už jsem říkal - v té době jsem tam nebyl 

zaměstnán. Osobně bych si tiskárny z Düsseldorfu asi nevybral a usiloval bych třeba o Süddeutsche 

Zeitung, které tenkrát měly o nás rovněž zájem.  

... Otázka kapitálu ...  

MS: Dobrá, část médií vlastnil zahraniční kapitál, jak se díváte na postupný přechod k domácímu 

kapitálu? Pan Zdeněk Bakala vlastní Economii, Andrej Babiš vlastní společnost Mafra, Bulvární tisk – 

Blesk přešel ze švýcarské skupiny Ringier na J. a T. Jak si vysvětlujete skutečnost, že čeští kapitalisté 

kupují média?   

KH: To není nic nenormálního. K tomu docházelo i v zahraničí. Po II. světové válce byl v Evropě všude 

silně zastoupen americký kapitál a později se ledascos vracelo třeba do rukou německého kapitálu. 

Tento přesun budeme moci hodnotit nejdřív za 10 let. Dnes je to strašidelně brzy. Na některé 

privatizace jsem se mohl dívat z blízka. Pan Bakala by do médií asi nikdy nevstoupil, kdyby jej 

nepřemluvil Václav Havel a Karel Schwarzenberg. Podle mě se snaží, seč může, aby podnik fungoval. 

Pan Babiš v současné době též. Jemu jsem vypracoval vydavatelský kodex, kde jsou právně vymezena 

pravidla, jak se má chovat vydavatel vůči redakci a šéfredaktorovi. Jestli to budou dodržovat, za to 

nemohu ručit. Je to stejné, jako autoři zákona nemohou za to, jestli se dodržuje zákon, který sepsali. 

Pan Babiš je výbušnější a je otázka, jak bude sám sebe krotit. A pak to hodně bude záviset na 

sebevědomí vedení redakcí. Víc si netroufám říci. Ještě bych dodal: k prodeji do českých rukou došlo 

hlavně proto, že noviny přestaly vydělávat a nejsem si jist, jestli to noví majitelé věděli. 

MS: To ale závisí na profesionalitě lidí, kteří v daném médiu působí.  
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KH: U bulváru je to trochu jinak. Pravda je, že jak pan Babiš, tak pan Bakala zatím obsadili funkce 

šéfredaktorů asi, jak nejlépe mohli.  

MS: Došlo k rotaci kádrů na mediálním trhu. Člověk, který zakládal týdeník Euro, vedl Českou pozici, je 

šéfredaktorem Lidových novin.  

KH: Ano, István Léko i Sabina Slonková jsou lidi, s nimiž jsem pracoval, nebo oni u mě pracovali. Mám 

k nim důvěru, a nevidím v tom problém. Oba mají ale blízko k panu Babišovi, takže musejí dávat 

hodně pozor na to, proč jim kdo jaké informace dává k dispozici a tyto úvahy by měli taky 

medializovat, pak by teprve byly jejich tituly doopravdy důvěryhodné.  

... Kvalitní tisk ...  

MS: Dobrá, měl jste představu, že po roce 1989 zde vznikne médium – noviny, které budou 

srovnatelné s polskou Gazetou Wyborczou či Frankfurter Allgemeine?  

KH: Ne, tak naivní jsem nebyl. Jedná se o otázku čísel. Poláků je 40 plus 10 milionů v zahraničí. Nás je 

10 milionů. U nás noviny kromě Mladé fronty Dnes mají většinou jen kolem 50 redaktorů. 

V sousedním Německu se vede diskuse, jestli je možné vydávat seriózní noviny s menším počtem než 

300 redaktorů. V Americe mají The Washington Post, The Wall Street Journal nebo The New York 

Times asi 1000 redaktorů. V dobách velké konjunktury měly až 2 500 redaktorů. Z toho je jasné, že se 

nemůžeme s těmito novinami v ničem srovnávat.  

MS: Noviny jsou odrazem národa.  

KH: Malý národ má malé noviny.  

MS: Když mluvíme o kvalitě tisku, zakládal jste a vedl jste týdeník Týden ...  

KH: Spoluzakládal, byli jsme dva. Ještě dr. Jaroslav Kovařík. 

MS: Jak Týden hodnotíte z časového odstupu? Vzorem byl ...  

KH: ... Newsweek a pak jsme se Týden snažili přiblížit německému týdeníku Der Spiegel. Současná 

podoba nemá s naším projektem ale již nic společného. Dnes se jedná o pop-žurnál a ani jej nesleduji.  

MS: Soudíte, že sklouzávání do ...  

KH: ... info-zábavy ... 

MS: ... je výsledkem neochoty nad věcmi řádně přemýšlet.  

KH: Nevím, netroufám si ho soudit, ze zdravotních důvodů Týden nečtu.  

... Média a politici ...  

MS: Rád bych se zeptal na význam vztahu novinářů a zástupců lidu. Novináři jsou u některých politiků 

neoblíbeni. Hovoří se o nich hanlivě z důvodu jejich „nevzdělanosti“. Čím si tuto skutečnost 

vysvětlujete?  

KH: Tak je tomu všude na světě.  
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MS: Zkrátka neúcta a řevnivost je všude? 

HK: Ano, pouze vzájemné vztahy jsou poněkud kultivovanější, a proto se to nedává tak hlasitě najevo. 

MS: Politik a novinář se potřebují. 

KH: Jedná se o spojené nádoby. Jeden prodává informace druhému za to, aby byl vidět. Tak tomu je. 

Tam, kde je kritický žurnalismus na vysoké úrovni, nenávist není tak zjevná, ale je tam. Dá se odečítat 

z nějakých sekundárních skutečností. Kohl, když někam jel, nikdy nebral vrcholné novináře do svého 

letadla. Vždy museli letět zvlášť a platit si let sami. O to mohli být kritičtější. V jeho letadle byli pouze 

novinářští úředníci, sluhové, a nikoliv skuteční novináři.  

MS: Domníváte se, že za 25 let fungování svobodného tisku, médií, je obecně vidět posun, vzestup, 

nebo se spíše jedná o upadání do zábavnosti.  

KH: Lze říci, že tlaky politiků na média jsou velmi brutální. Vidíme to na televizní krizi: tam se 

politikům podařilo zlikvidovat vše kvalitní, co tam bylo, poněvadž z televizí mají největší strach. 

Naproti tomu týdeník Respekt si svůj standard zachovává. Vidíme i vyhraněnější profilaci mezi 

Lidovými novinami a Mladou frontou Dnes. Lidovky se pod Ištvánem Léko snaží být intelektuálnější. 

Tím se víc snaží odlišovat od Mladé fronty Dnes. Problém vidím v budoucnosti. Pokud český stát 

nebude ochoten nalézt nějaký systém podpory deníkům, jako je tomu v Rakousku nebo v jiných 

menších zemích, noviny půjdou stále dolů a budou spíš horší.  

MS: Co nám tedy podle vás nejvíce chybí, abychom se pohnuli z místa?  

KH: Odpovědnost za větší celek. Zatím žijeme stále v tribální společnosti. Většinou tu lidé cítí 

odpovědnost jen za sebe a svou rodinu či nějakou malou skupinu spřízněných duší. To je strašně 

málo. Až dokážeme z toho vykročit, povede se nám lépe, a to bude trvat hodně dlouho. Otázka je, 

jestli nám dějiny věnují tolik času. Pokud se nám to nepodaří, jako národ zanikneme, jako zanikají 

různé druhy živočichů. Je to ale přirozený cyklus, nic výjimečného. 

MS: Děkuji vám za kritické pohledy na společnost i média.  

 

       

Dialog o transformaci s Michalem Horáčkem3,4: 

MS: Náš dialog bych začal prostou otázkou: čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? 

Jaké naděje jste do něj vkládal? Jak se případně naděje naplnily?  

MH: Obávám se, že budu muset začít trochu složitěji ... Prožil jsem většinu produktivního věku 

v systému, jehož zásadním pilířem byla ústavně zaručená takzvaná vedoucí úloha komunistické 

strany. Pro mě to mělo brutální konsekvence, mám-li hovořit o sobě, ale týkalo se to samozřejmě 

celé společnosti. U mne se to zvlášť výrazně projevilo, když mi bylo osmnáct let a rozhodoval jsem se 

                                                           
3
 Michal Horáček *1952, textař, spisovatel, antropolog, z jeho knih: Los a sázka (2000), O české krvi vlastní otců 

(2004), O tajemství královny krav (2007), Habitus hazardního hráče (2012).                        
4
 Dialog byl natočen v pátek 24. ledna 2014 odpoledne v centrále Svazu automobilového průmyslu, Opletalova 

55, Praha 1, Nové Město.   
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o studiu na vysoké škole. O tom, že půjdu na univerzitu, nemohlo být vůbec sporu, neboť jsem 

pocházel z rodiny, kde všichni mí předkové, kam sahala paměť, měli akademické tituly. Chtěl jsem 

psát, být spisovatelem, a tak jsem si vybral Fakultu sociálních věd a publicistiky UK, protože jsem se 

domníval, že právě tam mě to naučí. Ta fakulta tehdy přece jen byla ještě vedena lidmi, kteří se ji 

v šedesátých letech pokoušeli dostat na vyšší úroveň. Na fakultu jsem nastoupil, ale záhy se ukázalo, 

že tito lidé budou s nastupující normalizací propouštěni. Nahrazovali je tam ti, kteří byli ochotni 

normalizaci aktivně prosazovat. Díky tomu se začala škola rychle měnit v přípravku pro režimní 

propagandisty. Sledoval jsem to se vzrůstajícím zděšením. Posléze jsem se rozhodl: tuhle školu v 

téhle době vystudovat nemůžu. Nechal jsem se v podstatě vyloučit a pak jsem strávil mnohá léta 

v nejpodřadnějších povoláních, jako byl umývač nádobí, plavčík, domácí dělník apod. Uvádím to 

proto, že v té chvíli jsem ani nemohl doufat, že dojde ke změně režimu. Svět uznával rozdělení na 

sféry vlivu, reálná naděje na změnu neexistovala. Začal jsem tak zeširoka proto, abych na otázku "co 

pro mě znamenal rok 1989" mohl jakž takž smysluplně odpovědět. Teprve teď mohu říci, že to bylo 

mnohem víc než naplnění nadějí, dokonce víc než sen, protože ani ten jsem si netroufal naplno snít. 

Ty náhlé, dramatické listopadové události byly pro mě čímsi úžasným, pohádkovým. Nejdůležitější 

výsledek: že došlo ke zrušení té ústavně zakotvené "vedoucí úlohy KSČ". V okamžicích, když se 

chystala generální stávka, jsem v Občanském fóru navrhl právě tenhle motiv, heslo, jediný 

požadavek, který stávka měla vyjádřit: zrušení té "vedoucí úlohy". Šlo o přechod k parlamentní 

demokracii, v níž ovšem natrvalo daná "vedoucí úloha" kohokoli být nemůže a nesmí.  

... MOST a rok 1989 ... 

MS: Dotkněme se i vaší iniciativy MOST. Vy jste s Michalem Kocábem dokázali angažovat disidenty, 

aby si s partajníky, politickou elitou podali ruce. Tím došlo ke kýženému impulzu. Jak se na vaši 

iniciativu díváte?  

MH: Jsem na ni hrdý. MOST byl mimořádnou iniciativou pro mimořádnou dobu. Jejím cílem bylo 

přivést k jednomu jednacímu stolu jak zástupce disentu i dalších přestavitelů demokratické opozice, 

tak představitele tehdejší vlády. Myslím si, že to bylo hodně důležité. Totalitní režim funguje pouze 

tehdy, když je totalitní, tedy všezahrnující. Jakmile se do uzavřeného systému začne pouštět cokoli 

jiného, začne se hroutit … A tak když se předseda vlády Adamec sešel s Havlem, zástupci Charty a 

dalších opozičních stran, došlo k narušení toho „totálu“, právě v tom okamžiku se totalitní moc začala 

rozpadat.  A nejen to: i díky včas zahájeným jednáním nenabrala situace divokých podob - nepřišly 

ani Lidové milice nebo armádní tanky, a na druhé straně, nikdo ani nevěšel údajné nebo skutečné 

komunisty na kandelábry, jako to rozhořčený dav dělal v květnu 1945 s Němci. Oboje se mohlo stát, 

ale nestalo. Dnes občas slyším, že mělo dojít ke krveprolití, protože bez toho nejde o žádnou 

skutečnou revoluci, ale já ani s luxusem zpětného pohledu takový názor rozhodně nesdílím.  

... Převrat a síla slova ...  

MS: Jak vnímáte sílu slova v roce 1989? Lidé byli z režimu rozhořčeni. To byl jeden z impulzů, proč se 

režim rychle „sesul“: „Pryč s režimem“! Na tuto skutečnost poukazuje brněnský sociolog Ivo Možný ve 

své eseji Proč tak snadno. Čím si vysvětlujete, že najednou lidé byli jako „proměněni“? Sám jste situaci 

nazval pohádkou. Nevěřil jste v možnost velké změny. Avšak stalo se. Myslíte si, že lidé toužili po 

pravdivém pojmenování věcí? Politické elity před rokem 1989 toho schopny nebyly.  
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MH: Popravdě pohádkové by bylo, kdyby někdo po způsobu čaroděje vyřkl slovo a lidé do té doby 

zmatení, lhostejní, byli tím mocným slovem zčistajasna zasaženi natolik, že by své dosavadní chování 

radikálně změnili. Ale ve skutečném životě tomu tak není - Slovo nehledá lidi, nýbrž lidé, zejména ti 

žijící v sociálním prostoru charakterizovaném růstem napětí, hledají Slovo. My, kteří jsme dobu zažili, 

si jistě dokážeme vzpomenout, že v divadlech jsme tehdy lecjakou hru, řekněme Naše furianty, náhle 

chápali jinak, že jsme do ní vkládali aktuální významy, které by autory určitě přinejmenším překvapily, 

že jsme si zkrátka Slovo z vnitřní potřeby hledali sami. Kdekoli. Snad něco osobního na okraj k 

tématu, který jste mi předestřel: jako redaktor Mladého Světa jsem na samém sklonku osmdesátých 

let psal články, které byly čteny nejen hodně, ale i jinak, nežli jindy. Cokoliv jsem napsal, na to do 

redakce tehdy, kdy slovo "internet" nikdo ani neznal, přišly stovky reakcí čtenářů na 

korespondenčních lístcích. Chodilo jich tolik, že na to šéfredaktorka nechala zakoupit prádelní koš. 

Tehdy jsem měl pocit, že v tom totalitním prostředí "nic nejde", ale že na všem záleží. Nyní z větší 

časové perspektivy dokážu říci, že pro uměleckého tvůrce nebo publicistu to byla zvláštním 

způsobem zlatá doba. Je-li úkolem člověka, jenž výrazným způsobem vstupuje do veřejného prostoru 

vyvolávat zájem a reakci a jakési čtenářské nebo posluchačské spoluautorství, nikdy předtím ani 

potom jsem to nezažil, ačkoli i některé mé pozdější knihy či písně byly bestsellery. Vyšly však v jiné 

době, a tak i v jiných společenských podmínkách: v době, kdy je možné vše, ale vůbec na ničem 

nezáleží. Každopádně jsem přesvědčen, že slovo má zajisté ohromný potenciál, ale chvíle jeho moci 

přichází teprve s dozrálými sociálními podmínkami, respektive s hluboce a široce pociťovanou 

potřebou jejich změny. A pak - co si my, Češi, budeme povídat - i s nadějí, že tu změnu lze uskutečnit. 

V listopadu 1989 nemluvil Václav Havel a další lidé z disentu o mnoho jinak, nežli třeba o deset let 

dřív. Tatáž slova, která v roce 1979 zvlášť účinně nepůsobila, byla náhle nadána mocí naprosto 

zřetelnou a značnou. Tím ovšem nechci říct, že se slovy je vhodné čekat na ty "nazrálé podmínky", 

naopak - cenná slova jsou ta, která vznikají dávno předtím; jednak ona sama jsou nástrojem a 

součástí onoho nazrávání, jednak ve svém hvězdném okamžiku jsou připravena jako třeba puška, 

kterou není třeba teprve vyrábět, ale jen po ní sáhnout.   

MS: Můžeme říci, že lidé ve slovech hledali politický rozměr.  

MH: Tehdy téměř výhradně politický rozměr.  

MS: Dnes?  

MH: Dnes tam často nehledají vůbec nic. Nebo abych byl spravedlivý: přinejmenším to nehledají 

usilovně. 

MS: Není to však škoda?  

MH: Upřímně řečeno, škoda to je hlavně pro marnivost autora, který v době společenského 

kataklyzmatu zažije opojný pocit, že ve velké hře života je silným a důležitým hráčem. Ale takové 

kataklyzma pukajících ledů není běžnou situací, nastává třeba jednou za sto let a možná ani to ne, 

jakkoli zrovna v uplynulém století bylo takových období hned několik. Ve chvíli vzedmutého zájmu 

publika o autorovo dílo, publika hledajícího své Slovo, je pro autora ovšem až příliš snadné 

podlehnout dojmu, že je velkým umělcem - odtud třeba nárok písničkářů osmdesátých let, písničkářů 

v mnoha případech umělecky i morálně naprosto průměrných, být "svědomím národa". Avšak 

skutečná síla slova se mnohem spíš ukazuje nikoli v dobách vzedmutých, ale běžných, v situacích 

takříkajíc provozních: teprve autor, který i v takových dobách dokáže atakovat ustálené významy, 
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odkrývat netušené souvislosti a inspirovat, je skutečným umělcem. A to je třeba přijmout nejen 

pokorně, ale i vděčně: žijeme v době, kdy o významech, které do slov vkládáme, můžeme svobodně 

vyjednávat s ostatními, přispívat ke změně, kterou považujeme za kýženou, jen natolik, kolik nám 

náleží; tedy jedním hlasem z mnoha, a pokud silnějším, tak ne o mnoho. 

MS: Soudíte, že konci režimu napomohl Michail Gorbačov?  

MH: Jak by ne. Pro lidi mé generace je jednou z nejzásadnějších osobností. Jeho ohromný vliv a 

význam je nedoceněný, nebo se o něm nechce mluvit. Čeká to na další pokolení, které se na jeho 

odkaz podívá znovu. Právě Gorbačov ukazuje, jaký význam v dějinách má osobnost. V jeho případě ta, 

která uvolnila nahromaděné síly, připravila rozbušku pro explozi protikladných společenských napětí. 

MS: Ano, pro nás je důležitý, ale politická elita před rokem 1989, byla díky němu bezradná, protože 

čekali na pokyny. V Rusku je zavrhován.  

MH: Naše normalizační politická elita mě nedojímá a její bezradnost už vůbec ne. A to, že Gorbačov je 

v Rusku zavrhován je zcela pochopitelné, vždyť Rusko pod carem, Stalinem nebo Putinem je stále 

Ruskem, které touží "sbírat země", rozšiřovat impérium. Jestliže Gorbačovova politika vedla i k tomu, 

že se impérium částečně rozdrolilo, Rus, jakkoli liberální, tomu nejspíš ani tleskat nemůže, i když i 

tady se jistě najdou nějaké výjimky. Estonec nebo Lotyš ovšem jistě ano a Čech také - naše zájmy 

nejsou s Ruskem kompatibilní, jsou přímo protikladné. 

... Ideologie a komunismus ...  

MS: Rád bych využil možnosti hovořit o období před rokem 1989, byť jste mnohé naznačil. Jak 

vnímáte komunistickou ideologii a ideologii vůbec? Potřebujeme ji pro svůj život? Dává jistý návod pro 

orientaci v sociálním světě? Doba před rokem 1989 byla érou ideologickou. Vše ve společnosti bylo 

prosáklé marx-leninskou ideologií. Jak se na to zpětně díváte?  

MH: Složitá otázka ... Člověk, myslím, má velkou touhu po smysluplnosti svého života, obtížně by se 

vyrovnával s tím, že jeho pobyt ve světě smysl naprosto postrádá; duševní nemoc se projevuje právě 

pocitem takové ztráty a bývá nesmírně bolestná. Fyzický svět ovšem člověku takový kompas nenabízí, 

je to otázka představivosti, otázka idejí - například pravdy nebo spravedlnosti - které ovšem jako 

měřitelné objekty "nejsou", pouze by "měly být". Na tržiště myšlenek člověk od úsvitu věků a zas a 

znovu přináší mnoho návrhů, mnoho představ o tom, co smysluplnost života zakládá. Některé z 

těchto návrhů jsou silné především tím, že jsou lákavé - vesměs se to týká eschatologických vizí, 

pracujících s životem člověka jako jednotlivce i jako druhu na způsob lineárně vyprávěného příběhu. 

Monoteistická náboženství vyprávějí o cestě ke spáse a posvěcují to vyprávění božskou inspirací - a 

tím jsou lákavé převelice. Komunismus, kořenící v ideologii marxistické respektive marx-leninské, je v 

zásadě křesťanskou herezí: také má svou eschatologii, jakkoli se hledí posvětit nikoli Bohem, ale 

"zákonitostí historického vývoje". Jakmile ideologii prosadíte, samozřejmě hledíte podřídit jí celou 

společnost. Zvláštním rysem té "ideologické doby před rokem 1989", o níž mluvíte, byla ovšem 

pozoruhodná proteovská schopnost vládnoucích komunistů měnit nejen taktiku, ale i základní 

teoretická východiska podle momentální situace - říkali tomu "dialektika" a ospravedlňovali tím 

naprosto všechno - jak to geniálně vystihl už Orwell na papíře, a my měli to neštěstí, že jsme to 

prožívali. Zpětně se na to dívám takhle: generace moje a mých rodičů prožila tolik ideologie - a z 

jejího politického uskutečnění povstávající nejen Jáchymov a Bytíz, ale i Osvětim a Lety - že je 



 
 

26 
 

extrémně nedůvěřivá k jakékoli. Včetně, jak vidíme, našeho vlastního kulturního substrátu, jímž je 

křesťanství. Je to pochopitelná obava, nicméně jednou pomine. Soudím, že další pokolení si nějakou 

ideologii zase najdou nebo opráší, protože ta naše doba "bez kompasu" začíná být právě kvůli jeho 

naprosté absenci téměř nesnesitelná.  

MS: Velké vyprávění, jak na ideologii nahlížejí myslitelé, je pryč.  

MH: Ano, jakkoli dočasně. Žijeme v postmoderní době, kdy každý, nejen "odborník", jak tomu bývalo, 

je připuštěn do veřejné debaty. To se prohloubilo zejména s příchodem internetu, sociálních sítí a 

chatů, kde člověk nejen nemusí vykazovat kompetenci v nějakém oboru, ale nemusí uvádět ani svoje 

jméno. Z toho plyne, že současná doba je dobou nikoli Krista nebo Marxe, ale zejména Anonyma.  

Těžko pak říci, co je dnes vedoucí myšlenkou.  

MS: Zde je vhodné uvést myšlenku, kterou se řídí křesťané. Zachovej řád a řád zachová tebe. Pokud je 

člověk pokorný, zná své limity, nevystupuje ze světa, do kterého byl dán, bude zachován. Je tam 

respekt k řádu, kdežto postmoderna řád popírá. 

MH: Jistě takový výrok obsahuje nemalé problémy - co je to ten "řád", vždyť tu nemluvíme o 

fyzikálním, nýbrž o imaginárním řádu - nicméně z nedostatku něčeho lepšího se k tomu osobně také 

přikláním.  

MS: Komunistický režim si vytvořil specifickou podobu řádu, což plodilo ne-řád. Po roce 1989 ideologie 

jedné doby končí. Z toho, co jste uvedl, cítím, že asi nesouhlasíte s Francisem Fukuyamou, že jediné 

možné uspořádání světa je pluralitní demokracie kapitalismu. Na druhou stranu - liberalismus je 

založen na vnitřním řádu.   

MH: Žádné uspořádání lidského světa není a nemůže být "jedině možné". Antropolog ví, že jsme zde 

nejen my, ale jsou zde i jiní. Je tu nejen tradice, která vyznává a snaží se zlepšovat parlamentní 

demokracii, ale i ta, které upřednostňuje politický prostor vystavěný třeba na právu Šaría. Mohu 

cestovat do Afriky za kmenem Samburu. Tam je parlamentní demokracie nemožná. Mají radu 

starších, jejímž úkolem je udržet to, co bylo, a nikoliv otevírat možnosti pro něco, co by mohlo přinést 

změny.  

MS: Fukuyama to psal v roce 1989 a vztáhl k západnímu světu.  

MH: Je velice problematické o něčem hovořit, aniž bychom si přesně definovali pojmy. Co je západní 

svět? Je třeba Petrohrad na Západě? Sama "Evropa" je čirý konstrukt, zeměpisně nic takového 

neexistuje. Po dva tisíce let byla hranicí řeka Don, od 18. století řeka a pohoří Ural. A byla i doba, kdy 

Evropa končila u Rozvadova ...  

MS: Můžeme říci, že jeho výrok respektive postoj je více než problematický.  

MH: Pro mě určitě.  

MS: Jste tedy přesvědčen, že ideologie mají v našem světě své místo.  

MH: Po mém soudu existuje jistá antropologická konstanta v tom ohledu, že lidé po určitém řádu 

touží a chtějí, aby s ním mohli souznít. To je naprosto přirozená věc, protože bez nějakých vytyčených 

bodů se hraje obtížně jakákoli hra. Osobně dávám přednost prostému, ale čitelnému Desateru. To je 
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pro mě soubor pravidel vytyčujících hřiště, jemuž rozumím a jsem ochoten na něm hrát. Jsou mezi 

námi ti, kteří potřebují jiná pravidla a jiná hřiště, chápu to. Pak jsou ovšem takoví, kteří říkají, že 

žádná pravidla neexistují. Já na to říkám: dost možná. Ale mají existovat. 

... Komunismus ...  

MS: Jak se vyrovnáváte s komunistickou ideologií, na níž stál totalitní režim a v níž jste strávil třicet 

sedm let?  

MH: Myslím si, že Marx byl poslední scholastik, který ovšem četl Písmo vulgárním a nesnesitelně 

zjednodušujícím způsobem. Pak na tom svém "pochopení" vystavěl eschatologickou vizi příchodu 

beztřídní společnosti. Uvěřily tomu ovšem miliony lidí, a jakmile uvěřily, logicky muselo dojít na 

internaci "nevěřících" do vyhlazovacích táborů nebo psychiatrických ústavů: kdo nepřijímá "vědecký 

světový názor", musí být buď zločinec, anebo blázen.  

MS: Mohl jste to zakusit na vlastní kůži.  

MH: Ano, zažil jsem v sedmdesátých letech několik internací v Kateřinkách a v Bohnicích, a jako 

nevěřící v komunismus jsem tam vlastně patřil. Nicméně v mém případě to bylo specifické: šel jsem 

tam víceméně dobrovolně. Systém po mně vyžadoval, abych mu sloužil jako voják, a já jsem se z toho 

vymanil tím, že jsem tam získal proslulé "papíry na hlavu" a díky nim i modrou knížku, která mě 

vojenské povinnosti a závazku útočit proti "Američanům“ zbavila.  

... Utváření „lepší“ společnosti ... 

MS: Kdybychom přešli na abstraktní rovinu, soudíte, že se jednalo o utváření lepší, harmoničtější 

společnosti, lepšího člověka? Protože víme, jak to skončilo, můžeme říci, že cesta do pekel je dlážděna 

dobrými úmysly!  

MH: Systém vytvářený a spravovaný Komunistickou stranou se přímo pyšnil tím, že "morálka je 

třídní". Jinými slovy: nová společnost má jinou, nežli tradiční morálku, zakládanou například 

zmíněným Desaterem. Předchozí společnost byla "lesem", který je nutno vykácet, byť přitom "létají 

třísky", jak se častokrát říkalo. V takové optice tedy podle tradiční morálky konáte zlo, ale podle té 

nové čiré dobro. Nejen Stalin, ale i jiní vůdcové totalitních režimů jako Hitler nebo Pol Pot, se nejspíš 

domnívali, že konají dobro: pokud vraždili Židy, kulaky nebo intelektuály, "očišťovali" svět pro 

"nového člověka". Mnoho lidí jim v tom aktivně pomáhalo, a nemyslím - a právě v tom je ta největší 

svízel - že subjektivně sloužili zlu. Řada z nich postupně prozřela, ale někteří, pohříchu, neprozřeli 

nikdy. 

MS: Myslíte si, že nástup komunistické strany byl způsoben i druhou světovou válkou, nebo přílišným 

naivismem vůči sociálnímu projektu?  

MH:  Ve specifické historické situaci se na nástupu komunistů podílelo mnoho vlivů, ostatně o tom 

byly napsány tisíce knih a ještě jich tisíce napsány budou. Já bych zmínil aspoň jeden: po té, co se řád 

opřený v našich končinách o zjevení - jedním z nich bylo Desatero, vyjevené prorokovi přímo 

Hospodinem - rozvolnil, okamžitě vtrhly do uvolněného prostoru řády jiné, "vědecké". Nacismus se 

opíral o "rasovou vědu", zatímco komunismus o "zákonitost historického vývoje". Člověk, znavený a 

snad zklamaný dosavadním řádem, dychtivě sáhl po jiném - náboženská víra v nové době obtížně 
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konkurovala víře ve vědu, respektive v to, co si vědeckou povahu nárokovalo. U nás tuhle živnou 

půdu posilovala i nevole vůči katolické církvi, nahlížené jako nástroj rakousko-uherského útlaku - 

připomeňme si třeba skácení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí hned v prvních 

hodinách Československé republiky. Kácení nám tradičně jde docela od ruky, horší je to s budováním; 

takové budování je dlouhodobý, namáhavý proces, v jehož smysluplnost musíme uvěřit. Naše 

plebejská společnost s tím má tradičně problém - uvykli jsme pánům ve Vídni a naučili jsme se "pro 

ně" příliš nepracovat, ale spíš je nějak podfouknout. Totéž jsme uplatňovali za vlády pánů z Moskvy ... 

A když přišla šance budovat něco vlastního, zjistili jsme, že uskutečnit tak fundamentální změnu 

pořádně neumíme. I proto se ta kultura podfuků, nepotismu a klientelismu držela a drží dál.  

MS: Jak by se nám změna mohla povést, když jsme přišli o šlechtu?  

MH: My jsme přišli nejen o historickou šlechtu, ale hlavně o aristokracii ducha. Každý, kdo se prosadí, 

a tady mám na mysli ne to, že hodně ukradne, nýbrž když něco vymyslí, rozvine, odpracuje, vybuduje 

- je okamžitě podezřelý. Vládne tu trvalé přesvědčení, že peníze generované vytvořenými hodnotami 

jsou přerozdělovány špatně, nespravedlivě - a toto přesvědčení je samotnou definicí socialistického 

pohledu na svět. Už do roku 1918 vstupujeme jako pospolitost velice socialisticky naladěná. Takřka 

celá naše intelektuální elita byla socialistická. Masaryk je vlastně velice výrazný socialista. Tuto 

skutečnost si dnes neuvědomujeme. Týkalo se to i těch, které dnes nepovažujeme za socialisty. Stačí 

si přečíst něco dokonce i z Čapka, Peroutky, až na velmi řídké výjimky všech nejlepších českých mozků 

meziválečné éry.  

MS: Nebyli však radikální.  

MH: To povětšinou jistě ne. Nicméně vytvářeli kulturní substrát, který napomáhal skutečným 

radikálům.  

MS: Když hovoří Masaryk o socialismu, tím míní lásku k bližnímu.  

MH: Asi ano, nicméně důležité je, jak se taková idea odráží v konkrétních krocích. Mluvit na toto 

téma nic nestojí, každý se pod to podepíše a samo o sobě to mnoho neznamená.  

MS: Soudíte, že minulý režim byl odsouzen k zániku? Reforma byla čistou iluzí šedesátých let.  

MH: Dnes to tak rozhodně vypadá, avšak to, co se stalo, vesměs ze zpětného pohledu vypadá jako 

nevyhnutelné velmi často. Ale kdybychom na to přistoupili, ocitali bychom se jednak hodně blízko k 

přitakání oněm "zákonitostem historického vývoje", jednak bychom si cestu k pravdivému hodnocení 

minulosti ztěžovali. Systém zanikl, ale po mém soudu k zániku odsouzen nebyl, rozhodně ne k zániku 

tak spektakulárnímu a naprostému a tak brzkému. Ten "tábor míru a socialismu" by s vyspělým 

světem úspěšně soutěžit nedokázal, stále by zvýrazňoval svou povahu "rozdělené bídy", jak trefně 

řekl Churchill a nedostatek materiální i duchovní by se prohluboval. Ale přežívat mohl dál, klidně celá 

desetiletí. Možná by po čínském vzoru přistoupil na soukromé vlastnictví výrobních prostředků a na 

nějakou podobu hybridu mezi kapitalismem a socialismem, kdo ví? Pak by tu byl nejspíš dodnes. 

MS: Pokud by nedošlo k impulzu Gorbačova ... 
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MH: Ano, muselo dojít k jakési zcela neočekávané "singularitě". Gorbačovova perestrojka a glasnosť, 

to byly divné věci. Takzvaná lidová moudrost tvrdila, že "kapři si nevypustí rybník". A hle - vypustili si 

jej. Vážně, je to cosi jako zázrak. 

... Pozitiva minulosti ...  

MS: Dobrá, soudíte, že na minulém režimu bylo něco kladného, třebaže vám stavěl překážky. Muži se 

ženili, ženy vdávaly, i přes omezenost režimu „kvetla“ láska, lidé měli možnost kariér. Zkrátka, 

existovalo se.  

MH: Ne, to nesoudím. Na tom "reálném socialismu" nebylo kladného vůbec nic, přinejmenším nic tak 

dobrého, aby to sneslo srovnání s relativně svobodnou společností parlamentních demokracií, vlády 

práva, náboženských a dalších svobod, lidských práv, skutečného humanitního vzdělání a tak dále. 

Existovalo se navzdory režimu, a ne díky němu.  

MS: Profesor Milan Zelený říká, že kdybychom vše zavrhli, v tom režimu bychom žít nemohli.  

MH: Opakuji, že podle mne se žilo tomu navzdory, život mu ovšem opravdu bylo nutné přizpůsobit - s 

různou mírou kompromisu. Režim nebyl totalitní v tom smyslu, že by dokázal totálně prorůst 

veškerou lidskou aktivitu. On na to přinejmenším od nastolení normalizace abdikoval, ale nedokázal 

to ani v padesátých letech - tehdy jen uměl vyvolat velký strach. Tak jako si voda, zastavená 

přehradou, hledá všelijaké škvíry, i lidské bytosti toužící po autentickém životě si je hledají. A najdou 

si je. 

... Emigrace ...  

MS: Lidé, kteří negativitu režimu vnímali silně, řekli této zemi „na shledanou“. Sám jste měl možnost 

odjet na Západ, ale vrátil jste se. Exil jste nevolil jako východisko z místní situace.  

MH: Pravda, kdekdo se mě ptal: Proč jste nezůstal v zahraničí, když jste se dostal ven, do lepšího? 

Bylo to proto, že jsem zde měl příbuzné, že jsem zde měl rodinu, že jsem zde měl lidi, kteří by trpěli 

tím, kdybych utekl. Přinejmenším by jim vzali cestovní pasy. Z mého pohledu by to bylo velmi 

sobecké. Kdo jsem, abych pro své dobro směl dramaticky omezit dobro lidí, které jsem měl rád? I 

kdybych je rád neměl, a tehdy snad ještě spíš, stejně bych neměl právo omezit jejich životní 

možnosti. Z toho pohledu byla emigrace vyloučená. A já měl ještě cosi specifického: vždycky jsem 

chtěl psát. Jelikož jsem český tvůrce, tak česky a pro Čechy. Co bych dělal někde ve Wisconsinu? Ano, 

i tam bych mohl psát česky a někdo by ty texty, pokud by za něco stály, třeba pašoval do 

Československa, případně by je pan Škvorecký vydával v ´68 Publishers. Ale kdybych se svými čtenáři 

nežil, nedokázal bych je oslovovat tak, aby se to týkalo jejich životů. Někdo jiný, třeba Milan Kundera, 

to zřejmě svedl, ale já bych to neuměl. Takže jsem své češství a ambici, i když posléze nepříliš 

naplněnou, být českým tvůrcem vzal jako tu heideggerovskou „vrženost“. Nebo, ještě spíš, jako 

rozdanou kartu.  

MS: To je absolutní tvrzení.  

MH: Je.  

MS: Obdobně uvažuje Ivan Klíma. Tím, že zde byl, o to více přemýšlel o svobodě.  
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MH: Souhlasím s ním.  

MS: Problém dnešního mladého člověka je ten, že neví, co to nesvoboda je. Pro správné porozumění 

stavu je nutný prožitek, a ten je mnohdy nesdělitelný.  

MH: Přesně tak ...  

MS: Aby člověk dobře formuloval své pocity, postoje, musí zakusit temno.  

... Disent ... 

MS: Co vy a disent? Nevyhledával jste jej, když jste byl v hledáčku režimu?  

MH: Nevyhledával. Jednotlivé lidi jsem obdivoval a vždy obdivovat budu za jejich statečnost. Nahlas 

museli říci, že se vyčleňují. To nebylo ve společnosti, která naopak preferuje nevyčleňování, netrčení, 

neindividualizování, rozhodně běžné a nepochybně tím vědomě mnoho riskovali. Ale politický 

program disentu mě neoslovoval: disent se snažil pohnout režim k tomu, aby dodržoval své vlastní 

zákony, a to mi bylo jako program, za který bych chtěl spolu s jeho lidmi bojovat a sdílet všechna ta 

režimní příkoří, dost málo. Myslím, že to plynulo i ze skutečnosti, že v českém disentu vždycky byla 

cítit silná socialistická nota, vždyť podstatná část disidentů se rekrutovala z někdejších členů KSČ.  

MS: Byli to právě disidenti, kteří dělali dobré jméno naší republice.  

MH: Souhlasím. Přinejmenším jejich statečnost je možné dávat za příklad ještě hodně dlouho, je to 

jedna z bohužel nepříliš četných příležitostí, o něž je možné opírat národní hrdost. 

MS: Vy, lidé z iniciativy MOST jste se mohli někoho „chytit“ ...  

MH: To rozhodně ano. Ale důležitější je, že v revoluci a po ní bylo možné urychlit přechod z totality, 

protože přinejmenším v době od Listopadu do svobodných voleb bylo možné svěřit moc někomu, kdo 

se proti režimu, od něhož se co nejrychleji chtěla vzdálit skoro celá společnost, prokazatelně stavěl. 

... Výchozí stav společnosti a hospodářství ... 

MS: Nyní bych se dotázal, jak jste vnímal stav společnosti a hospodářství v roce 1989. Jednotícím 

termínem byl „stav krizový“. Čím podle vás společnost trpěla, strádala?  

MH: Myslím si, že krize je vůbec problematický termín. V mém vnímání odkazuje k jakékoli době. 

Krize je nyní, a když nás Pán Bůh zachová při životě a budeme zde za deset let, opět řekneme, že jsme 

v krizi. Tehdy ovšem bylo společenské napětí skutečně mimořádné. Je to vždy tak, když se popustí 

uzda. Dokud je uzda přitáhnutá a naděje na změnu minimální, člověk má tendenci nějak v té situaci 

přežít a přesmíru se s tím netrápit, protože jinak byste taky mohl dospět k názoru, že nejlepší je jít se 

oběsit. Ale jakmile se objeví ve tmě paprsek – anebo, abych se vrátil k předcházejícímu příměru, 

prasklina v dosud zdánlivě monolitní přehradě - najednou situace je radikálně jiná. Pro společnost 

konce osmdesátých let byl socialismus nesnesitelný více než kdykoliv dřív, a to paradoxně právě 

proto, že se uvolňoval. Začalo se zdát, že nějaká změna by přece jen přijít mohla. Mohl jsem v 

osmdesátých letech srovnávat, neboť jsem měl naštěstí dovoleno jezdit do zahraničí - má sestra byla 

legálně vdaná ve Francii a podle Helsinských dohod nesměl režim návštěvám nejbližších příbuzných 

bránit. Rozdíl mezi ČSSR a třeba Spojenými státy byl doslova nevýslovný. Jít v roce 1989 do 

normálního amerického supermarketu, to byla drtivá zkušenost. Ale, koneckonců, člověk nutně 
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nemusel jet do Ameriky, aby si ten rozdíl uvědomil;  nebyl tu snad nikdo, kdo by nevěděl, že na 

Západě jezdí mercedesy, zatímco ve východním Německu se čeká na trabanta deset let. Pro lidi, kteří 

hodnotí život především podle materiálních hodnot, bylo „vymalováno“. Žádné projevy režimního 

chytráka na tom nemohly nic změnit. A u lidí, kteří byli orientovaní přece jen na abstraktnější či 

duchovnější hodnoty, to nebylo jiné.  

MS: Zkrátka deficity ...  

HM: Byly ve všem. Jednalo se o společnost hmotného i duchovního nedostatku ve všech dimenzích.  

... Demokracie ...  

MS: V roce 1989 bylo často užívaným slovem „demokracie“. Jak sám k ní přistupujete? Lidé, kteří ji 

provolávali, neznali její obsah.  

HM: Tak to nevidím. V roce 1989 to nebylo časté slovo. To až s listopadem se jeho frekvence zvýšila. 

MS: Chceme demokracii, chceme svobodu! 

HM: Po většinu toho přelomového roku 1989, podobně jako v roce 1968, bylo častější slovo 

demokratizace. Nějakou demokratizaci si lidé dokázali představit, ale o demokracii mluvil málokdo, 

vyžadovalo by to pád režimu, rozpad impéria, které vládlo půli světa, a tomu skutečně málokdo ještě 

16. listopadu věřil.  

MS: Demokracie je bomba, ale demokratizace je postupná, evoluční proměna.  

HM: Ano, a tak si to lidé  - a jak jsem to mohl pozorovat i v revolučním centru v Laterně Magice, také 

a zejména disidenti - uměli představit. Ostatně, i Gorbačov přicházel s demokratizací, ne s 

demokracií. A proto, když se náhle a zázračně otevřela možnost budovat plnou demokracii, málokdo 

na to byl připravený. A ta nepřipravenost náš polistopadový společenský vývoj nepochybně 

poškodila. Demokracie? Té jsme se museli učit ještě pracněji než podvojnému účetnictví.  

... Ohlasy první republiky ...  

MS: Nyní bychom se mohli dotknout otázky demokracie u nás, a to za první republiky. Havel byl 

přirovnáván k Masarykovi, byla to jistá paralela. Soudíte, že se jedná o velkou nadsázku?  

MH: Přirovnání vždy kulhají ... V každém případě to byli stateční mužové, kteří šli proti soupeřům, 

kteří se všem, a nepochybně i jim samotným, jevili v praktickém ohledu jako silnější. Stačí 

připomenout Masarykovy spanilé jízdy: hilsneriáda, spor o rukopisy - jeho vlastní studenti jej 

vypískali. Měl velkou odvahu a podobnou projevil i Havel. Ten si nemyslel, že se během jeho života 

zhroutí sovětské impérium, a přesto upozorňoval, že je nutné ctít lidská práva, které to impérium 

potlačovalo. V tom je s Masarykem srovnatelný. V různých prostředích, v různých dobách, s různými 

soupeři a různými vizemi - ale šli za svou myšlenkou a osobně za ni ručili riskujíce hodně.  

MS: Masaryka jsem zmínil proto, že byl jedním z pilířů demokratické republiky. Československo bylo 

snad jedinou demokracií ve střední Evropě. Můžeme říci, že jsme měli na co navazovat. Ti, kdo v té 

době žili, ještě první republiku zažili, byť byli tehdy mladí. Ostatní si nesli nějakou představu 

z vyprávění.  
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MH: Jsem přesvědčen, že příkladná demokracie první republiky je legenda, a o tu se dá opřít jen stěží. 

Ano, srovnáme-li to s Pilsudského Polskem a Horthyho Maďarskem, tedy našimi bezprostředními 

sousedy, nemluvě o hitlerovském Německu, jevíme se jako ostrůvek demokracie. Můžeme tomu 

přitakat, ovšem jen v tomhle relativizujícím pohledu. Ostatně myslím, že sám Masaryk si to 

uvědomoval, mluvil přece o potřebě padesáti let klidného vývoje ... a ten nám osud pohříchu 

nedopřál. 

MS: Byla zde „Pětka“, skupina, kde se dohadovalo vládnutí, a jež byla mimo parlament.  

MH: To taky. Byla však i trestně postižitelná urážka majestátu a vůbec cenzura, některé věty nebo 

celé články v novinách vycházely po cenzorském zásahu začerněné, každou divadelní hru musela 

schválit tím pověřená instance a tak podobně. Férová spoluúčast na politickém životě 

Československa, zejména početné a činorodé německé menšiny byla přinejlepším problematická ...  

MS: Lidé si dobu spojí s určitou osobností. Nesmíme zapomínat, že se jednalo o demokracii elit.  

MH: To ano. Masaryk ji ztělesňoval. Ale takovým monarchistickým způsobem, který potřebuje své 

kulisy a propriety, třeba toho bělouše, na němž se TGM naučil jezdit někdy kolem sedmdesátky.  Rád 

bych věděl, kolik lidí opravdu přečetlo třeba jeho Světovou revoluci. 

MS: Jsou to snad milé, ale rozsáhlé paměti o počátku dvacátého století.  

MH: Jestli milé, to si netroufám soudit, ale takovou představu to pro drtivou většinu lidí nejspíš 

naplňovalo a tím spíš naplňuje dnes. 

MS: Když dojde k nějaké změně, vytahuje se právě on. Náš svět vnímáme skrze symboly. Jím se 

Masaryk stal. Havel se stal symbolem roku 1989. 

... Potřeby demokracie ...  

MS: Pojďme dále. Co podle vás sama demokracie potřebuje? Můžeme říci, že demokracie je o člověku. 

Démos – lid. Když si dáváme dohromady obraz o demokracii, můžeme říci, že potřebuje slušného, 

odvážného, kultivovaného člověka. Ne nadarmo si vzpomínáme na větu prezidenta zakladatele: „Tož, 

demokracii máme, ale chybí nám demokraté.“ 

MH: To, co demokracie potřebuje, je hlavně víra v demokracii. Musíme ji opravdu ctít a chtít a 

neustále vyjednávat o tom, jakým směrem ji zlepšovat a posunovat. To je masarykovská "drobná 

práce" a tahle myšlenka je mi velmi sympatická.  

MS: Vnímavý, moudrý člověk zná své hranice. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.  

MH: To je jedna skutečnost, ale máme zde ještě další rozměr: Moje svoboda končí nejen tam, kde 

narušuje vaši svobodu, ale též svobodu našich vnuků a pravnuků, tedy těch lidí, kteří se ještě 

nenarodili. To je transcendentní svoboda. Z hlediska dohledné přítomnosti není utilitární. Nadto 

vyžaduje jisté náklady a úsilí, ale do moudře postavené a směrované demokracie je třeba je zahrnout. 

Není to žádný brutálně nový koncept: „Nedej zahynouti nám ni budoucím," se říká už v tisíc let staré 

modlitbě. Obávám se, že mnohé ze současných modliteb, dojde-li na ně vůbec, se odbydou: „Nedej 

zahynouti nám“, a tím to hasne. 
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MS: Zkrátka takto transcendentně to lidé nevnímají. Lidé možná nerozumí hodnotě svobody 

v časovém kontinuu.  

MH: Věřím, že když ne mnozí, tak aspoň někteří to tak vnímají. Každopádně je nutné o tom mluvit. 

Přece jen je to povinnost elit, které mají erudici, a z toho vyplývající možnost a vlastně i povinnost se 

dívat na svět z větších perspektiv. Mají vstupovat do debaty a v rámci přinejmenším národní a 

evropské perspektivy o náplni demokracie vyjednávat. 

... Demokracie a dialog ... 

MS: V tom vidíme dialog. Jaký význam dialogu vidíte po roce 1989? Když jsem mohl hovořit s Janem 

Vrbou, což byl ministr průmyslu ve vládě Petra Pitharta a podílel se na privatizaci Škody Auto, říkal mi, 

že se jednalo o dělnou dobu. Lidé si naslouchali. Kdyby tomu tak nebylo, sesuv režimu nebude tak 

zásadní. Kdyby lidé nedokázali slušně komunikovat, vývoj by nešel tak rychle. Dialog nyní? Lidé něco 

říkají, ale je otázkou, jestli jsou slyšet, jestli je jim nasloucháno a také jestli sami naslouchají.  

MH: Měl bych problém přijmout tezi, že lidé si, například v roce 1990, zvlášť naslouchali. 

Nedemokratické prostředí, ve kterém vyrostli a žili, neposkytovalo trénink ve skutečné debatě, a tak 

tato schopnost nemohla být jiná než omezená. Lidé mé generace byli v době "reálného socialismu" 

schopni vyslechnout, co režim říká, přeložit si to po svém, pokusit se z toho udělat nějakou výhodu 

nebo aspoň minimalizovat škody, anebo se tomu aspoň skrytě vysmát; k hlásání a obhajování 

vlastních názorů je režim rozhodně neponoukal. Skutečné naslouchání jiným názorům je velký 

intelektuální výkon kdekoli a kdykoli. Musí se překonat emocionální nastavení, které dialogu brání, 

které vás nutí prosazovat vlastní názor prostě proto, že je váš. Vzdělanější, ale hlavně v 

demokratickém prostředí vychovaný člověk si ovšem přeje, aby se prosadil názor nejzajímavější a 

nejinspirativnější, a to bez ohledu na to, kdo jej do debaty vnesl. Pak vyhrávají všichni, kteří se poučili, 

vlastní názor díky tomu upravili, spatřili svět jako o něco pestřejší. Nedělám si iluze, že někdy budeme 

žít ve společnosti, kde tento způsob komunikace převládne, nicméně považoval bych za veliký 

úspěch, kdyby se počet lidí, kteří takto smýšlejí, zvyšoval.  

MS: Když porovnáte dialog v počátku a nyní, soudíte, že je vidět kvalitativní posun?  

MH: Empiricky: dnes je více vzdělaných Čechů, a zejména v humanitních oborech. Podstatně 

kvalitnějším studiem, a tedy i prostředím, kde je nutné své názory prezentovat, obhajovat i 

opravovat, prošlo mnohem více lidí. A to nejen v rámci České republiky, ale jsou i tací, kteří se učili na 

Sorbonně, Oxfordu, Harvardu. Jistě se tento potenciál kumuluje. Zakládá naději, že dialog 

nastupujících elit bude kvalitnější, a nebereme-li v potaz prostředí internetu, tak nejspíš už je. 

Rozhodně soudím, že není důvod věšet hlavu.  

... Občanská společnost ...  

MS: Kde je prostor pro dialog je také občanská společnost. Václav Havel byl jejím stoupencem, Václav 

Klaus odpůrcem, třebaže některé jeho podněty mohou být brány jako relevantní.  

MH: Jsem přesvědčen, že životaschopná občanská společnost je silná svou strukturovaností. Mnoho 

lidí se sdruží do různých zájmových, profesních a jinak ustavovaných entit, které mohou být 

institucionalizované, anebo také ne. Důležité je, aby společnost byla mozaikou, kobercem malých 

uzlíků, a ne pouze velký uzel, který když rozetnete, všechno se to rozpadne. Je-li složen z malých 
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uzlíků, je odolnější, smysluplnější a vůbec kvalitnější po všech stránkách. Nakonec si uvědomíme, že 

každý z nás je členem nějaké menšiny. Tím snadněji a s větším přesvědčením budeme obhajovat 

práva menšin, aby se života pospolitosti účastnily aktivně a sebevědomě. A to je pro moderní 

demokracii opravdu důležité.  

MS: Zkrátka nejste skeptikem jako Václav Klaus, který díky síle občanské společnosti hovoří o 

postdemokracii, a přikláníte se k Václavu Havlovi.   

VH: Občanskou společnost spolků a sdružení vítám, ale současně říkám, že všechny zmíněné aktivity 

nemohou a neměly by suplovat to, co parlamentní demokracii zakládá především. To znamená 

otevřenou soutěž politických stran, které prosazují ideje a zastupují ve společnosti rozličné proudy a 

jejich zájmy ve snaze vtělit je do legislativy. Důležité ovšem je, aby se jednalo o souboj idejí, nikoliv o 

souboj marketingových strategií. V tom vidím nebezpečí. Je nepochybné, že úloha politických stran je 

významná. Myslím, že nevole, kterou je Václav Havel zahrnoval, byla přemrštěná. Tady je jedna z 

řídkých Klausových zásluh - upozornil na jejich nezastupitelnou funkci ...   

MS: ... že se snažil jejich pozici rehabilitovat.  

VH: Ano, ve sporu s Havlem se však Klaus neudržel, a šel do krajnosti, která občanské aktivity 

zesměšňovala a hleděla marginalizovat. Taky chyba, jak už to tak s extrémy bývá. Oba zastávali krajní 

stanoviska, která nebyla udržitelná, ale do jisté míry oba mají i pravdu.  

... Politika ...  

MS: Dobrá, tím jsme přešli do oblasti politiky, jelikož politické strany, ale nejen ony jsou tvůrkyně 

politiky. Jak se díváte na význam politiky? Nahlížíte na ni jako na službu lidem? Před rokem 1989 

například členství v politické straně mělo v sobě cosi kariéristického. Chceš-li se někam dostat, vstup 

do strany. Rok 1989 byl příznačný tím, že se zde utvořilo Občanské fórum a neslo heslo: „Strany jsou 

pro straníky, Občanské fórum je pro všechny“.  

MH: Jednalo se o asi pochopitelnou reakci na dlouhá desetiletí vlády jediné státostrany, ačkoli samo 

téma nějaké politické platformy "pro všechny" bylo v podstatě jen novou variací starého omylu. 

Úkolem politických stran je formulovat ideje a ve svobodných volbách zjišťovat, zdali mají odezvu, 

případně jak silnou. Samozřejmě se jedná o ideje, které - podle toho jakým společenským skupinám 

vyhovují - narážejí na opačné ideje, ale to je nejen legitimní, ale i kýžené. Nějaké "pro všechny" je 

úplná hloupost; všichni přece nemáme stejné zájmy, stejná přesvědčení, stejné sny a stejné recepty, 

jak je naplňovat. Politika, brutálně řečeno, je především mocenský zápas - ale to přece neznamená, 

že právě tenhle zápas by neměl současně být i tou "službou lidem", jak to formulujete. Už před 2.500 

lety prohlásil Hérakleitos: "V rámci Zákona boj o zákon", a to je tak výstižné, že k tomu neumím nic 

dodat. 

MS: Zkrátka, moc je delegovaná, a to na základě programu. Jsou lidé, kteří do politiky nejdou proto, 

aby prosadili parciální zájmy.  

MH: Naopak, do politiky jdete, abyste parciální zájmy prosadil. Je iluzí, že ne. Parcialita zájmů se 

odráží v tom, jakou sílu máte v mandátu, který vám voliči přisoudili. Ten je, v opravdu svobodné 

demokratické společnosti, vždy parciální. O prosazení parciálního zájmu svých voličů bojujete s 



 
 

35 
 

parciálními zájmy voličů, kteří dali hlas jiným stranám. Nestává se, že byste vyhrál, či prohrál úplně - 

musíte se s ostatními hráči nějak dohodnout.  

MS: Zkrátka dosáhnete kompromisu.  

MH: Kompromis nebývá cílem hrdinů knih, které jsme čítávali v dětství. Zavání nám zradou ideálů. 

Ale to je mýlka, protože dobrý politik prosazuje ideály svých voličů ze všech sil, jen je zřídka prosadí 

na sto procent - naštěstí. Stalin nebo Hitler přinejmenším doma žádné kompromisy dělat nemuseli, a 

tak je ani nedělali; nemusíme snad ztrácet čas poukazovaním na to, k jakým tragediím to vedlo. 

Kompromis napomáhá tomu, aby se společnost mohla vyvíjet ve víceméně rovnovážném stavu. 

Mimochodem: Jaroslav Hašek si vymyslel parodickou "Stranu mírného pokroku v mezích zákona". Ale 

když o tom tak přemýšlím, nejspíš bych právě takovou stranu volil. 

MS: Lidé, kteří vstupovali do politiky, se inspirovali přístupem Margaret Thatcherové. 

MH: Někteří asi ano. Různí lidé měli různé „guru“. 

MS: Máte tam lidi jako Petr Pithart, který je velice konsensuálním politikem.  

MH: Taky mám ten dojem.  

MS: Podíváte-li se na poslední čtvrtstoletí, můžete říci - a možná se mýlím - že ti, kteří tam vstupovali 

v počátcích formování demokratické politiky, měli ideje, byli schopni vyjednávat.  

MH: Jak kteří. Ale ano, našli by se. 

MS: Dnes jsou v politice ti, z jejichž aktivit cítíte osobní prospěch. Můžete říci, že realita je 

diferencovanější, složitější. Máme to vidět subtilněji?  

MH: Záleží na tom, co rozumíte spojením „osobní prospěch“. Někteří lidé, a v tom s vámi bohužel 

musím souhlasit, vidí osobní prospěch v tom, že vstoupí do politiky, stanou se ministry, hejtmany či 

primátory a pak budou schopni zadávat veřejné zakázky nikoli v zájmu, ale na úkor daňových 

poplatníků. Ale určitě ne všichni jsou takoví. Někteří ten osobní prospěch spatřují v tom, že se 

takzvaně zviditelní. Nemají zájem krást peníze, chtějí získat a zvyšovat svou osobní prestiž. Není to ani 

nelegální, ani nelegitimní a těžko je za to odsuzovat. A pak je tu spousta dalších motivů, vždyť jako 

jednotlivci jsme tak různí ... A mezi těmi motivy i ten, že docela prostě v něco věříte a chcete to 

prosadit, tedy ten nejlepší a nejčestnější motiv vstupu do politiky.  

MS: Dobrá, jdu do politiky, abych sloužil, a ne, abych sloužil malé skupince. 

MH: Vy byste měl jít s nějakou myšlenkou, abyste ji prosadil. Jestli tu myšlenku bude sdílet "malá 

skupinka" nebo velká skupina, to neřešme, to se v demokratické soutěži teprve uvidí. Když už, 

nebezpečí bych neviděl v tom, že někdo "poslouží malé skupince", ale právě naopak: že nějakou 

malou skupinu poškodí. Řekněme: Židy, kterých bylo v Německu meziválečných let sotva jedno 

procento z celé populace. 

... Profesionálové v politice? ...  

MS: Ještě bych se zeptal, proč je malá participace lidí na politickém dění. Myslíte si, že jsme příliš brzy 

veslo předali „profesionálním“ politikům?  
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MH:  Soudě podle počtu kandidátů v minulých parlamentních, respektive obecních volbách, si 

nemyslím, že ta participace je malá. Nadto jsem přesvědčen, že jsme profesionálním politikům nic 

nepředali. Svědčí o tom minulé volby do PSP ČR, v nichž se prosadili lidé, kteří profesionálními 

politiky nebyli. Celé hnutí Úsvit a takřka celé hnutí ANO jsou tvořeny lidmi bez politické zkušenosti, 

novými tvářemi.  

MS: Myslel jsem na malou skupinu lidí, kteří jsou ve stranách, ve srovnání například s první republikou 

nebo okolními státy.   

MH: Aha ... Ano, jestliže by strany byly početnější, zřejmě by vytvářely „soutěživější“ prostředí, dostat 

se na kandidátku by bylo obtížnější - člověk by si to musel odpracovat od píky, osvědčit se. Bohužel 

jsme se ale dostali s nedůvěrou v klasickou partajní politiku tak daleko, že delší období určitého 

člověka v politice nám aspoň podvědomě sugeruje nikoli "ten už má zkušenosti", ale "ten už si asi 

nakrad", případně "už se dostal do sítě šíbrů" nebo tak něco. Ale - kdo ví? Možná ten náš dynamický, 

zrychlený čas přináší obecnou netrpělivost a nedá se vyloučit, že strany budoucnosti budou čistě 

volební.  

MS: Tedy to, co se v angličtině nazývá catch - all parties. Tento druh stran je v Americe. Problém je, a 

na to jsem upozorňoval, že v politice zůstávají „technici“, kteří nemají možnost kontaktu se širším 

společenským prostorem.  

MH: Tím si nejsem jistý. Dvě velké americké strany se s našimi, potažmo evropskými stranami dají 

srovnávat jen obtížně. Jsou to překvapivě velmi volná sdružení, z nichž jedna - Demokratická strana - 

klade tradičně důraz na hodnoty liberální, zatímco ta druhá, Republikánská, na ty konzervativní. 

Valná většina politického soupeření probíhá uvnitř těch stran, kde se stále rodí a také zanikají rozličné 

platformy formulující rozličné koncepty. Strávil jsem kdysi několik měsíců v blízkosti volebního štábu 

Waltera Mondala, demokratického rivala republikánského prezidenta Reagana; neměl jsem pocit, že 

by ti lidé neměli kontakt se širším společenským prostorem; naopak, vynakládali nejen velké peníze, 

ale i velké úsilí na to, aby náladu toho prostoru a témata, která z něho povstávají, pochopili. Těžko 

totiž "prodávat" lidem něco, oč nestojí. "Technici" tam samozřejmě jsou a jejich úkolem opravdu je 

nabídnout kandidátovo politické "zboží" co největšímu počtu lidí, ideálně těm "all". Ale není to tak, že 

by byli "technici", kteří by řekli "něco těm lidem prodáme" a teprve potom hledali, co by to mělo být. 

Napřed jsou ty koncepty, jejich politický marketing přichází až potom. Neumím si představit, že by se 

v USA stalo to, co u nás - bylo to přece v Česku, a ne v Americe, kde přišel pan Babiš s kluzkými 

větami typu "nejsme politici, makáme" nebo "dáme věci do pořádku" nebo "aby se za nás naše děti 

nestyděly", tedy zhola dutými floskulemi, které žádný koncept a žádný program nenabízely. To, co 

ANO "prodávalo" - a tady se tedy ti "technici" marketingu opravdu rozpřáhli - byla jen vratká naděje 

na nějakou změnu, po níž zatoužilo voličstvo bez dlouhé, hluboké a internalizované zkušenosti s 

parlamentní demokracií. 

... Komunisté ...  

MS: Když hovoříme o politice, její součástí je strana, která je následovnicí strany před rokem 1989. 

Můžeme její účast v politice vnímat jako výraz protestu části veřejnosti vůči tomu, co se zde děje? Je 

to výraz toho, že jsou zde lidé, kteří mají zájem, aby stát o ně „pečoval“ jako v minulosti?   
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MH: Jakkoli si komunismus nárokuje vědeckou racionalitu, je čirou vírou, která je - jako každá víra, 

včetně té křesťanské, což věděl církevní otec Tertullian už ve třetím století - výsostně iracionální. 

Paradigma víry je radikálně jiné nežli paradigma rozumu; z jednoho do druhého nelze "překládat". A 

tak i navzdory empiricky prokazatelným výsledkům politických uskutečňování komunistických 

myšlenek, jimiž byly bez výjimky strádání, bída a nesvoboda, mnozí komunističtí věřící věří dál. Ale ti, 

podle mého dojmu, nejsou tak početní jako ti, kteří volí KSČM jako výraz protestu vůči celému 

polistopadovému vývoji, byť jednotlivě akcentují třeba dost odlišné stesky. Nedokážu říci, proč na 

Slovensku, v Polsku a Maďarsku, sousedních zemích s podobnou předchozí zkušeností, komunistické 

strany zhynuly na úbytě. Možná se tam protest kanalizuje do jiných stran, tak bedlivě zmíněné 

politické scény nesleduji. A ptáte-li se na "pečovatelský stát", ten našemu elektorátu přece ve 

společenství s odbory nabízí i sociální demokracie. Pro mě je životaschopnost komunistické strany u 

nás prostě pochopitelná dost obtížně. 

... Kapitalismus ...  

MS: Když jste mluvil o roce 1989, hovořil jste o demokratizaci. Slovo kapitalismus nebylo zmiňováno, 

vyslovováno.  

MH: Souhlasím. O tom jsem zrovna nedávno hovořil s Pavlem Kosatíkem, jelikož je to téma, které rád 

připomíná. Před rokem 1989 byla tématem demokratizace. Po zrušení ústavního článku 6 o "vedoucí 

úloze komunistické strany", už byla na stole a v diskursu demokracie. Ale pojem "kapitalismus" ani 

tehdy rozhodně nebyl frekventovaný. Do jisté míry je to pochopitelné: úkolem byla příprava 

svobodných voleb, které se měly, jak se Havel zapřísáhl, uskutečnit do půl roku. Postulovat 

"kapitalismus" by bylo předjímání rozhodnutí voličů; to nově vznikající strany měly rozličné programy 

a ideje, nepochybně včetně kapitalismu, nabídnout. A to se také stalo a byl to Václav Klaus, kdo to 

slovo použil - domnívám se však, že později, než v první půlce roku 1990. 

MS: Dalo by se říci, že kdyby lidé slyšeli slovo kapitalismus, možná by byli vyděšeni. Dané slovo má 

přece negativní konotace. Jinak lidé slyší na „utváření tržního řádu“.  

MH: Pro mne a mnoho mých osobních přátel kapitalismus negativní konotace nemá a neměl, 

připouštím však, že pro mnohé ano. Po čtyřech desetiletích prezentování kapitalismu jako zdroje 

všeho zla se nejednomu člověku patrně zdál takový společenský zlom jako příliš radikální. Sémantický 

přerod se musel nejprve vybojovat, a Václav Klaus byl v tomhle zápasu nepochybně v čele. V téhle 

souvislosti pak chci poznamenat, že tu nebylo nic připraveno, žádní budoucí kapitalisté tu 

nepletichařili ve smyslu: „Hele, ještě to lidem neřekneme, počkáme. Když tak tomu budeme říkat 

volný trh, půjde to s kapitalismem snáz.“  

MS: I stalo se.    

MH: S tržním prostředím se většinově souhlasilo, ale někdo jej chtěl s přívlastkem a někdo bez 

přívlastku. To však je běžný, legitimní politický zápas.  

... Přirozený řád ...  

MS: Uvažujete o tomto hospodářském řádu, vnímáte jej jako cosi přirozeného a podporujícího 

mezilidskou soutěž a kooperaci? Když se díváme kolem sebe, lze tvrdit, že lidská společnost je 

založena na trhu. Již tím, že něco říkám, vy odpovídáte, vzniká výměna bez nutné přítomnosti peněz. 
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Když je člověk schopný, dostatečně pečlivý, dokáže se prosadit. Centrální plánování bránilo novým 

myšlenkám, protože stav byl rigidní, petrifikovaný.    

MH: S tím samozřejmě souhlasím. Myslím si, že kapitalismus jako ideologie neexistuje. Jedná se o 

marxistický termín, byť Marx si jej od kohosi vypůjčil. Podle něho je to způsob produkce, který se 

zakládá na námezdní práci. Jenomže na námezdní práci se zakládal i "reálný socialismus", a to 

dokonce v ještě silnějším smyslu: člověk nemohl být zaměstnavatelem, mohl a podle zákona přímo 

musel být pouze námezdním zaměstnancem; krom toho pracoval za mzdu, jejíž výši neurčoval trh, 

ale stát. Proti pracovním podmínkám se nesmělo ani stávkovat - občan by "ohrozil plnění pětiletého 

plánu", jak říkal zákon. Centrální plánování je ryze ideologický nápad. V tržním prostředí, a takové až 

na relativně zanedbatelné výjimky existovalo v nejrůznějších společnostech po celé planetě doslova 

od nepaměti, je to něco násilného, ochromujícího. Nikdo to nepotřeboval zdůrazňovat a dělat z toho 

ideologii; lidé prostě své zboží a služby směňovali z přirozených instinktů. Je to jedna z 

antropologických konstant. Můžeme to dobře pozorovat třeba ve styku dvou společenství, které 

dosud jedno o druhém nemělo ani ponětí - řekněme příjezd evropských mořeplavců někam na 

Kiribati nebo do Tasmánie. Evropané vyložili na břeh nějaké předměty, dejme tomu sekery nebo 

zrcátka, a odpluli. Když se vrátili, jejich zboží už na pláži nebylo, zato tam našli kokosové ořechy, 

pazourky nebo ozdoby, prostě to, co domorodci považovali za plnění obchodu ze své strany. Bez 

jakýchkoli řečí a jakýchkoli dalších náležitostí - tomu už musím říkat "přirozené" chování. Ideologie 

začíná až tam, kde je vůle tohle přirozené chování upravovat. 

MS: Když ve směně člověk zjistí, že ze situace vychází lépe, když nebude směňovat sekyrky, a své 

schopnosti využije a založí si plantáž banánů.  

MH: Jistě, to je naprosto přirozené. Trh, a člověk je jeho aktérem, je poháněn jednou velkou otázkou: 

po čem lidé touží a je toho nedostatek? Nabídnete-li správnou odpověď, povede se lépe jak vám, tak 

lidem, kteří to, po čem toužili, obdrží. 

MS: Jde o to, aby člověk cítil potenciál. Jeho využití minulý režim neumožňoval.  

MH: Socialismus, ať už "reálný" nebo jiný, je vždycky ideologický. Jak už jsem se zmínil, chce jiné 

přerozdělení vytvořených hodnot, než by bylo to, prosté jeho násilných zásahů. Čím drastičtější 

zásahy, tím méně prostoru pro ty schopné, nápadité a pracovité uplatnit svůj tvůrčí potenciál. A tím i 

větší nedostatek a v posledku bída, materiální i duchovní. Náš předlistopadový režim je toho 

názornou ukázkou. 

... Proces transformace ...   

MS: Jako člověk, jenž proces pozoroval a byl i jeho účastníkem, souhlasil jste s postupnými kroky, jako 

byly privatizace – velká i kuponová? Vím, nejste ekonom, ale jistý pohled na proces máte již jako 

účastník. Zakládal jste společnost Fortuna, ...  

MH:  ... která se stala velmi známou. Měla kamenné pobočky po různých místech. Když přišla doba 

kuponové privatizace, chodili za mnou lidé, kteří zakládali privatizační fondy a říkali: „Máte jméno, 

máte respekt, máte hlavně pobočkovou síť - udělejme společný podnik." Na základě kuponů od DIKů 

- to byla zkratka Držitele investičních kuponů - bylo možné získat podíly v tehdy ještě státních 

podnicích. Řekněme: v hotelu Pupp nebo v nějakých dolech. Ale já jim odpovídal: "Nevím, jak se 

spravuje hotel Pupp. Již vůbec nevím, jak se spravují doly, jak se spravují hutě, a vůbec ne, jak se 
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spravují banky." Říkali mi, že je to jedno. Tázal jsem se: „Jak jedno? Jak já mohu předstoupit před lidi 

a říci: Vaše peníze, váš podíl na národním majetku budu spravovat k vašemu prospěchu, jsem k tomu 

kompetentní.“ To by přece ode mne byla nehorázná lež. A tak jsem na to nikdy nepřistoupil.  Dodnes 

si pamatuji na slova jednoho z těch pánů: „Mohu vám říci, jste blázen. Nepochopil jste, jak obrovská 

příležitost to je.“ Bránil jsem se: „Právě to jsem pochopil.“ Kontroval: „O to jste ještě větší cvok.“  

MS: Mnozí si následky tak zásadně neuvědomovali. 

... Dědictví Václava Klause ...  

MH: Nejhroznější věc byla jedna z těch, které vymyslel Václav Klaus. Ačkoli nepřetržitě opakoval, že 

horuje pro "standardní postupy" a že všechny "třetí cesty" jsou odsouzeny k nezdaru, vymyslel a jako 

premiér české vlády prosadil „českou cestu“. To znamenalo, že třeba člověk, který se jmenoval 

Stehlík, dostal Poldovku víceméně jen proto, že se jmenoval Stehlík. Byl naprosto nekompetentní a 

úplně ji zničil. Zatímco kdyby to dostal Siemens, mohla zaměstnávat lidi, platit daně, vytvářet 

hodnoty, zkrátka prosperovat. Jsou příklady, které to dokládají: za Petra Pitharta se lecjaká 

privatizace stihla, například Škoda Auto. A to je v kostce ten rozdíl mezi „českou cestou“ a tou 

standardní, kterou ovšem Václav Klaus, jako mnohé jiné, jen deklaroval, ale nikdy nesledoval. 

MS: Jinými slovy - souhlasil byste s tím, aby se na privatizaci podíleli za prvé kompetentní lidé a za 

druhé, aby sem přišel kapitál, který mohl pomoci klíčovým společnostem na nohy. Vím, ex post je to 

snadné hodnotit. 

MH: To z mé strany není ex post hodnocení. Stejně jako přiznávám, že zhroucení komunistického 

impéria jsem naprosto neočekával, tak tento postup byl pro mne bláhový a nepřijatelný už tehdy. 

"Česká cesta" nemohla nikdy uspět. Moderní dobu charakterizuje nejen volný pohyb myšlenek, zboží 

a kapitálu, ale i to, že nic z toho nemá národnost a pasport.  

MS: Ne nadarmo se hovoří o globálním kapitalismu.  

MH: Ano.  

MS: Tam se argumentuje tím, že se jednalo o politické rozhodnutí, že lidé špatně slyšeli na skutečnost, 

že by určité podniky byly v cizích rukou.  

MH: Mnohem hůře však potom slyšeli na to, že je Poldovka přestává zaměstnávat.  To už bylo 

politikovi jedno?  

MS: Vidíte, jsou politici a státníci. Státník vidí přes několik volebních období.  

MH: Klaus možnost stát se státníkem měl. Je škodou nás všech, že ji nevyužil. 

MS: Měli jsme podniky, které na tom byly slušně po transformaci, ale měli jsme podniky, v nichž se 

kradlo.  

MH: Nikdy "se" nekrade. Kradou pouze lidé. Krást chtějí - někteří - vždycky. Řídil jsem firmu s dvěma 

tisíci zaměstnanci ve třech různých zemích, a tedy třech legislativních prostředích. A přece jsem to 

ohlídal, přinejmenším do té míry, že to prosperitu podniku neohrozilo. Když jsem to dokázal já, 

textař, proč by to neměli dokázat ti, kteří to taky měli v popisu práce - ať už jako politici, anebo 

vlastníci. 
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MS: To však nelegitimizovalo proces obnovy kapitalismu.  

MH: Aha, vy máte spíš na mysli samotnou transformaci, tedy přechod státního majetku do 

soukromých rukou, respektive správu toho majetku, který zůstal ve státních rukou, na prvním místě 

bank. No, tak ta se v tomhle směru opravdu příliš nepovedla. Pak je pochopitelné, že kapitalismus to 

mnoha lidem zrovna nedoporučilo. Tím větší je vina těch, kteří to dopustili. Obávám se, že se to týká 

odpovědných ze všech polistopadových vládních garnitur. 

... Sám kapitalistou ...  

MS: Sám jste se stal kapitalistou. Založil jste společnost FORTUNA. Co bylo hlavním impulzem 

k tomuto kroku?  

MH: To, že jsem to uměl, vždyť v prostředí hazardních her jsem strávil dvaadvacet let. A pak i to, že 

jsem chtěl zvýšit svou svobodu. Úspěšné podnikání, úspěšné proto, že přináší finance, ji nepochybně 

v mnoha, byť ne ve všech, ohledech zvýší. Chtěl jsem ovšem budovat vlastní vizi, a ne něco prostě 

převzít. Třeba výrobnu „ještěrek“ ...  

MS: Myslíte asi na děčínskou Destu.  

MH: Jako příklad. Každopádně jsem chtěl dělat něco od píky, něco vlastního, něco dobrodružného. A 

dobrodružství to tedy, aspoň první léta, určitě bylo. 

... Kapitalismus a prosperita ...  

MS: Lidé se domnívali, že s příchodem kapitalismu automaticky přichází prosperita.  

MH: Také přišla. Jsme na tom nesrovnatelně lépe než dříve. Příliš málo se oceňuje, kolik lidí tu 

založilo zprvu malé podniky a v tvrdém konkurenčním boji s celým světem je rozvinulo. A byť ne 

všichni se prosadili na světovém trhu jako Pegas ...  

MS: ... Nonwovens.  

MH: Ano.  

MS: Ano, problém je, že tato společnost je registrována v Lucembursku.  

MH: Nedivím se tomu. Kapitál jde vždycky tam, kde je to nejvýhodnější. Proto bych očekával, že naše 

podnikatelské prostředí bude legislativně regulováno i podle tohoto pravidla. Pokud by bylo, třeba 

úspěšné firmy, založené v jiných zemích, by se registrovaly pro změnu u nás. 

MS: Díky neshodám v právu jsou české společnosti, které chtějí získat soukromý kapitál na burze, 

nuceny k určitým krokům, a proto musí najít jiné umístění emisí pro své podnikatelské plány. Můžeme 

v tom vidět dluh naší transformace.  

MH: To je, bohužel, opravdu nepochybné. Snad bych ještě měl něco poznamenat: kvůli těm 

"transformačním dluhům" se zapomíná na ohromné úsilí lidí, kteří listopadem 1989 dospěli - ať jim v 

té chvíli bylo osmnáct či osmdesát. Najednou se z námezdních sil, z chovanců lágru za ostnatými 

dráty stali dospělí lidé. Pro někoho, jako pro mé rodiče, to přišlo pozdě. Já, kterému bylo třicet sedm 

let, jsem si též myslel, že to přichází pozdě. A někteří lidé neřešili, zda je to pozdě, nebo ne, prostě do 
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toho šli. Naučili se rychle věci, o kterých dříve netušili, že by je mohli potřebovat, jako například to 

zmíněné podvojné účetnictví.   

MS: Zkrátka doba je vyškolila.  

MH: K těmto lidem mám obrovský respekt: že se nezalekli a začali například vyrábět v garáži spací 

pytle. Zanedlouho měli regulérní dílnu a posléze díky svému úsilí třeba továrnu, která zásobuje trh 

konkurenceschopným zbožím.  

MS: Sluší se říci, že jsme velice dobří ve vytváření nemocničních lůžek - Linet, zabezpečovacích 

systémům – Jablotron, ekonomizace tisku – Y Soft. Jsou přesto lidé, kteří tvrdí, že potenciál, který zde 

byl, nebyl patřičně využit. Takto se to dá říci vždy.  

MH: Nemyslím si, že jakýkoli potenciál lze ve skutečném životě využít na sto procent. Zpětný pohled 

vždycky odhalí to, co se mohlo a mělo udělat dříve, lépe, levněji, inovativněji. V našem případě je 

ovšem rozdíl mezi sty procenty potenciálu a mírou jejich naplnění opravdu až nepříjemně značný. 

Jediné, co mě na tom těší: byly to naše vlastní chyby, omyly a nejspíš i zločiny. Dopustili jsme se jich 

my, nemůžeme své hříchy svalovat ani na Vídeň, ani na Berlín, ani na Moskvu, ale přijmout je jako 

vlastní. Je dokonce možné, že se z nich poučíme. 

... Hodnoty ...  

MS: Dobrá, hovořili jsme o společenském a hospodářském řádu. Rád bych se zeptal, jaké jsou podle 

vás zásadní hodnoty pro společnost, aby prosperovala. Uvádí se svoboda, ale mnozí z nás si ji 

vykládají jako libovůli. Nelze konat bez přijetí odpovědnosti za vlastní činy.   

MH: Zásadní hodnoty jsou pro mne ty, které se už tak dlouho pokoušejí vyznávat státy s hlubší 

demokratickou tradicí, než je ta naše; mnohé jsou sdružené v Evropské unii - vláda práva, svoboda 

projevu, úcta k jednotlivci a jeho obrana před mocí státu, ochrana menšin, svobodný trh, vůle 

pomáhat slabším a méně šťastným, lidská práva a parlamentní demokracie. A pak také respekt k 

příkazům zmíněného Desatera. 

... Kultura ...  

MS: Možná vám položím lapidární otázku týkající se vaše oboru, a to kultury. Jakou roli podle vás 

hrála kultura v minulosti a jak se tento obor proměnil během čtvrtstoletí? Hraje kultura jednotící 

úlohu, nebo je výrazem společenské rozrůzněnosti?  

MH: Kultura je souborem mentálních a afektivních schémat, není tedy ničím jiným nežli sdílenými 

představami. Historické události kaleidoskopem našich sdílených představ značně zatřepaly: dnes je 

těch opravdu sdílených méně než v kterékoli době mého života. Hledáme víc, než kdykoli předtím; 

nejen české, ale i okolní a vůbec globální prostředí je v této chvíli dynamické zřejmě bezprecedentně. 

Je to nestabilní, a proto i nebezpečné. Ale právě naše zkušenost učí, že nedostatek společenské 

dynamiky, omezené možnosti hledání smyslu našeho konání a naší existence, je ještě daleko 

nebezpečnější. Někdy to bolí, ale neměnil bych. 
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... Hodnocení ...  

MS: Ušli jsme nějaký kus cesty a nastal čas hodnocení. Navrhl bych, abychom se ohlédli za obdobím, 

které žijeme. 

MH: Navzdory všem omylům a všem nevyužitým šancím jsme jako pospolitost udělali ohromnou 

spoustu práce. Žijeme v neskonale zdravějším prostředí, dožíváme se vyššího věku, léčíme dříve 

fatální nemoci, jezdíme i do těch koutů světa, které jsme znali jen z atlasu a vykazujeme se přitom 

evropskými pasy, zvyšujeme své jazykové kompetence, zachraňujeme mnohé z historických památek, 

jsme výrazně vzdělanější, máme šance nejen snít, ale své sny i uskutečňovat, už proto, že nejsme této 

šance arbitrárně zbavováni například pro svůj "třídní" původ, svou politickou reprezentaci volíme 

svobodně a stejně svobodně můžeme na politické funkce sami kandidovat, můžeme si přečíst i ty 

knihy, k nimž bychom se před rokem 1989 nikdy nedostali, žádná cenzura neomezuje naši poezii, 

prózu, divadla, noviny, jsme součástí nejbohatší vrstvy obyvatelstva Země. Že k něčemu takovému 

dojde, to jsem si ještě v listopadu 1989 nedovedl ani představit. Proto sotva mohu říci něco jiného, 

než zaplať Pán Bůh za ty dary. 

MS: Svůj Český kalendář končíte epilogem s názvem Žijeme v nádherné době ... 

MH: Ano, ve srovnání s jakoukoli jinou dobou v dějinách národa určitě. A přesto doufám, že doba, v 

níž budou žít moji vnuci, mnohé z našich současných problémů vyřeší a bude ještě lepší.  

MS: Děkuji vám za optimistický závěr.  

 

      

Dialog o transformaci s Josefem Dubnem5,6: 

MS: Začněme subjektivní otázkou. Čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje 

jste s ním spojoval a jak se naděje naplnily?  

JD: Rok 1989 jsem zažil jako učitel na zemědělské škole, přesněji na Středním odborném učilišti, kde 

byli jednak maturanti, chovatelé cizokrajných zvířat, ale také učni zemědělci a zedníci. Celý rok jsme 

nejen já, ale i studenti vnímali, že dochází k něčemu převratnému. Hovořil jsem s nimi docela 

otevřeně i o politice. Byla to situace, v níž člověk „ve vzduchu cítil“ blížící se změny, ale že dojde 

k takové proměně, že se dostaneme z vlivu Sovětského svazu, že skončí vláda jedné strany, to se moc 

člověku věřit nechtělo. Zejména že ne tak docela rychle. 

MS: Čím si vysvětlujete tehdejší aktivizaci lidí, a tedy i studentů? Rok 1989 označuje britský historik 

Timothy Garton Ash jako „rok zázraků“. Udály se změny, které nikdo nepředpovídal, třebaže „něco ve 

vzduchu“ lidé cítili.  

JD: Když dojde k nějaké historické změně, zpětně se nalézají vykladači historie a nacházejí se určitá 

znamení doby. Vždy je snazší se dívat zpět. Dívat se do budoucnosti, to je vždy obtížné. Pokusil jsem 

                                                           
5
 Josef Duben *1950, mluvčí Státní veterinární správy.   

6
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 20. března 2014 odpoledne v knihovně Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, 

Praha 1, Staré Město. 
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se o to ve své poslední knížce, která se jmenuje 2113 – Románek z budoucnosti, což je možná trochu 

komická odbočka. Ale vrátím se k vaší otázce. Zpětně lze říci, že jistým zázrakem bylo svatořečení 

Anežky české. Došlo k jistému duševnímu vzepětí lidí, kteří odmítli přijmout letitý komunistický 

marasmus. Uvědomili si, že je možné vzdorovat ideologickému materialismu. Pravda je, že dnes se 

setkáváme s praktickým materialismem. Opět jsme v určitém pnutí. I dnes zažíváme, že si lidé 

uvědomují, že současný kapitalistický blahobyt, podobně jako tehdejší socialistická uklidněná jistota, 

člověka šťastným neučiní.  

MS: Lidé se vymezovali – věděli, co nechtějí, ale věděli, co chtějí? Jaká je alternativa?  

JD: V tom byl problém. Když disidentské, nevládní struktury viděly, že jim padá moc do rukou, 

v podstatě nevěděly, co s tím. Této nejistoty využili ti, kteří byli s minulým režimem spojeni, kteří měli 

možnosti, kteří měli vzdělání a ...  

MS: ... kolaborovali s ním.  

JD: Ti toho využili. Tak tomu je vždy. Když skončily všechny revoluční změny, například ve Francii - 

Velká francouzská revoluce, všichni pretendenti tehdejšího režimu se opět zapojili do nových 

struktur, nebo se ocitli někde na okraji, ale k odsouzení skutečných viníků došlo precedentním 

způsobem jen v několika případech, aby lid byl uspokojen a myslel si, že došlo k nějakému vyrovnání 

s minulostí.  

... Komunismus ...  

MS: Nečekal jste, že příchodem Michaila Gorbačova do Kremlu se i u nás objeví prvky politiky, kterou 

prosazoval: glasnosť a perestrojka? Bude docházet k osvobozování společnosti z totalitního jha a lidé 

budou moci brát svůj život do svých rukou?  

JD: Patřím k těm, kteří z Východu nic moc neočekávají. Odtud přišla snad jediná rozumná věc, a to 

byla mise Cyrila s Metodějem.  

MS: Pozor, ale oni šli z Byzance ...  

JD: Ano, jednalo se o jihovýchod. Z imperiálního Ruska nikdy nic pozitivního pro Evropu, pro Čechy 

nepřišlo. V podstatě na to upozorňoval Karel Havlíček Borovský, aby si na to každý dal pozor. Úvahy 

pana Gorbačova byly zajímavé, lákavé, ale vzpomeňme na naděje, které vzbuzoval Chruščov 

odsouzením Stalina. Nebo na naděje po Helsinkách.  

MS: Jak to, že ne? Díky tomuto dokumentu vznikla Charta 77.  

JD: Souhlasím.  

MS: Zkrátka malý stavební kamínek do mozaiky byl zasazen. Díky tomu mohl přijít rok 1989. 

Společnost se přece nevyvíjí revolučně, ale evolučně.  

JD: Máte pravdu, že by se člověk měl uchránit přílišných, jasných, černobílých soudů, protože vše 

roste pomalu. V knize Kazatel je psáno, že vše má svůj čas: „Je čas se smát, radovat, poskakovat.“ 

Zkrátka vše přichází pozvolna. Změna v roce 1989 zřejmě přišla v pravý čas. Myslím si, že kdyby ke 

změně došlo v roce 1968, kdy také planuly velké naděje, asi by změna nebyla tak zásadní, protože 
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určité nadšení z levicové touhy po obecné spravedlnosti a blahobytu ještě ze společnosti tak 

nevyprchalo. 

MS: Nesmíme zapomínat, že společnost byla v tu dobu sjednocena.  

JD: Ano, v roce 1968 mi bylo osmnáct let. Zažil jsem stávky na vysoké škole. V roce 1969 jsem byl 

v Londýně. Viděl jsem, jak situaci vnímá svět. Uvědomil jsem si, že bylo téměř potřeba, aby přišlo 

několik desítek let normalizačního marasmu, aby si lidé uvědomili krušnou realitu nenapravitelného 

socialismu. V roce 1968 se pořád hovořilo o socialismu s lidskou tváří. Musím říci, že já v osmnácti 

letech jsem si byl vědom, že cokoliv je společného s komunismem k ničemu dobrému vést nemůže. 

Zřejmě bylo potřeba, aby další roky normalizace společnost přesvědčily, že tudy cesta nevede.  

MS: Lidé si tak museli uvědomit, že spojení “socialismus s lidskou tváří“ je pouze prázdná skořápka. 

Potvrzením byl i čin Jana Palacha, jenž chtěl „otřást“ myslí lidí. Společnost stejně „šla“ svou cestou.       

JD: Palach se pokusil společnost oslovit tak zásadním způsobem - obětí! Ale bylo to zřejmě pro 

většinu lidí těžko stravitelné. Pravda je, že komunisté si uvědomili, že lidem je potřeba něco 

nabídnout, uspokojit základní potřeby, na druhou stranu viděli, že musí trvat na tom, že je zde jistý 

řád, že lidé musí dodržovat jimi daná pravidla, že když je překročí, dostanou za uši. Když budou držet 

hubu a krok, budou moci docela slušně fungovat, za odměnu si budou moci koupit škodovku, 

wartburga nebo trabanta a budou moci jet do Bulharska, do NDR, ale jsou jim upřeny Riviéra a Côte 

d’Azur.  

MS: Ano, ale to máte existenci v oprátce. Člověk je určen k tomu být svobodný, aby se mohl 

odpovídajícím způsobem rozhodovat, aby v sobě mohl probudit své lidství. Když vám někdo vymezí, 

kam nesmíte, to je ponižující.  

JD: Ano, souhlasím, ale za minulého režimu existovala alternativa: uzavřít se sám do sebe, chodit po 

antikvariátech, číst si starou literaturu nebo samizdat, zkrátka žít si po svém. Přesto ale došlo 

k určitému zlomu, kdy si najednou mnoho lidí uvědomovalo, že takto to dál nejde. V tom byl počátek 

konce, poté došlo k absolutnímu zhroucení.  

... Ideologie jako náboženství ...  

MS: Mnozí z nás si tuto skutečnost uvědomovali. Ideologie, která nám byla předkládána, byla nic 

neříkající fasádou, za ní se skrývalo pouhé prospěchářství těch, kteří vládnou.  

JD: Dobře říkáte, že lidé si uvědomovali, že se jedná o prázdnotu. Kdyby šlo o skutečnou ideologii, o 

náhražku náboženství, to by člověk mohl nakonec vzít za své. Kolik všech možných straníků, když se 

dostali do diskuse mezi čtyřma očima, říkalo: „Já nejsem komunista, jsem ´u komunistů´. Dělám to 

z toho a z toho důvodu, … abych dělal kariéru.“ Ale i tehdy se dalo na možnost „kariéry“ rezignovat a 

žít úplně jiným způsobem.  

MS: Zmínil jste náboženství. Tam je imperativ: nezobrazíš Boha! Představitelé, kteří stáli v popředí, 

byli všemožně zobrazováni. Jen se podívejte na obrazy a sochy Marxe, Engelse, Lenina, Stalina ...  

JD: Nejúžasnější bylo zobrazení Gottwalda. Vzpomínáte na jeho sochu na nábřeží, které nastříkali 

ruce načerveno? To byl možná počátek toho nečekaného a v podstatě veselého konce.        
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MS: Jung hovoří o člověku, jako tvoru nábožném, který se vztahuje k tomu, co jej přesahuje. Něco 

falešného může mít krátkodobé trvání. Křesťanství je zde dva tisíce let. Toto sekulární náboženství 

trvalo v Rusku od roku 1917. I dnes můžete vidět sochy Lenina, jsou na různých místech. Obyvatelé 

těchto končin neprošli uvědoměním o falši této skutečnosti.   

JD: Asi je dobré si uvědomit, že se člověk narodí do určité reality, kterou musí akceptovat a musí do 

jisté míry reflektovat to, co odpověděl Kristus farizeům na otázku, zda se mají platit Římu daně - 

nechal si ukázat peníz s portrétem císaře a řekl: „Dávejte, co je císařovo císaři, co je božího Bohu.“ 

Člověk musí brát v potaz, že žije v lidském světě, kde platí lidské předpisy, které člověk musí 

dodržovat. Ovšem s ohledem na to božské, věří-li v ně. Nyní si vzpomínám, že nedávno v Lidových 

novinách byl rozhovor s nějakou dámou, mladou paní, která žije na Maltě. Mimo jiné tam píše, jak 

těžko může vysvětlit Malťanům, že v nic nevěří. Ti nechápou, že v nic nevěří. To pak je problém. Lze 

věřit v nic? Taková existence má smysl? Ano, jde to žít. Ale bez uvědomění si, že člověk má určité 

zakotvení, že někam směřuje?  

... Exil, emigrace ...  

MS: Lidé, kteří s tímto nesouhlasili, odcházeli do emigrace, exilu ... Jak tuto skutečnost vnímáte? Nelíbí 

se mi zde, nechci zde žít, nemohu se zde realizovat...  

JD: Toto je otázka, na kterou si musel odpovědět každý. Pokud se člověk rozhodl odejít, nelze mu 

jeho krok zazlívat. Jak jsem zmínil, v roce 1969 jsem byl v Londýně. Bylo to rok po okupaci. Měl jsem 

možnost tam dostudovat, mohl jsem tam zůstat za velice dobrých podmínek. Ve svém mladém věku 

jsem si nepřipadal natolik zralý, cítil jsem sounáležitost s rodiči, přáteli atd. Tenkrát jsem se vrátil, a 

nelitoval jsem toho. Když jsem se seznámil s manželkou a vzali jsme se po roce 1977, kdy normalizace 

za nic nestála, také jsme o tom uvažovali, ale pak jsme si uvědomili, že zde je člověk na určité 

intelektuální úrovni, má jistou odpovědnost, má přátele, měli jsme jedno dítě. Vyjet ven by 

znamenalo začít od nuly, ocitnout se na jiné úrovni. Zde se člověk v alternativních strukturách 

„našel“. Říkal jsem si, že sem patřím, mohu svědčit tím, jak funguji. Nemusím se zapojit do rudého 

systému. Ono to také šlo. Uvedu příklad: měl jsem sice zájmy literární, výtvarné, ale uvědomil jsem si, 

že se jedná o prestižní obory, proto jsem se rozhodl studovat vysokou školu zemědělskou. Přišlo mi, 

že v zemědělství se s politikou setkám minimálně. A přírodní dění mě též vždy zajímalo. Nastoupil 

jsem do zemědělského družstva. Rok poté jsem odešel, protože to bylo v době, kdy se družstva 

slučovala. Následně jsem šel do časopisu Chovatel, kde jsem byl velmi spokojen. Jednoho dne však za 

mnou přišel šéfredaktor, jestli bych nepřijal místo šéfa nového časopisu o přírodě. Podmínka byla 

vstup do strany. Tázal jsem se: „Za tuto cenu?“ Odpovídal: „Ano.“ Já jsem se bránil: „To ne.“ Odešel 

jsem a šel jsem dělat zootechnika do cirkusu. Následně jsem šel učit do zmíněné školy. Zde nevadilo, 

že nejsem ve straně. Bylo potřeba lidi na práci. Udržel jsem se, aniž jsem se prostituoval, aniž jsem 

přišel o duši.  

MS: Záleží, s kým jste se setkal. Jsou lidé, kteří službu ve straně vnímali tak: budu ve straně, ale 

zaštítím lidi, kteří jsou šikovní a ve straně v konečné fázi být nemusí.  

JD: Jistě takoví lidé byli. Nikoho za to nezatracuji. Ale já to měl jinak nastavené, snad proto, že jsem 

věřící. Vím, že takto jsem byl posuzován. Říkal jsem si: „Běda, z koho pohoršení přichází.“ Ďáblům i 

komunistům šlo o to získat lidi, kteří se tváří, že jsou morální. Poté lze použít jako argument „i tento 

člověk je s námi“. To jsem odmítal.  
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... Disent, demokratická opozice ...  

MS: Lidé, kteří nechtěli podepsat kontrakt s ďáblem, se proti režimu postavili také tak, že 

upozorňovali na nedodržování závazků, ke kterým se naše země připojila. Jak se díváte na tuto 

skupinu lidí? Mnozí z nich byli zavřeni, vyslýcháni, pronásledováni. Stejně to režimu nepomohlo 

k tomu, aby se udržel.  

JD: Jednalo se o velké hrdinství zejména u těch, kteří měli rodiny, poněvadž to postihlo i je. V té době 

jsem byl na tom tak, že jsme žili „normálním způsobem“. V nejtužší době, když jsem učil, cítil jsem 

jako určitou povinnost, abych působil na žáky jako chápavý, lidský člověk, který hovoří o věcech 

širších, který hovoří o věcech náboženských, morálních. Uvědomil jsem si, že mládež, která bývala a 

je i dnes zatracována, na tom vůbec není špatně. Patnáctiletí šestnáctiletí kluci, i ti, kteří se učili na 

zedníka, měli velice dobré chápání a rozlišovali, co je, a co není morální. V tom jsem viděl smysl. 

Každý má možnost někde působit. Snažit se něco dělat. Každý by měl působit na místě, kde se vyskytl. 

Když se potkávám s bývalými studenty, vidím, že to nebyla marná léta.  

MS: Byli schopni porozumět vašim slovům a zkrátka obstáli. 

JD: Myslím, že ano.  

... Ideologie pokračuje? ...  

MS: Ještě zde mezi námi jsou lidé, kteří požadují zaopatřující stát. Chtějí, aby jim garantoval jistoty. 

Jak vnímáte tuto skutečnost? Táhne se nám nit z roku 1989, byť v jisté modifikované podobě.  

JD: Asi tomu tak bylo vždy, že existovala jistá vrstva lidí, která byla odkázána na „stát“. Byla ochotna 

za poměrný blahobyt něčím zaplatit, o něco přijít. Svobodu, o které dnes s takovým nadšením 

hovoříme, o tu zase příliš nestáli. Kolik lidí cestuje? Kolik lidí touží číst nějakou zajímavou literaturu? 

Spoustě lidem stačí jednodušší zábava, pohodlně žít ... Nejde je zatracovat. Myslím si, že povinnost 

těch, kteří jsou intelektuálně na výši, je svědčit o tom, že jsou jiné hodnoty, měli by společnost 

táhnout kupředu, a ne ji zabíjet v materialistickém důrazu na levné máslo, levné vuřty, slevy 

automobilů atd.  

MS: Jste přesvědčen, že společnost by měla být dostatečně ostražitá vůči této skupině lidí, aby se 

nerozrůstala? Někdo si myslel, že lidé tohoto ražení postupně „vymřou“ a dnes strana, která 

reprezentuje minulý režim, přitahuje mladé. Mohl jsem však na toto téma hovořit s profesorem 

Prečanem, říkal mi: „Víte, ona ideologie již dávno není platná ...“ Ukazuje se ale, že jistá modifikace 

v akcentu na jistoty je přítomna, a proto je vyhledávána.  

JD: Mám pocit, že všechny aspekty dějin - současných, nedávných, ale i dávných, dokazují, že opravdu 

existuje krystalické dobro a krystalické zlo. Opravdu existuje Bůh a ďábel. Oba dva usilují o získání 

lidské duše. Bůh usiluje o to, aby se člověk jeho nabízené ruky chopil a došel patřičného uspokojení. 

Ďábel v podobě všemožných „-ismů“ - a je zbytečné je zde jmenovat – se snaží lidem nabízet rovnost, 

pseudosvobodu, požitky všemožně barevné. Tím člověka mate. Možná si někdo vybaví, že když to na 

pracovišti fungovalo, vždy tam přišel biblický nepřítel, který tam zasel koukol a rozeštval to. Dříve to 

býval konfident StB, komunisticky zaúkolovaný jedinec. Dnes tam přichází krystalický rozkladač. Může 

být příslušníkem té či oné strany. Tehdy to bylo mnohem jednodušší, protože jsme byli „my“ a „oni“. 

Byli jsme to my a oni komunisté. Dnes jsou to příslušníci této strany, této strany, této strany ... Je 
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otázka, se kterou se nyní dokáže identifikovat. Nakonec se vracíme k tomu, že by člověk měl být sám 

sebou. Zkrátka měl by dávat co je božího Bohu, a lidského lidem. Nicméně se v tom těžko orientuje. 

... Stav společnosti, hospodářství, zemědělství ...  

MS: Pokročme dále. V jakém stavu jste nacházel hospodářství, společnost? Kam během dvou generací 

během komunistické vlády dospěla? 

JD: Mám pocit, že pokud bychom se měli dotknout zemědělství, do kterého přece jen vidím, podařilo 

se minulému režimu zemědělský sektor dehonestovat. Kdyby v roce 1968 došlo k určité restituci, byla 

by možnost, že starší hospodáři by začali hospodařit, byť obtížněji, ale přece jen se zkušenostmi, 

znalostmi. Evropa nebyla tak daleko, aby naši hospodáři do toho nenaskočili. Následně socialistický 

systém dosáhl poměrných úspěchů ve velkých celcích, které kopírovaly ruský popřípadě americký 

model. Jednalo se o velké celky, velké lány, velké traktory, možnost orat po spádnici, zničit meze, 

přijít o půdu, ale ve velkém celku se toto jakžtakž srovnalo. S důsledky negativního způsobu 

hospodaření se shledáváme do dnešních dnů, poněvadž dnes postsocialističtí velcí zemědělci 

v podstatě pokračují v tom, co bylo nastartováno v hluboké normalizaci, kdy z menších družstev 

začala vznikat velká. Možná leckdo řekne, že tehdy jsme byli někde a mohli jsme pokračovat dál. 

Nemyslím si, že by bylo dobré pokračovat dál.  

MS: Oblast, kterou jste znal, byla v krizi. Byla tam nedostatečnost. Možnosti systému ...  

JD: ... se vyčerpaly. Paradoxně jsme byli velice produktivní. Jako republika jsme byli soběstační. Dnes 

se volá po soběstačnosti, ale soběstační nejsme. U nás tehdy bylo chováno příliš hospodářských 

zvířat, ale v obchodě nebylo nic. Dnes nejsme soběstační, ale obchody jsou plné. Je to zvláštní 

paradox. Tehdy jsme živili ruskou armádu v Evropě, vozili potraviny na Kubu, do různých zemí. Za to 

jsme dostávali banány nebo pomeranče. Mohu říci, že přes negativa naše zemědělství bylo výkonné, 

efekt pro občana takový nebyl. Kvůli tomu došlo k takové neúctě k zemědělství po roce 1989. Vsadilo 

se na průmyslovou výrobu, na automobilismus, na technologie, ale zemědělství zůstalo stranou, ale 

v poslední době dochází k renesanci menších celků, menších řezníků, menších hospodářů. Najednou 

se ukazuje, že mohou konkurovat, protože nabízí služby, které nějaký ten velkovýrobce nabídnout 

nemůže. Nabízí jinou kvalitu. Lidé na toto začínají slyšet. Rád bych dodal ještě jednu věc: hovoří se o 

krizi, lidé šetří ... Když se však rozhlédnete po velkých městech, zjistíte, kolik vzniká obchodů lahůdek, 

sýráren, vinoték. To je přece znak blahobytu. Zkrátka, přece jen se cosi láme.  

MS: Roste kvalita, kterou člověk nemůže vidět skrze čísla.  

JD: Jsou lidé, kteří říkají, že za minulého režimu byly normy, že šunka byla lepší. Nicméně by stálo za 

to pohovořit například s docentem Steinhauserem, který je velký řezník a učí na Veterinární a 

farmaceutické univerzitě v Brně. Ten říká: „Srovnávat dnešní uzeniny s tehdejšími uzeninami je jako 

srovnávat dnešní pěkné kalhoty s tehdejšími tesilovými.“ 

MS: Opět potvrzujete mou tezi, že čísla nám zastřou kvalitativní posun.  

... Komparace zemědělství ...  

MS: Dobrá, to jsme byli v roce 1989. Soudíte, že naše zemědělství bylo v porovnání se zemědělskými 

systémy, které byly v RVHP, na dosti vysoké úrovni?  
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JD: U nás tradice zemědělského výzkumu, zemědělského dozoru byla natolik silná, že úroveň u nás 

byla vyšší než v ostatních zemích. Mohu to posoudit ze studia a jednak i z pohledu Státní veterinární 

správy, kde funguji jako tiskový mluvčí již 15 let. Tradice se táhne od dob Rakouska – Uherska. Určitá 

odpovědnost lidí byla silnější než nějaké ideologické tlaky. Když jsem dělal v JZD zootechnika, byl 

jsem často v kontaktu s veterinárními lékaři, vždy šlo o to, aby to bylo k dobru věci. I tehdy veterinář 

byl slušný.  

MS: Také je to způsobeno tím, že se ideologie nedostala do přírodních věd.  

JD: Je to možné. Přírodní vědy - ať šlo o klasické přírodní vědy, nebo o medicínu - pořád zůstávaly 

neideologické. Vzpomínám, že kdysi malíř Hanák, který rád maloval zvířátka, dělal ilustrace pro 

přírodopis. Z redakční rady mu někdo vytkl, že jeho dílo je málo ideologické. On se tázal: „Jak mám 

ideologicky namalovat kočku?“  Měl s tím problém, ale v přírodopise byla kočka nesocialistická.  

MS: Platí zdravé přírodní i etické zákony ...  

JD: Člověk se mohl vždy setkat s necitlivým přístupem k zvířatům, říkalo se, že v socialistické 

velkovýrobě se tak na zvíře nehledělo. Ale problémy s etikou jsou i staršího data. Viděl jsem starý 

zemědělský časopis z roku 1920, kde se jeden autor rozohňoval nad tím, jak někteří sedláci chovají 

dobytek v malých stájích bez oken, za nevhodných podmínek. Vždy se našel někdo, kdo zvířata 

nechoval tak, jak má. Samozřejmě, zdravé přírodní a etické zákony jsou jedna věc, ale je dobré, když 

jsou formulované v předpisech, a ty jsou kontrolovány.  

MS: Úcta ke zvířatům, úcta ke člověku je zřejmá. Pokud člověk vezme hospodářskou stránku věci, 

občas je opomíjena.  

JD: Také to souvisí s tím, že tehdy se říkalo a i dnes se říká „živočišná výroba“. Maso se nevyrábí. Zvíře 

se chová, ale maso se zpracovává. Jedná se o potraviny. Nejedná se o výrobu vajec, ale o snášení 

vajec.  

MS: Inu, sémantika! Zkrátka neochota správně věci pojmenovat značí, že lidé se k určitým 

skutečnostem staví technicistně. Důležitý je ekonomický přínos.   

JD: Jedná se o zjednodušující pojetí, které život tvoří přehledným. Vše se dá přece změřit. Takový živý 

tvor se těžko dá měřit. Pravda, dá se dobře vážit, ale ekonomický přínos by neměl být tím 

nejdůležitějším kritériem.  

... Soběstačnost v potravinách ...  

MS: Pokročme dále, byť jsme se toho dotknuli. Před rokem 1989 jsme byli soběstačnou zemí. Soudíte, 

že to bylo správné? Ekonomická teorie říká, aby země vytvářela produkty, služby, které mají 

komparativní výhodu.  

JD: Logické by bylo, aby každý byl do jisté míry soběstačný. Není-li soběstačný, může se dostat do 

situace, že jeho nepřítel nebo konkurent toho využije a začne si diktovat podmínky. Toužili jsme se 

začlenit do prostoru svobodného trhu a všichni se těšili, že se na trhu uplatní. Pak se najednou 

ukázalo, že mnozí účastníci společného trhu vyrábějí levněji, i když mnohdy jen díky vyšším dotacím. 

Jsou schopni konkurovat těm našim. Je otázka, jak dlouho to bude trvat, aby naši dokázali 

konkurovat. Jak jsem říkal, již existují menší zemědělci, menší řezníci, regionální jatka, jež mohou 
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konkurovat. Především konkurují kvalitou. V některých ohledech i cenou. Například někdo se 

rozčiluje, že se sem vozí levné zboží. Tu z Německa, tu z Belgie, tu z Polska. To sem nevozí žádný 

Němec, Belgičan, Polák. To sem vozí čeští obchodníci, kteří to tam nakoupí a sem to přivezou. 

Domnívám se, že tlak na soběstačnost bude spíš od zákazníků než od různých nařízení a věřím, že se 

situace vyrovná. 

MS: Sluší se říci, že se u nás prodávají v zahraničí vyrobené komodity v nákupních řetězcích. To 

znamená, že čeští obchodníci jsou z obliga.  

JD: Problém je v tom, že větší producent je více závislý na velkých odběratelích. Ten si diktuje ceny. 

Jenže když je to menší celek, ten si může vybrat, jestli se stane rukojmím velkého odběratele, anebo 

si dokáže zasíťovat okolí. Jestli menší řezník dodává do čtyř vesnic, není závislý na nějakém řetězci. 

Když dělá dobře, lidé mu „utrhají“ ruce. Jsou ti, kteří nechtějí růst, expandovat ... Lidé by tak měli 

znát své meze. A zde je prostor. 

MS: Jsou lidé, kteří mají zájem ovládnout určité území. Nestačí jim čtyři vesnice. Jak vás poslouchám, 

tak cestou k soběstačnosti a ke zlepšení současného stavu by bylo, aby lidé jedli to, co se v regionu 

vyprodukuje, a aby se zaměřili na malovýrobu.  

JD: Ano, můžeme v tom nalézt cestu malých výroben. Zákazník chce na jednu stranu kvalitu, na 

druhou stranu žádá levné výrobky. Každý si musí uvědomit, jaké má možnosti. Pokud se nabízí cizí, 

stejně kvalitní a za lepší cenu, je logické, že člověk si to koupí. Udělat hranice, co se smí a nesmí, to je 

ošidné.  

MS: O to se snažil minulý režim.  

JD: Bazírovat na tom: „Kupujte to, je to české!“ To neznamená, že české je lepší. Je nutné, aby české 

bylo skutečně lepší, anebo alespoň rovnocenné. Pak nebude problém. Na to nebude nutné dělat 

agenturní propagace českého zboží.  

MS: Zkrátka značka Klasa pozbude význam, důležitost.  

JD: Máme domek kousek za Prahou. Je tam místní řezník, má regionální jatka. Skot a prasata poráží 

v pondělí, dodává do pár okolních obchodů, místních hotelů, do domova důchodců, do pár vesnic. 

Když jsem se s ním bavil, říkal: „Netoužím expandovat. Jsem zde já, manželka, děti, dva zaměstnanci, 

ale já chci žít. Také jsem dostal nabídku, abych dělal výrobní salám. Ale takovou věc dělat nebudu. To 

bych se dostal do rukojmí velkých a ti by mně diktovali.“ Řezník nepotřebuje, aby na klobáse byl nápis 

„česká klobása“, že obsahuje tolik a tolik procent masa. Každý, kdo si ji koupí, zjistí, že se jedná o 

samé maso. Funguje to.  

... Kvalita potravin ...  

MS: Pokročme dále. Jak vnímáte význam kvality potravin? Soudíte, že se během čtvrtstoletí 

proměnila?  

JD: O kvalitě se hodně hovoří. Je to politicky a mediálně velmi vděčné téma. Je potřeba si uvědomit, 

že náš veterinární dozor stejně jako německý nebo francouzský dbá na to, aby se na pult dostalo jen 

to, co je zdravotně nezávadné. Státní veterinární dozor garantuje, že po jídle lidé neumřou. Jestli si 

pochutnají, to je již jiná věc, a proto je potřeba osvětově působit na to, aby si lidé uvědomovali, jestli 
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za tu cenu, kterou dávají, dostávají to, co čekávají. Za méně peněz dostane méně masa. Vezměme to 

tak, že když si někdo koupí špekáček za padesát korun, nemůže si myslet, že tam bude moc masa, 

když cena masa je kolem sta korun. Tak bych mohl pokračovat dále.  

MS: Bude mít „jistotu“, že nezemře.  

JD: Ano, problémy se zjišťují, ale takové, které by ohrozily zdraví lidí, takových moc není. Ohrožení 

zdraví lidí je velmi vděčné téma. Většinou ale jde o nástroj konkurenčního boje - když se pošpiňuje 

někdo cizí a dokládá se tak, že to moje je lepší. Pokud jde o kvalitu, je třeba se umět trochu 

orientovat v označování potravin, zda zákazník dokáže číst etikety, jestli se dokáže ptát prodavačů. 

Starší generace byla zvyklá na to, že je lepší držet ústa. Minulý týden (v polovině března 2014) jsem 

byl na besedě v domově důchodců a toto jsem jim říkal: „Když jde člověk do obchodu, má právo se 

zeptat. Jestliže vám to nevyhovuje, potravinu nemusíte koupit. Běžte jinam. Tím toho prodavače 

budete vychovávat, aby lépe odpovídal. Nikdo vás nemůže donutit, abyste si jeho výrobek koupili.“  

Čech dělá to, že dlouho mlčí a pak se rozčílí a efektu se nedočká. S dcerou, která studovala v Itálii, 

jsme o tom mluvili a říkala: „Víš, ale Ital je jiný. Když mu něco není pod vousy, tak se slušně, 

s úsměvem dožádá nápravy. Číšník nebo prodavač s úsměvem problém napraví, protože tam má 

prostor pro nápravu. Není dobré, aby zákazník mlčel a pak se rozčiloval. Kýžený výsledek to 

nepřinese.“  

MS: Myslíte si, že snaha označovat jednotlivé výrobky logem Klasa je čistě marketingový tah?  

JD: Ano, jedná se především o marketingový tah. Jsou ti, kteří o toto označení usilují, pak se s tím 

pyšní. Zde jde čistě o trh.  

MS: Není v tom náhodou řečeno: „Češi, kupujte české! Nač kupujete německé, když jsou zde i dobří 

čeští výrobci?“  

JD: Do jisté míry v jiných zemích také propagují místní produkci. Francouzi a Italové jsou velcí patrioti. 

Je to na místě. Kupujte české, ale dobré české! Nejen proto, že na tom je vlaječka.  

... Redukce komodit ...  

MS: Ještě bychom se měli dotknout bodu, který je důležitý: po roce 1989 se proměnila produkční 

výkonnost. Tím myslím, že stavy chovu vepřů šly na polovinu. Cukrovarnický průmysl neprosperuje.  

JD: Prodal se Francouzům ...  

MS: Jak toto vnímáte? Možná jsme si neopatrným rozhodnutím uškodili. Když rozhodnete o redukci 

prasat, již se to obtížně vrátí do původního stavu.  

JD: V těch předvstupních jednáních byli úspěšnější bratři Poláci, kteří si dokázali obhájit to své. Tvářili 

jsme se, že jsme především průmyslová země. Není pochyb, že je zde spousta chytrých lidí. 

Technologie byly na určité úrovni, daly se modifikovat a také jsme mohli využít těch šikovných lidí. 

Zemědělství bylo vnímáno jako okrajové, a i trochu legrační. Vzpomeňme X českých filmů, kdy 

zemědělci byli trochu zesměšňováni, že o žních jedou na dovolenou, zatímco tam pracují brigádníci, 

nebo si tam každý „odnáší“ v kalhotách zrní pro své slepice.  

MS: Poukaz na nepěkné české rozkrádání.  
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JD: Ano, ale pohled na zemědělství byl ...  

MS: ... skrz prsty.  

JD: Proto se to malinko hodilo přes palubu, ale snad se to dnes bude zlepšovat. Aspoň mám takový 

dojem.  

MS: Asi se těžko opět staneme cukrovarnickou velmocí.  

JD: Je to škoda, protože u nás jsou ideální podmínky pro pěstování cukrové řepy. Z mého pohledu je 

lepší pěstovat řepu než řepku na olej.  

... Kapitálové celky a zemědělství ...  

MS: Pokročme dále. Jak vnímáte silné kapitálové celky v zemědělství respektive ve výrobě potravin? 

Během čtvrt století obnovy kapitalismu se zde utvořily Madeta, Agrofert ... To jde proti malým 

zemědělcům, kteří svou produkci prodávají ve vesnicích, které jsou blízko centra výroby.  

JD: Těžko k tomu zaujmout nějaké jednotné stanovisko. Oba dva sektory mají jiné ambice. Velký 

celek chce hodně vydělávat a uplatnit se na větších trzích. Ten menší volí cestu živnosti, aby se sám 

uživil, aby byl trochu šťastný, učinil šťastnými i ty sousedy.   

MS: V tomto ohledu jde cestou pana E. F. Schumachera, který napsal o významu malého: člověk může 

dobře fungovat tehdy, když bude pečovat o svou „zahrádku“, ne když bude pečovat o zahrádku ve 

Španělsku. Je to však závislé na preferencích vlastníků kapitálu.  

JD: Ano, zřejmě ano. Vždy zde asi bude rozpor mezi velkým a malým. Malý celek, malý stát, malé 

opevněné město - to mohlo krásně fungovat, dokud nepřišel jeden velký a nedal jim do nosu. Takto 

to je i s velkým kapitálem. Když velký kapitál chce být ještě větší, najednou ucítí, že ten malý jej štve, 

že malý najednou naznačuje měřítko. Velký však o měřítka nestojí. Usiluje, aby vše bylo jednoduché, 

srozumitelné, červeně-zeleně-modře nabarvené. Malý mu vadí. Dnes vidíme, že i velké celky se snaží 

pečovat o regionální značky, snaží se konkurovat a při tom se tvářit, že jsou lidštější. Možná, že i to 

působí na zlidštění velkého kapitálu. Dehonestovat jednoho nebo druhého je chybné. Vždy tomu tak 

bylo, že byly velcí a malí vedle sebe.  

MS: Zkrátka harmonicky koexistovat ... Menší je pružnější, ale velký je méně schopný vystihnout 

požadavky trhu.  

JD: Větší si může dovolit občas udělat nějakou nabídku, nějakou slevu. Na něčem tratit, z jiného si to 

vyrovnat. Lidi to přiláká. Můžeme to vidět v textilu, zlevněných autech, zkrátka ve všem možném.  

MS: Zde hraje důležitou roli uvědomělost člověka, který vybírá zboží.  

JD: Člověk by si měl ale uvědomit, že zde není pouze proto, aby si vybíral zboží, ale aby trochu žil.  

MS: Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme, spotřebováváme, abychom žili.  

... Zemědělství, stát a EU ...  

MS: Když diskutujeme otázku zemědělství, jak vnímáte postavení státu? Člověk se setká s postojem, 

že koncepce zemědělské politiky neexistuje.  
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JD: V Evropě je velký problém se zemědělskou politikou, na který bylo zaděláno po druhé světové 

válce, kdy se začaly vylidňovat francouzské a německé vesnice. Aby se tam udrželi lidé, začali 

dostávat dotace. To však je začátek konce. Do jisté míry to přineslo efekt, že nedošlo k úplnému 

vylidnění vesnic. Stejně ale jedete Francií, Španělskem, a řada vesnic je mrtvých. Dnes se vesnice 

prodávají. Jedná se o vesnice, kde o víkendu vidíte plastové židle, kde jsou pouze víkendoví hosté. 

V neděli večer se zavřou vrata a okenice a vesnice zůstane prázdná. Efekt dotací je spíš negativní. 

Cesta je možná spíš „zdola“ než prostřednictvím nařízení a dotací. Až si lidé uvědomí, že žít je možné 

jiným způsobem… ale problém je se současným „pohodlím“. 

MS: Co česká zemědělská politika?  

JD: Myslím si, že je to u nás podobné, protože naši zemědělci legitimně chtějí mít stejné podmínky 

jako ti západní. Chtějí mít také dotace. Ale vím i o případech, že jsou hospodáři, kteří by dokázali žít 

jen „za své“. 

MS: Znamená to, že zásahy státu jsou důležité neřkuli vítané. Myslím si, že Ronald Reagan řekl 

nádherné srovnání asi v tomto smyslu: „Když se to hýbe, daň to! Když se to ještě hýbe, reguluj to! 

Když se to přestane hýbat, dotuj to!“ Proč jsme v této poslední fázi? Zmínil jste rovnou evropský 

zemědělský model, ale bohužel evropský rozpočet je z poloviny ... 

JD: ... zemědělský. 

MS: Jsou to pouze transfery. Nejvíce pro sebe „urvou“ velké státy.  

JD: Popsal jste to velice výstižně. Nejsem zase takový odborník, abych vyřkl nějakou vizi. Mám pocit, 

že všechny snahy udržet zemědělství v nějaké pohyblivé podobě, jsou legitimní. Je to však oddalování 

konce. Konkurence třetích zemí je velká. Zároveň veterinární a jiné zemědělské předpisy jsou u nás 

tak striktní, že do jisté míry zemědělce nutí, aby investovali do wellfare, do stájí, do klecí, aby to bylo 

pro zvířata čím dál lepší. Ze třetích zemí se to může pod tlakem Světové obchodní organizace – WTO 

vozit, aniž tam jsou dodržovány tyto zásady. Tím je zboží konkurenceschopnější, tím je levnější. 

Evropa při jednání s WTO zase není tak silná, nedokáže tomu zabránit. Volný tok zboží je jednou 

skutečností, avšak chceme, aby byly dodržovány stejné podmínky. Z Ameriky se snaží v EU uplatnit 

maso. V USA se používají hormonální preparáty. My říkáme, že se u nás používat nesmějí. 

Američanům se podařilo prosadit, že v určitém menším množství se do Evropy hovězí maso dovézt 

může, ale měli by přijít s garancí, že hormony se při jejich výrobě neužívají. Americká a jihoamerická 

produkce je tak velká, že evropského producenta mohou převálcovat. Zde je na místě, aby se vlády 

bránily. Pod tlakem WTO je to obtížné.  

MS: Dostávaly by sankce.  

JD: Čím dál více se vytváří lepší předpisy, lepší podmínky pro chov zvířat. Musí to však někdo 

kontrolovat, sankcionovat.  

MS: Myslíte si, že kdyby se tyto regulace zrušily, evropské zemědělství by se nacházelo ve svízelné 

situaci?  



 
 

53 
 

JD: Nedovedu si představit nechat všemu volný průběh. Vidíme to v našich podmínkách, když se 

řeklo, že vše vyřeší trh. Trh vyřešil věc tak, že nikdo se nestačí divit. Kdyby nebyly žádné sankce, byli 

bychom patrně úplně zahlceni zbožím zvenčí. Naši zemědělci by nebyli konkurenceschopní.  

MS: Můžeme se zeptat, díky čemu se dobře mají Švýcaři, Němci ... Například Švýcaři dokážou chovat 

krávy ve vysokých nadmořských výškách a český zemědělec pláče nad výdělkem. Nestojí za tím právě 

dotace? Vím, že Švýcaři nejsou součástí EU. 

JD: Ano, je to asi díky dotacím. Za druhé, je to díky určité kontinuitě vývoje. Za třetí, je potřeba 

rozlišit českého zemědělce a jiného zemědělce. Potkal jsem se s českým zemědělcem ze 

středočeského kraje, který chová prasata. Vůbec nenaříkal, že je neuplatní na trhu. Nemá s tím 

problém. Zřídil si vlastní porážku a funguje. Vím o některých spolužácích, kteří chovají skot na maso a 

nemají s tím problémy. Jsou i takové celky, které dokážou fungovat. To znamená, že neodčerpávají 

tolik prostředků na správní budovu, na sekretariát a na drahá auta. Když se podíváte na německého 

zemědělce, tam funguje otec, syn, ale na druhou stranu je řada těch, kde mají problém 

s pokračovatelem, mnohý už nechce. Ti, kdo pokračují, jsou často vysokoškoláci. A dokážou udržet 

vidle v ruce a umí s nimi zacházet. Český šéf je ředitel, má tým, potřebuje výdělek. Jsme tam, kde 

jsme.  

MS: Trochu mi z toho vychází neochota nadřízených snížit se k běžné činnosti.  

JD: Před nedávnem jsem viděl v televizi reportáž, která byla úplně signifikantní, kde ukazovali, jak 

nějaký podnikatel musel skončit s chovem prasat, protože se mu to nerentovalo. Záběry do stáje 

ukazovaly, že tyto prostory byly horší než před čtyřiceti lety. Ten podnikatel neinvestoval, měl staré 

stáje, neodpovídalo to současné legislativě. On si troufal stěžovat, že nevydělává. Bylo to proto, že 

neinvestoval, ale pouze čerpal. Zkrátka je nutné do toho něco vnášet. Myslím si, že nelze říci český 

zemědělec obecně, musí se říci český zemědělec A, český zemědělec B.  

MS: Zkrátka každý je pánem a podle toho to vypadá. Nemůžeme se vymlouvat na vrchnost, jak to 

bylo před rokem 1989. Měli bychom také říci, že když lidé mají odejít z trhu, pláčou. Zemědělci díky 

tomu dokážou vyvinout tlak, jak jsme byli svědky, i rozlévat mléko po polích jakožto výraz ztrátovosti 

výroby mléka.  

JD: Jedná se o takové krajnosti, které snad už jsou minulostí a ostatně se ukázaly jako neúčinné, 

protože to veřejnost znechutí. Když někdo vytvoří nějakou hodnotu a pak ji ostentativně zlikviduje, 

řekne se, ...  

MS: ... že se jedná o projev malého dítěte, které se vzteká, hází hračkami kolem sebe, vyvolává tak 

pozornost. Hovoříme o otázce státu a jeho přítomnosti v zemědělství - jak se díváte na přítomnosti 

firem se státním vlastnictví? Jedná se o Lesy České republiky. Má toto vlastnictví po 25 letech nějaký 

hlubší význam?  

JD: Těžko posouditelné ... Necítím se k tomu být povolán. Z hlediska historického zde byly královské 

majetky, tedy státní. Pokud s tím stát hospodaří slušně, nedá se proti tomu nic namítnout. Pokud stát 

dopustí, aby podnik Lesy ČR utratil na propagaci x milionů korun a dával billboardy „choďte do lesa“, 

na tom je něco podivného.  
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MS: Neměli bychom opomenout skutečnost, že po roce 1989 se rozvíjely investice na zelené louce. 

Zabírala se též kvalitní zemědělská půda. Pěkným příkladem je T. P. C. A. Kolín. V Polabí zabral kvalitní 

zemědělskou půdu automobilový závod. Jak se na toto díváte? Půda je zničená a těžko se bude 

obnovovat.  

JD: Zbavovat se zemědělské půdy je vždy zločin. Kdo jen trochu dával ve škole pozor, možná si 

vzpomene, že odpovědnou a slušnou agrotechnikou se centimetr orné půdy tvoří 70 – 80 let. To 

znamená orat, hnojit, musí být dobrý agrotechnický postup. Když se toto vše nechá hloupým 

hospodařením „odnést“ vodou nebo zastavět továrnou, jedná se o zločin. V poslední době jsme byli 

dvakrát v Izraeli, viděl jsem, jak si tam váží půdy, jak ji vytvářejí na základě rybníků v poušti. U nás 

jako by půda neměla žádnou hodnotu. To však závisí na chtivosti těch, kteří to chtějí postavit a čekají 

od toho finanční či nepřímou výhodu. Zde není takový regulační orgán, který by dokázal tyto počiny 

kriminalizovat.  

... Budoucnost zemědělství ...  

MS: Když se podíváte na budoucnost českých zemědělců... Jak ji vidíte? V Evropské unii? 

JD: Těžko říct. Ale jsem optimista.  

MS: K tomu vás zavazuje víra.  

JD: Veškerý vývoj se pohybuje v sinusoidách. Dnes se zdá, že dochází k tomu, že mnozí zemědělci již 

dokážou být sebevědomí a prosperují. Jsem přesvědčen, že to bude podobné, jako je to v sousedních 

zemích. Dá to však práci. Když se podíváte, v krajině vedle sebe máte zoraný kopec bez ohledu na 

spádnici, bez ohledu na meze. Pak vidíte, že kousek vedle je několik pozemků, které obhospodařuje 

někdo, kdo si toho váží, ...  

MS: ... kdo k údržbě přistupuje srdcem.  

JD: Jedná se o způsob života. O volbu. Když chci být šéfem, musím přijmout odpovědnost. Jde o 

rozhodnutí žít na této hroudě; ráno půjdu po louce, uvidím vycházet slunce a pasoucí se krávu ... To 

je způsob života.  

MS: Jistě milý, ale tomuto způsobu bychom se měli učit ... 

... Demokracie ...  

MS: Posuňme se dále, a to ke společenskému řádu. Ostatně, ten jsme mohli diskutovat dříve. Jak 

vnímáte význam demokracie? Jak si sám toto uspořádání definujete? Spojení „chceme demokracii“, 

„obnova demokracie“ bylo možné cítit během „borcení“ minulého režimu.  

JD: Demokracií se zaštiťujeme všichni při různých příležitostech. Ta není ani tak cíl jako prostředek. 

Prostředek k určitému spravedlivému zřízení, aby mohli na řízení věcí obecných mít vliv všichni lidé. 

Je známo, že demokracie v dobách, kdy v řeckých státech vznikla, vycházela ze situace, že se žilo 

v menších celcích. Ještě se předpokládalo, že všichni jsou uvědomělí. Demokratická rozhodnutí 

přijmou, aniž je napadají u soudu, aniž vláčejí každého, kdo přijal nějaké rozhodnutí. V té době byla 

společnost velice striktně rozvrstvena, a to na svobodnou a nesvobodnou. I nesvobodní otroci možná 

na tom byli lépe než dnešní svobodní zaměstnanci, jelikož měli svá práva. Pán neměl důvod svého 
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otroka tlouct do hlavy, protože otrok měl svou cenu, a tak si jej vážil. Záleží, jak pohled na demokracii 

uchopíme. Jedná se o systém vládnutí, podílení se na moci.  

MS: Vyspělý západní svět je demokratický.  

JD: Ano, je demokratický, ale současná demokracie umožňuje, aby se do rozhodovacích pozic 

dostávali lidé, kteří by měli být „vytaháni za uši“, poněvadž vliv médií a možnosti ovládání masou je 

mnohem účinnější, je větší než v minulosti. Nebudu nikoho jmenovat. Každý si tam může doplnit šéfy 

vlád, kteří by za minulých dob neměli možnost uplatnění. Jak si může demokratický stát zvolit za 

svého reprezentanta člověka, který opustí manželku, opatří si další ženu, kterou opět opustí a je 

respektován veřejností? Lidé dokážou mít pochopení pro různé lidské slabosti, proč ne? Spousta 

různých pohlavárů, když se dostalo k moci, ji začalo zneužívat a žilo si podle svého. Dnes, když 

demokratický volič zvolí nemorálního člověka, který dokáže zradit své nejbližší, svědčí to o tom, že v 

demokratické společnost není cosi v pořádku.  

MS: Demokracie dává prostor pro vládu populistů.  

JD: Již historik Paul Johnson toto říkal v Dějinách dvacátého století: že je úspěšný ten, kdo má vůli 

k moci. Možná se jedná o otrocký překlad do češtiny, ale je velice výstižný.  

... Demokracie a první republika ...  

MS: Ne náhodou se často na vrcholek moci dostanou psychopati. Nesmíme zapomenout, že Česká 

republika měla zkušenosti s demokratickým uspořádáním. Tím myslím první republiku.  

JD: Ano, ale dnes jí lépe rozumím, protože jsme v roce 1989 zažili velkou změnu - přeskupení vlád a 

hranic v okolních zemích, proměnu společnosti - podobně, jako to bylo v roce 1918. Tehdy první 

republika se po dvaceti letech ocitla v krizi. My se dnes nacházíme také v politické krizi.  

MS: První republiku si spojujeme s pilíři. Jedním z nich byly autority.  

JD: Vycházelo se z fungujícího systému ...  

MS: ... z Rakouska – Uherska.  

JD: Všichni byli poměrně dobře vzdělaní, mluvili několika jazyky, projeli svět. My jsme začali stavět na 

lidech, na pretendentech minulého režimu atd. Začali jsme s větším handicapem než tehdy. 

V minulosti zde zůstalo celé rakouské bohatství, veškerý průmysl byl u nás, tedy v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku.  

MS: Díky tomu se začal razit „mýtus“, že Československo patřilo k nejvyspělejším státům světa.  

... Demokracie a elity ...  

MS: Jak jsou podle vás důležité elity v demokracii? Nastavují normu, vzhlížíme k nim.    

JD: Význační lidé mají velkou odpovědnost. Je-li někdo malý a je-li padouch, nikdo jej nevidí. Jestliže 

je zde člověk jisté morální úrovně, tak se o něj tříští názory. Jedni jej obdivují, druzí jej zatracují. Sám 

by člověk po nějakých vzorech toužil. Dnes nacházíme vzory spíše mimo politiku.  
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MS: Vzorem byl a pro mnohé je Masaryk. Také byl nenáviděným. Když byl univerzitním profesorem, 

studenti mu rozbíjeli okna ... Zkrátka neměl na růžích ustláno. Po roce 1989 se zde též objevily 

osobnosti, které byly mnohými z nás zbožňovány, druhými nenáviděny: Václav Havel, Václav Klaus.  

JD: Začal bych u Masaryka. Jednalo se o velice zajímavou osobnost. Myslím si, že zde byl problém, 

který zadělal na další komplikace naší společnosti do současnosti. Byl trochu ješitný. Chtěl být 

svobodný myslitel, jenž není ani katolík, ani evangelík, který uznává jen něco nad ním. V tom byl jeho 

problém. Chtěl sám …  

MS: ... rozmlouvat s Pánembohem.  

JD: Ano, ale myslím si, že mu chyběla pokora. V tom byl Havel rozdílný, protože - i když měl své chyby 

- byl pokorný. Uměl naslouchat. Občas řekl něco fantastického, ale nevadilo to. Pak pragmatici moci 

jako další prezident, ti již sklouzli k přílišné bohorovnosti ... Jak projevit výhrady k tomu či onomu? 

MS: Nutno říci, že demokrat to přijme, kdežto autokrat jde svou cestou.  

JD: Je otázka, jestli autokratovi vzdorovat, anebo jestli mu jít z cesty. Jsou situace, kdy je dobré to, 

kdy je dobré ono. Když jde opravdu o narušení duše, o něco zlého, potom se mu člověk do cesty musí 

postavit, i kdyby měl utrpět škodu.  

MS: Jedná se příkladně o případ disidentů během normalizace nebo postoj Evropské unie a západního 

světa v současné krizi na Ukrajině. Je nutné čelit zlu statečně ...  

... Demokracie a poučení ...  

JD: Ano, EU si snad uvědomí rizika, která vyplývají z mlčení a nekonání, stačí se podívat do historie. 

Aby se nenaplnilo to, co psal už Homér: pozdě chytat býka za ocas, když jsme jej pustili za rohy.  

MS: Problém je, že do budoucnosti nevidíme, třebaže nám minulost dává jisté vodítko, ale sami dobře 

víme – a řekl to snad Hegel – že jediné poučení z historie je, se člověk nikdy nepoučil. Neustále čelíme 

výzvám, jimž čelili naši předkové. Je otázka, jestli se dokáže moudrost, kterou člověk získal, „prosadit“.   

JD: V tomto ohledu je to těžké. Vzpomínám si, že jsem v minulosti viděl přírodopisný film, jak šli 

mravenci přes stéblo, a foukal vítr. Oni neustále padali do vody, topili se, pořád tam šli. Říkal jsem si, 

jak jsou mravenci hloupí. Však to jsou pouze mravenci. My však děláme totéž. Pořád jdeme a 

myslíme stále stejně. Když se podíváme, jak jste říkal, na historii, Werich zpívá: „Stačí si přečíst Starý 

zákon, tam to všechno je.“ Když se podíváme na dnešní dobu, která je z tohoto hlediska starozákonní, 

stále stejně se odehrávají bitvy se stejnými lidmi, na stejných místech, se stejným výsledkem ... 

MS: ... pouze v jiných oblecích, v jiných maskách ...  

JD: ... s jinými zbraněmi, s podobnými výsledky. Je tam střídání zajetí, osvobození.  

MS: Demokracie ale člověku dává prostor, aby ze zajetí vyšel, aby se sám stal svobodný. Měli bychom 

si uvědomit skutečnost, že národ je svobodný díky tomu, že jsou svobodní jeho členové.  
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... Demokracie a diskuse ...  

MS: K demokracii také patří diskuse. Jak vnímáte tuto důležitou komponentu? Naučili jsme se 

vzájemně naslouchat? Jak se to projevuje ve špičkách společnosti?  

JD: Zmínil jste podstatnou skutečnost. Diskuse není možná bez schopnosti naslouchat. K tomu je 

třeba trpělivost, k tomu je třeba určitého vzdělání, k tomu přispívá trochu zesměšňovaný anglosaský 

způsob psaní neustálých esejů. Někdy mi to však přijde postavené na hlavu. V podstatě to je naučit se 

veřejně své argumenty formulovat. Tím, že se naučím napsat jednotlivé argumenty, tím je snáze 

vyslovím. Když se jen tak plácá a povídá, člověk se v tématu ztrácí. Jeho protivník je otrávený. Pouze 

čeká, až on poklesne hlasem, aby si tam řekl to své, a pomine, co řekl jeho protivník. Diskuse může 

být účinná jedině tehdy, když dva chtějí dojít konsensu - a ne, když chce každý zvítězit a druhému 

vyrazit zuby.  

MS: U nás se uplatňuje druhé. Lidé, kteří jsou ve vyšších patrech, konají v tomto duchu, nebo si 

myslíte, že nastává změna?  

JD: Někomu dát do zubů je zkratka. Je to projev určité netrpělivosti, ... 

MS: ... nebo nevychovanosti.    

JD: Jsem přesvědčen, že tam jde především o účinnost. Tím, že s někým diskutuji, ztrácím tím čas. Ten 

jsem mohl využít k tomu, abych vydělával, abych dělal něco jiného atd. Zkrátka, diskuse je umění. 

Když se podíváme do jiných evropských zemí, všude je řada politických stran a všude se konsenzus 

nachází těžko.  

... Demokracie a občanská společnost ... 

MS: Co podle vás je občanská společnost? V ní se člověk může realizovat, ale nemusíte být součástí 

politiky. Jeho hlas může být slyšet.  

JD: Určitá naděje pro fungování občanské společnosti je na té nejnižší úrovni. To znamená na obecní 

úrovni. Možná, že to začne už v rodině. Jestli dokáže spolu komunikovat rodina a domluvit se na 

věcech, aniž někoho potlačuje v právech a povinnostech, může to fungovat i na obecní úrovni. Tam 

se všichni znají. Myslím si, že obce kolem tisíce lidí, to je určitá šance. Mohu to uvést na několika 

příkladech. Máme domek na vesnici. Tam je druhé volební období paní starostka, která to „umí“. 

Vesnice úplně rozkvetla. Minulý pan starosta nebyl špatný, ale přece jen měl určitá omezení. Tato 

dáma je širšího rozhledu. Ve vesnici vznikla obecně prospěšná společnost. Spolupracuje s místním 

panem farářem. Nejen, že se pořádají společenské akce, ale vesnice je upravená, vyasfaltovaná, 

zachází se dobře s odpadem, pořádají se plesy, vinobraní atd. Zkrátka vesnice společensky funguje.   

MS: Je nutné, aby lidé měli odpovídající kompetence.  

JD: Za prvé, musí mít kompetence. Za druhé, musí mít dostatečný počet hlasů nebo podporovatelů. 

Pak se ukáže, jestli důvěru, kterou dostali, nezklamou. Když dokážou vesnici přesvědčit o tom, že hlas 

dostali oprávněně, je to vidět již při příjezdu do takovýchto obcí i měst. Jsem přesvědčen, že odsud by 

mohli vyrůstat politici, kteří by vystřídali dnešní matadory, kteří jsou spojeni s minulou dobou, anebo 

jsou to ti, kteří třeba nikdy nepracovali. Jedná se o profesionální politiky, kteří nikdy nevzali do ruky 

nic jiného než pero a notebook.  
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... Politika ...  

MS: Zmínil-li jste politiky, čím je pro vás politika? Službou?  

JD: Měla by být službou. Již Jan Lucemburský měl svou devizu „Sloužím“, což si někdo vysvětloval tak 

či onak. On sloužil, tak jak si představoval, že to je dobře, ale nikdo nepochyboval o tom, že usiloval o 

dobrou prezentaci své země, zejména na mezinárodním poli - pravda často mečem, ale jak je z dějin 

patrné, účinně.  

MS: Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal ... 

JD: Takový postoj je správný. Ne každý ale na to má, aby přijal tento úkol. Osobně si nedovedu 

představit, že bych takovýmto způsobem fungoval. Ale každý může obdobně jednat na svém místě. 

MS: Hovořil jsem s profesorem Pirkem a ten vyslovil přibližně toto: „V politice, tam je přítomna lež, to 

bych nesnesl.“ 

JD: Nemyslím si, že tam musí být přítomna lež. Spíš mi přijde těžko snesitelné, co člověk působící 

v politice musí přežít a vydržet - tolik slov a ztraceného času. Těch promarněných hodin, to bych zase 

nesnesl já. 

... Svízel české politiky ...  

MS: Soudíte, že problém české politiky je v tom, že je v ní malé množství participujících, lidé se jí 

nechtějí účastnit, nejsou v politických stranách, ale též, že neexistuje shoda, kam naše země má 

směřovat? Tím myslím stanovení vize, kam chce Česká republika dojít v roce 2030, 2040, 2050. 

Připouštím, že velké vize si dávali komunisté. Víme, jak dopadly.  

JD: Myslím si, že je potřeba mít základní vizi, a to - být srozumitelný, pravdivý a slušný. Co já vím, jaká 

bude situace za 100, nebo za 50 let? Mohu přispět k tomu, že budu v jednotlivých krocích 

srozumitelný a jakžtakž správný. U nás došlo k takovému zneuctění politiky už za doby komunistické. 

V současné době v podstatě také, protože kromě pár slušných lidí, kteří se tam vyskytli, člověk 

sleduje všelijaké dravce nebo lidi, které politika semlela. Ti slušní nemají takový „drive“, aby to 

někam dotáhli. Nalézt vojevůdce a dát mu dostatečné pravomoci je obtížné zejména 

v demokratickém systému. Již staří Římané také volili jednoho imperátora v případě ohrožení, jenž 

měl velké pravomoci. On je pak mnohdy nepustil, ani když už byl „hluboký“ mír. Zkrátka se jedná o 

stálý problém.  

... Kapitalismus ...  

MS: Pokročme dále, a to ke kapitalismu respektive tržnímu řádu. Centrální plánování, které zde bylo 

dvě generace, neprokázalo svou funkčnost. Kapitalismus je systém, který dává prostor pro inovativní, 

podnikavé lidi.  

JD: Určitě v tomto smyslu je dobré vnímat návrat kapitalismu jako cestu zpět k soukromému 

vlastnictví, k odpovědnosti za své konání, k neskrývání se za rozhodnutí někoho jiného. U nás 

kapitalismus sklouzává k alibistickému skrytí se za obecné rozhodnutí a obecné blaho. Osobní 

odpovědnost nikdo příliš nechce přijmout.  
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MS: Myslíte, že narážíte na skutečnost, že někdo díky svým krokům vydělá neskutečné bohatství? To 

bohatství si přivlastní, místo toho, aby se o něj podělil?   

JD: Myslím si, že se jedná o velké pokušení, když někdo nadělá velké bohatství a chce jej pouze pro 

své vlastní potěšení. Dříve či později však zjistí, že mu to zase tak velké potěšení nedá. Mít velké 

množství peněz jej učiní nesvobodným. Takový člověk se začíná starat, jestli mu miliardy neklesly o 

půl miliardy, nebo že by chtěl ještě víc. Myslím si, že je nutné nalézt hladinu, aby člověk byl 

dostatečně zabezpečený, spokojený a přitom se podělil. On si však může říci: „Já jsem to horko těžko 

vydělal a této partě to dám zdarma?“ Dají se nalézt cesty, jak prospět něčemu dobrému.  

MS: Ne nadarmo dalajláma říkal: „Too much money, too much worry.“  

JD: Přesně tak! 

MS: Za první republiky jsme měli kapitalisty, jako byl Tomáš Baťa, byli zde lidé kolem ČKD, byli zde 

zakladatelé společnosti Škoda, Jawa. Československo bylo díky tomu úspěšnou zemí.  

JD: Dnes se též naleznou podnikatelé, kteří dojdou radosti, že mohou něčemu prospět. Těch lidí byla 

vždy menšina. Bylo by divné, kdyby najednou všichni byli filantropové. 

MS: Na Západě je filantropie součástí podnikatelského údělu. Já jsem úspěšný, proto jsem odpovědný 

za ty, kteří neměli štěstí jako já.  

JD: Spousta lidí funguje jako volontéři. Dělá se spousta věcí dobrovolně. Když dcera studovala v Itálii, 

říkala, kolik lidí se zapojuje zdarma do péče o staré lidi, pohybují se kolem farností. Každý se snaží 

obci prospět. Nebo - ve Francii vstupují do obecní politiky lidé, kteří jsou již starší a zabezpečení a 

chtějí prospět. Jsou různé možnosti, jak se do systému zapojit. Ti potřební z toho profitují stejně tak 

jako ti, kteří pomáhají.  

... Kapitalismus a demokracie ...  

MS: Neobáváte se toho, že příliš velký kapitál ohrožuje demokracii? Ve své podstatě budou 

rozhodovat ti, kteří jej mají. Vidíme to nyní na východ od nás. Sílu tam mají oligarchové, a ne obyčejní 

lidé, jejichž hlas není rovnocenný oligarchům.  

JD: Pravda je, že nadnárodní kapitál začíná mít ambice také nadnárodní. Necitlivost k okolí - ať k 

české kotlině, nebo údolí Rýna - najednou zřetelně ukazuje, že tomuto kapitálu je lhostejné, jestli 

Vltava či Rýn tečou proti proudu.  

MS: Soudíte, že to může dojít až k takovým extrémům? Někdo na tento problém říká: „Když je globální 

kapitál, je dobré, když je globální vláda, aby se síly vyrovnaly.“  

JD: Jakákoliv globální vláda s sebou přináší mnohem větší rizika než pět místních vlád. Máte pět 

místních vlád, z nichž tři jsou špatné, jedna je lepší, další snesitelná. Je zde prostor pro inspiraci, 

popřípadě možnost volby?  

MS: Může se hlasovat nohama, ale na to zatím my Češi nejsme zvyklí.   

JD: My ale víme, co znamená žít pod „velkým bratrem 1984“. Také se dalo žít. Všude se dá žít.  
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MS: Zejména je důležité, aby byl zachováván dialog a úcta k člověku, jenž je odvážný, kultivovaný.  

... Hodnoty ...  

MS: Měli bychom se dotknout významu hodnot. Jistě jednou z důležitých, ne-li nejdůležitějších je 

svoboda. Mnozí z nás touží po „pseudosvobodě“ ... 

JD: Je potřeba si uvědomit, jestli se jedná o svobodu na něčí úkor, anebo o svobodu obecnou, 

protože člověk by měl mít největší radost, když je ve společnosti ostatních svobodných lidí, kteří se 

mohou nějakým způsobem uplatnit. Kdo je autoritativní, chce být šéfem všech ostatních a odpírá 

druhým nárok na svobodu. Sám svobodu nahlížím jako velkou hodnotu, ale je to také prostředek 

k něčemu dalšímu. Nejedná se o hodnotu samu o sobě.  

MS: Co například spravedlnost ... Někteří z nás se dostali k velkému kapitálu i podvodným způsobem. 

Někdo pouze seděl, má miliony, a já v potu tváře musím obhospodařovat svou zahrádku. Pocit 

nespravedlnosti delegitimizuje samotný demokratický a kapitalistický systém, a proto se ve 

společnosti mohou utvořit síly, jež budou volat po jiném uspořádání.   

JD: Na to se dá odpovědět biblicky: „Koukol, který nepřítel zasel do pole, mám vytrhávat?“ Při 

vytrhávání se utrhne všechno ostatní. Přijde doba konečného zúčtování a pak se to srovná. Obecná a 

maximálně účinná lidská spravedlnost na tomto světě neexistuje. Jde o to, jestli člověk věří, že 

existuje nějaké konečné zúčtování. Nikdo jej dosud neviděl, a proto se všichni snažíme věřit v to, že 

to zde našimi sociálními systémy zvládneme.   

MS: Půjdeme-li dále: někteří lidé jako hodnotu vnímají akumulaci kapitálu. Můžeme se na to dívat 

jako na znak lidské neuvědomělosti?  

JD: Ano, tak tomu je. Myslím si, že kníže Karel Schwarzenberg to řekl výstižně: „Majetek? Více než 

jeden řízek nesním a ve dvou autech sedět nemohu.“ Je to možná až komicky řečeno, ale určitá 

přiměřenost kapitálu a prostředků by měla sloužit v prvé řadě tomu, kdo jej naakumuloval, pak 

rodině, pak vesnici, popřípadě státu. Jestliže je to jako u Harpagona ve skříni a on se v tom 

přehrabuje, je kapitál v této podobě jen mrtvou věcí a nemá žádnou hodnotu.  

MS: Lidé by měli usilovat o duchovní kapitál, jelikož duchovní kapitál oživuje hmotné. Lidé, kteří mají 

kapitál, by si měli uvědomit, že je požehnáním. Díky tomu má možnost bohatnout celá společnost.  

JD: Co jste řekl je zajímavá věc. Mám pocit, že na tomto požehnání si vysvětlila své konání „bílá 

společnost“ v Americe. Oni sázeli na starozákonní přístup k věci. Když se mi daří, to znamená, že mi 

Hospodin žehná. Toto je pojetí náboženství je materialisticky „laděno“. Žehnání nespočívá v tom, že 

budu mít ohromný majetek. To znamená, že za něj přijmu odpovědnost ... Může se to projevit tak, že 

na poli nevyhrabu všechny brambory, nesklidím všechno ovoce, ale nechám něco pro chudé.  

... Člověk ...  

MS: Hovořili jsme o hodnotách, které napomáhají přispět k proměně člověka. Jaké on doznal změny 

v kontextu změny systému? Tuším, že Václav Klaus říkal: „Měníme systém, ne lidi.“ Je důležité měnit 

systém a příliš neapelovat na lidské jednání?  
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JD: Změnit systém je poměrně jednoduché. Zkušenosti, jež jsme v historii zaznamenali, svědčí o tom, 

že to není účinné. Změnit lidi je dlouhodobý proces. Systém můžete změnit ze dne na den. Za Hitlera 

se řeklo: „Jezdilo se u nás dosud vlevo, zítra se jezdí vpravo.“ A jezdilo se vpravo hned druhý den. 

V jistém ohledu tento systém fungoval. V ideologickém to může být ošidné. Změnit lidi? To znamená 

konat usilovně, osvětově a se všemi riziky. Měnit uvažování lidí nějakou dobu trvá. Mohu uvést 

možná trochu komický příklad. Když jsem nastoupil do funkce mluvčího Státní veterinární správy na 

podzim roku 1999, prvních několik let jsem se snažil před Vánocemi přesvědčovat veřejnost, že 

pouštět kapry do řeky nebo do rybníka a „darovat“ jim život na Štědrý den, je hloupost. Kapři na to 

nejsou připraveni a většinou uhynou, nemají totiž žádné zásobní látky. V médiích se uváděl příklad 

bratří Mánesů, kteří takto kapříkům o Vánocích darovali život. Bylo to dobře myšleno, ale mně se po 

několika letech usilovného masírování podařilo veřejnost přesvědčit o škodlivosti toho „dobrého“ 

skutku, a dnes už skoro nikdo kapra nepouští, protože ví, že mu neprospěje. Možná, že takovýto 

komický příklad může svědčit o účinnosti trvalého působení.  

... Ohlédnutí, omyly ...  

MS: Kdybychom zůstali v obecné rovině - jak hodnotíte minulé čtvrtstoletí a jaké omyly, které se staly 

a negativně poznamenaly naši cestu k vyspělému Západu, byste označil za zásadní? 

JD: Určitě je dobře, že skončil minulý systém devastující lidi, přírodu i zvířata. To je zřejmé. Velký klad 

je, že existuje svoboda volby, rozhodnout se pro celou řadu možností způsobu života. Nejde jen o 

tolik citovanou možnost cestování, kdy je možné vidět místa, o kterých člověk dosud jen četl. 

Navštívit Paříž, Jeruzalém, Řím je úžasné. Hovořit o omylech? Jsem přesvědčen, že každý si nějaký 

nalezne sám z vlastního příkladu, že něco měl, či neměl udělat. Těžko bych charakterizoval zásadní 

omyl. Možná byl zásadní omyl si myslet, že někdo na nás čeká a že nám něco dá zadarmo. Pokud 

chceme patřit do společenství vyspělých zemí a mít mezi nimi místo, musíme tomuto společenství 

také něco dát! 

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

JD: Národní státy, zdálo se, jsou anachronismem. Ale není tomu tak. Jistě je dobré, aby existoval 

nějaký globální systém, či jistá nadnárodní uskupení, ale s respektem k těm národním či regionálním 

zvláštnostem. To je přece celek obohacující. Každé srovnávání na průměr, každé uřezávání špiček se 

vždy ukáže jako kontraproduktivní a umožní růst totalizujících tendencí. My v Čechách, na Moravě a 

ve Slezsku bychom se měli umět definovat jako lidé bystří, myslící, kterým není lhostejná ani 

minulost, ani přítomnost a o budoucnosti bychom se měli umět domluvit jak na obecní, tak i státní a 

posléze i mezinárodní úrovni. Jen tak nás budou brát sousedé blízcí i vzdálenější vážně. Je to ale na 

dlouhé lokty. Při pohledu na naši historii lze konstatovat, že jsme se nikdy nedokázali zbavit jistého 

provincionalismu. Pokud se vyskytli velkorysí jedinci, nikdy to neměli jednoduché. Ale ono tomu tak 

je i v okolních zemích. Nesmíme být tak zahleděni sami na sebe. Hlavně bychom se neměli chovat 

jako ti dva z asi 20 let starého Jiránkova vtipu, kdy první říká: „Nemůžeme mlčet!“ A po chvíli dodává: 

„Ale nemáme co říci.“ A to platí, jsem přesvědčen, pro „obyčejné lidi“, politiky, poslance, prostě pro 

každého. 

P. S.:  

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  
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JD: Na to by asi měli odpovědět jiní. Myslím si, že každý, kdo přivítal pád komunismu, se nějak 

úměrně dle vlastních schopností a možností snažil prospět k proměně totalitního státu ve stát 

civilizovaný a demokratický. Tak i já. Ale co to je ta tolik adorovaná demokracie? Vláda lidu? 

Předpoklad, že ten lid se bude rozhodovat vždy tak, že bude brát ohled především na obecné dobro, 

to je úvaha poněkud lichá. Proto je třeba, aby ti, kdo dokážou vidět trochu dál než jen na špičku 

svého nosu, překonali svou lenost a snažili se společnost, své okolí kultivovat, posunovat trochu dál. 

Může to jít i vlastním příkladem, a to není málo.     

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?   

 

JD: Nejprve jsem si říkal, že je to škoda, přece jen máme s bratry Slováky tolik společného. Domnívám 

se, že se ukázalo: je lépe být samostatní a spolupracovat opravdu jako „bratři“, a nikoli tak, že by si 

jeden nebo druhý myslel, že jej ten druhý využívá. I z vlastních profesních zkušeností mohu potvrdit, 

že vztahy se Slováky a Slovenskem jsou korektní a jsme si paradoxně bližší než před rozdělením. A to 

je dobře.   

 

MS: Děkuji vám za kritická slova …    

 

 

Dialog o transformaci s Bohumilem Králem7,8:   

MS: Pokud člověk hovoří o historii, není od věci vyjít od vás. Jak se díváte na přerod, který se zde udál? 

Co jste od něj očekával a jak se vaše očekávání naplnila?  

BK: Každopádně hodnotím to, co se stalo a odehrálo, velice pozitivně, a to navzdory tomu, že člověk 

cítí, že žádný životní styl, žádné politické prostředí není ideální. Pokud se hned na počátku přiznám, 

nebyl jsem opozičník, byl jsem na dost vysoké úrovni. Byl jsem předsedou čtvrté ZO KSČ zde na 

Vysoké škole ekonomické, a tedy jsem čtvrtou ZO KSČ zavíral. V zásadě jsem plul s proudem, pokud 

to tak mohu říci. Změna konkrétně na škole probíhala dle mého názoru velice noblesně, a to jak ze 

strany studentů, tak ze strany kantorů. Pokud si mohu vzpomenout, katedra účetnictví, tehdy jedna 

velká katedra účetnictví, byla katedrou, která velice doplatila na rok 1968.  

MS: Týkaly se jí exil i procesy, které nastaly po obrodném období? 

                                                           
7
 Bohumil Král *1952, český ekonom, je vedoucím Katedry manažerského účetnictví na Vysoké škole 

ekonomické v Praze, dále působí jako vyučující a obsahový garant kurzů finančního a manažerského účetnictví 
na Pražské mezinárodní manažerské škole působící při VŠE v Praze, jako předseda dozorčí rady společnosti 
JUTA, a. s. Dvůr Králové nad Labem, jako člen redakční rady časopisu Accounting Education a jako předseda 
akademické rady České asociace finančního řízení (CAFIN), významné jsou jak jeho aktivity vědecké a 
publikační, tak i široká spolupráce s praxí - zejména při zpracování projektů manažerského řízení v řadě 
podniků. V letech 2004 – 2005 byl prezidentem Evropské účetní asociace (European Accounting Association – 
EAA).    
8
 Dialog byl veden během pondělního setkání 13. prosince 2010 dopoledne v prostorách Vysoké školy 

ekonomické, nám W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.  
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BK: Ani ne exil, ale všichni chytří lidé, které jsme považovali za vzor, měli v tomto roce 1968 něco přes 

čtyřicet let. Přesto byli docenti a drtivá většina z nich v podstatě byla vyškrtnuta, či dokonce 

vyloučena ze strany. Pochopitelně ti, co byli vyloučeni, museli bohužel školu opustit. Ti, co byli 

vyškrtnuti, byli na katedře dál, nicméně měli zaražený postup. Katedra tedy byla zvláštním spojením 

lidí, kteří toho hodně uměli, ale bohužel nemohli jít žádným způsobem dopředu. Mladí cítili, že když 

chtějí dosáhnout kandidatury věd, když chtějí usilovat o habilitaci, nemohou v tu chvíli bojovat proti 

režimu. Ve stejnou chvíli jsme si říkali, proč tedy nepomoci tomuto systému jakkoliv zevnitř. Bohužel 

je pravdou, že v onom pomáhání zevnitř jsme se nechali „obrousit“, a proto říkám, že jsem plul 

s proudem a zásadní kritiky jsem nebyl schopen.           

MS: Vy jste zmínil, že v roce 1968 byli na katedře lidé, kteří byli habilitováni po třicítce. Jistě se to dá 

označit za velký úspěch. To znamená, že dříve lidé měli možnost seberealizace v rámci oboru a 

dosáhnout na vysoké akademické posty v celkem mladém věku? Kdo je docentem ve třiceti letech?  

BK: Pokud si dobře vzpomínám, bylo to spíše ve dvaatřiceti, tedy těsně po třiceti letech. Nevím, do 

jaké míry to bylo možné, jelikož jsem sám na katedru přišel až v roce 1976, což je o osm let později. 

Nicméně lidé, kteří byli na katedře, byli lidmi výjimečnými. Osobně vzpomínám na profesora Schrolla, 

jenž pro nás byl ikonou. Byl to člověk, jenž i v době železné opony byl ředitelem projektů OSN. Strávil 

9 let ve službách OSN. Sám říkal, že hovoří čtyřmi jazyky, avšak ve skutečnosti jich bylo šest. Byl to 

člověk, jenž byl svůj celý profesní život na špici. Také je dobré uvést i lidé z další generace: docenta 

Fireše, docenta Svobodu, docenta Janouta. Byli to výjimeční lidé, kteří jistě nedostávali docentury 

zdarma. Byli to lidé, kteří v té době měli napsané knihy, jež jsou stále inspirativní i pro dnešní dobu. 

Jednoduše výše uvedení byli na špici účetní disciplíny, která se zde učila.  

MS: Tomu člověk může rozumět tak, že minulý režim dával prostor lidem, kteří měli zájem pracovat a 

byli dostatečně schopní obohatit své okolí.  

BK: Domnívám se, že s tím lze souhlasit. Je otázka, co znamená dávat prostor. Bylo to něco za něco.  

MS: Lidé museli být loajální ke straně?  

BK: Pochopitelně ano. Je faktem, že ti, kteří dosáhli těchto úrovní, museli být její součástí. Už to, že to 

byli lidé vyškrtnutí, znamená, že ve straně byli. 

… Nahlížení minulosti …   

MS: A nyní bych se vydal k vaší minulosti. Pokud se člověk na ni dívá s odstupem, je vám líto, že jste 

byl součástí komunistické strany? Jak nahlížíte na minulý režim? Tážu se proto, že jsou lidé, kteří 

přiznávají fakt: Ano, byl jsem ve straně, konal jsem tak z důvodu, abych měl možnost seberealizace. 

Nebo vás tato otázka nechává klidnou? Rok 1989 byl rokem, kdy se lidé postavili proti režimu proto, 

že režim jim neumožňoval slušné žití a podporoval rozštěp člověka. Cosi si myslel, a cosi jiného říkal. 

Cosi se hovořilo mezi přáteli, a cosi jiného v širší veřejnosti. Jak toto reflektujete?  

BK: Jak říkáte, rozpor mezi tím, co se myslelo, a co se dělalo, byl vždy. Je fakt, že ve chvíli, kdy se 

narodíte do tohoto prostředí, a to vás profiluje, ovlivňuje, obklopuje od vašeho dětství až do 37 let, 

kdy zde proběhla revoluce, najednou máte dojem, že je to realita. Soudím, že do značné míry řada lidí 

podlehla známému heslu, že stokrát opakovaná lež, začíná být pravdou. Nehledě na to je fakt, že žít 

se musí. Každý z nás sledoval své vnitřní motivace, tužby. Tak jako dnes, vše je něco za něco. Tím 
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nechci srovnávat dnešní a minulou dobu. Soudím, že řada věcí je dnes daleko přímočařejších, 

upřímnějších. Minimálně si volíte cestu, za níž jste naprosto odpovědný, že cokoliv uděláte, může 

přinášet reakce. V tomto smyslu je dnešní prostředí daleko upřímnější, přímočařejší a dává daleko 

lepší prostor pro vytříbenou diskusi.  

MS: Dříve se diskuse nevedly tak otevřeně, či jste musel opatrně volit slova.  

BK: Nikoliv. Skutečně řada věcí byla tabu, byla zapovězena. Hlavně, cokoliv jste řekl, nevěděl jste, jaké 

kolečko ta informace „udělá“ a posléze jakým způsobem se vám vrátí. To znamená, že zde byli 

ideologové, kteří se mimochodem často chovali stejně jako lidé, kteří nadávali, a měli stejná laciná 

hesla. Dá se říci, že něco jiného hovořili na oficiálních schůzích a něco jiného říkali po straně. Vím, o 

čem hovořím, jelikož jsem strávil rok na stáži u Obvodního výboru KSČ na Praze 3. Je fakt, že tlustá 

čára oddělovala lidi, kteří rozhodovali tímto způsobem a kteří pochopitelně rozhodovali způsobem, 

jenž ctil jistou linii a mašinerii. To byla nesmírná pravda. Ve chvíli, kdy jsem se stal předsedou 

stranické skupiny a posléze i předsedou ZO KSČ, snažil jsem se. Řada lidí, kteří byli vyškrtnutí ze 

strany, cítila, že pokud se chtějí lépe realizovat ve společnosti, chtějí více publikovat, chtějí mít 

profesury, bylo by pro ně výhodnější, aby se opět stali členy strany. Zkrátka v určitém momentu se 

jakákoliv iniciativa zastavila bez nějakého vrácení se zpět. Reakce byly záležitostí měsíců a let, nikoliv 

dnů a týdnů. To vše vlastně zpomalovalo jakoukoliv diskusi a vyvolávalo apatii v tom smyslu, že nic 

nejde.  

MS: Co jste si myslel o lidech, kteří odešli do zahraničí? Shodou okolností tento stát potkaly dvě velké 

vlny emigrace, a to v roce 1948 a v roce 1968. Sám jste neuvažoval o tom, že byste svůj um, své 

poznatky rozvíjel a zhodnocoval na Západě?  

BK: Nikoliv. Byl jsem vychován tak, že jsem se zde narodil, že je to můj domov, mám k němu srdečný 

vztah. Je fakt, že jsem nikdy s žádným emigrantem v zásadě nehovořil, a to za celý můj život do roku 

1989. Vždy na mě padal takový dojem, že je zde spousta poctivých lidí, kteří by měli pomáhat vevnitř. 

Cítil jsem, že jsou to lidé, kteří si trochu zjednodušují život. Dnes se přiznám, že jsem se mýlil. Bylo 

potřeba, aby se lidé zde narovnali a zabojovali proti režimu. Stejným způsobem bylo potřeba, aby 

lidé, kteří našli tu sílu, odvahu a šli za svým štěstím ven, cítili potřebu změny.  

MS: Návratu?  

BK: Nejen toho, ale hlavně změnu. Myslím si, že to byli většinou lidé stateční, kteří věděli, proč 

odcházejí. Cítili nesvobodu intenzivněji než já.  

MS: Jak se díváte na lidi, kteří odešli, a nevrátili se? Soudíte, že takovým lidem šlo pouze o ekonomický 

prospěch? Jak si tuto skutečnost vysvětlujete? 

BK: Víte, každý z nás hledá svůj domov. Nesmírně ctím lidi, kteří jej našli někde jinde. Nemyslím si 

však, že je nutné mít pouze jeden domov, do kterého se poté navracím. Navzdory, že já jej cítím, 

jelikož tu mám stále rodiče. Na druhou stranu - dnes cítím, že mám rodinu, svůj domov, svou 

komunitu zde ve Vysoké škole ekonomické. V tomto směru, pokud člověk našel své štěstí, našel své 

ukotvení kdekoliv v zahraničí, myslím si, že je to v pořádku. Rozhodně bych jej za to nesoudil.  

… O revoluci a kontextech …  
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MS: Je dobré se zeptat, jak vnímáte nové postavení Československa, resp. České republiky? Zřejmě to 

byl pro vás zásadní zlom, byť jste byl součástí struktur. Otevřela se vám spousta možností, o nichž 

byste v minulém režimu mohl jenom snít, pokud byste se nevydal do exilu.  

BK: Je tomu tak. Věřím, že jsem se zpronevěřil více ideově, než abych někomu ublížil. Těch příležitostí 

jsem dostal vrchovatě - ať již to, že mi lidé z katedry dali důvěru a mohl jsem kandidovat, či dostal 

jsem podporu být představeným katedry. Tehdy v devadesátém roce to skutečně probíhalo tak, že 

katedra účetnictví se rozdělila na dvě. Všichni na katedře se vyjádřili k tomu, kdo by měl na jejího 

předsedu kandidovat. Nebylo to mé rozhodnutí, byla to podpora ostatních. Dostal jsem ohromné 

množství hlasů a cítil jsem to spíše jako závazek. Od roku 1991 jsem měl řadu možností dělat 

skutečně to, co jsem dříve nemohl. Byla ohromná škoda pro lidi mé generace, že zde byli v podstatě 

zavřeni jako ve „skořápce“ RVHP, která také měla své omezené možnosti cestovat. Mně se naskytly 

velké možnosti poznat svět na poslední chvíli, než jsem zestárl. Studoval jsem pár měsíců na 

Harvardu, Whartonu či ve Velké Británii. To pro mě byl největší přínos celé revoluce.  

MS: Vydal jste se do míst, které byste navštívil, kdy neexistovala železná opona, jistě má z toho člověk 

zadostiučinění. Tato země byla obehnána železnou oponou. Pokud se lidé chtěli dostat do zahraničí, 

museli podstoupit martýrium, což dnešní člověk nevnímá.  

… Škola a účetnictví …  

MS: Pokročme dále. Na co dbala škola v minulosti a nyní? Jak se změnila koncepce výuky na Vysoké 

škole ekonomické Praha? Hovořil jste o tom, že zde byla jedna velká katedra účetnictví. Vy jste stál u 

zrodu nového oboru. Existovalo něco jako manažerské účetnictví v minulém režimu?  

BK: Cosi podobného jako manažerské účetnictví zde bylo. Je fakt, že katedra účetnictví měla své 

vnitřní sekce - a to, co mělo svou dlouhodobou tradici na velké katedře, byl kurz, jenž se jmenoval 

Kontrola nákladů a kalkulace či náklady kalkulace po vzoru anglického costing – pricing - budgeting. 

Zakládal jej pan profesor Schroll s velkou zkušeností. Ve chvíli - kdy devět let působíte v zahraničí, což 

znamenalo se ještě předtím naučit čtyři – šest jazyků - máte jinou pozici. Ona disciplína zde měla 

hluboké kořeny. Pan profesor v době, kdy jsem přicházel na katedru, a i když nás zkoušel a učil, z 

jeho celého zaměření bylo zřejmé: „Vy nesmíte učit československý dvorek, musíte učit to, co se pod 

tímto učí ve světě!“ Dělal pro to všechno - navozil sem spoustu knih, sám své texty koncipoval 

primárně, jak se disciplína učí ve světě, a to navzdory tomu, že musel reagovat na to, jak se ty věci 

dělají v našich firmách. Je pravda, že v tomto směru centrálně plánované hospodářství bohužel bylo 

poznamenáno patinou primárně stranických direktiv, ne vždy kompetentních. Jen se podívejte, jaké 

věci jsme studovali my, a jaké nynější studenti. Problematika v řadě věcí stále ještě nese prvky 

minulosti, které prosazoval výše uvedený pan profesor. Jsou tam prvky, které psal Horngren, Foster, 

Drury a řada ostatní, kteří profilovali vývoj manažerského účetnictví.  

… Historie …  

MS: Pokud trochu odbočíme, možná by kdysi takovéto publikace končily někde v archivu. Tento svět 

jako by opomíjel moudrost a přístupy předchozích generací. Zde se klade důraz na kontinuitu.  

BK: Ano, ale je přirozené, že mladí lidé budou mít vždy tendenci se dívat na to, co platí teď 

s výhledem do budoucnosti. Na druhou stranu jsou lidé, kteří se snaží proniknout do minulosti. 

Rozhodně je to správné. Díky onomu dějinnému předělu pochopitelně vznikla celá řada úvah, které 
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říkají, že vše, co se zde napsalo od roku 1948 do roku 1989, je potřeba hodit do stoupy. Kdo by ale 

k tomu našel sílu, trpělivost a pozitivní vztah, objevil by řadu pozoruhodných inspirací.  

MS: Je jistě dobré poznamenat, že mnozí lidé nedokážou ocenit přínosy doby, v níž žili. Vše je natíráno 

černou barvou a říká se, že je to minulost a k ní se nemá cenu vracet. Měli bychom si také poctivě 

přiznat, že by tento svět nebyl, pokud by neměl základy z minulosti.  

BK: Je tomu skutečně tak.  

MS: Lze soudit, že je dobré znát historii.  

BK: Ne nadarmo se říká, že země, která si nevyhodnotí minulost a nevrátí se ke své historii, si ji 

prožije ještě jednou. To je právě to.  

MS: Při této příležitosti je dobré zmínit, že proces vyhodnocování historie je záležitostí každého 

člověka. Je to otázka osobní svobody. Tam se uplatňuje heslo: „Poznej pravdu a ta tě učiní svobodným 

…“  Je nutné připomenout, že přístup k historii, jejím zákrutům je též determinován generačně. Vidíme 

to u nás na našem vztahu k nedávné minulosti, také Němci s tím mají svou zkušenost, když proces 

vyrovnání s nacistickou minulostí započal až po uplynutí generace. Mnozí lidé, kteří se účastnili oněch 

zvěrstev, o tom neměli chuť hovořit. Je to těžké, někomu to svazuje ruce. Musí hovořit o tom, co se 

protiví etickým normám. To jsme ale odbočili.        

… O významu účetnictví a výuky …  

MS: Vraťme se proto opětovně k výuce vašeho oborového zaměření. Rád bych se zeptal, jaký význam 

mělo účetnictví v minulosti? Zisk byl v komunistické době nežádoucím, dnes je určujícím pro 

směřování hospodářských aktivit.  

BK: Podívejte se, toto je únorové číslo Hospodářských novin z roku 1988. Je tam článek s nadpisem: 

„Prožije účetnictví renesanci?“. Je fakt, že účetnictví bylo hodně podceněno. Byla to záležitost, která 

přesně odrážela tezi, že účetnictví je primárně nástrojem řízení tržní ekonomiky. Pokud nástroje a 

metody trhu potlačíte a nahradíte centrálním, direktivním řízením přes hmotu než přes ocenění, 

pokud nenecháte přirozeně působit tržní vztahy, v té chvíli nástroje také přestávají fungovat, 

přestávají mít význam. Lze říci, že účetnictví má svou výhodu. Vy můžete studenty učit, jak funguje 

dokonalý matematický model, můžete potlačit fakt, že největší význam má v podmínkách tržní 

ekonomiky. To se zde stalo a účetnictví bylo hodně podceněné.  

MS: Chcete říci, že komunisté nekladli důraz na význam účetnictví? Účetnictví zkrátka ignorovalo trh.  

BK: To je smysluplná interpretace. Je faktem, že účetnictví bylo vždy o penězích. Tam bylo důležité, že 

se v hospodářství nedával prostor pro vyjádření tržních vztahů. Ceny byly s určitostí řízené federálním 

cenovým úřadem. Zákon nabídky a poptávky vůbec neexistoval. V tu chvíli účetnictví mělo omezený 

prostor. Nesmírně těžko jste argumentoval ve chvíli, kdy společnost měla být podle všech zákonů 

tržní ekonomiky „mrtvá“, ale ona přesto prosperovala. To proto, že plnila plán. To lze považovat za 

chybné. Další věcí byla centralizace vazeb. Měl jsem vedlejší úvazek v Československých aeroliniích, 

které na konci 1989 vyprodukovaly půl miliardy zisku. Ještě o nějaký milion víc odvedly do státního 

rozpočtu. Ze státního rozpočtu pak dostaly dotaci na naplnění fondu.  

MS: Dnes je to v tržním hospodářství těžko představitelné.  
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BK: Byla to dirigistická, netransparentní pravidla, jakým způsobem se podniky řídily. Nebyla to soutěž, 

nebyla to konkurence, o všem rozhodovali nekompetentní lidé. V takovémto prostředí účetnictví 

funguje špatně.  

MS: Podniky byly napojeny na státní rozpočet. Byl tam obousměrný tok prostředků. To je skutečně 

těžko pochopitelné.  

BK: Je dobře, že to nechápete. Je to těžko pochopitelné.  

MS: Kdo stál za tvorbou účetnictví v minulosti? Byli zde akademičtí pracovníci, kteří k tomu měli jistě 

co říci.  

BK: Pokud hovoříme o startu účetnictví, je to záležitost skutečně stará. Jeden z význačných 

představitelů je Luca Pacioli, jenž popsal jeho matematický aparát zhruba před pěti sty dvaceti lety. 

Co se týká řízení účetnictví, zde v republice je to dnes odbor metodiky na ministerstvu financí. Když 

byla federace, bylo to federální ministerstvo financí. Je fakt, že co se týče tohoto státního řízení, mám 

dojem, že role ministerstva financí vystupuje v otázce, jak zobrazit podnikatelský proces. Nemá 

pravomoc a odpovědnost ovlivňovat základní parametry řízení podnikatelského procesu. Stále je to 

informační nástroj, který buď lépe, či hůře může zobrazovat ekonomické prostředí. Deformované zde 

bylo celé ekonomické prostředí. Tím pádem se kupodivu i účetnictví muselo přizpůsobit informačním 

potřebám. Bylo daleko podrobnější, šlo do větších souvislostí, když se kapacitně bilancovaly nejen 

zásoby jako celek, ale například i různé druhy uhlí, od oříšku počínaje až po velké kostky konče. Tím 

pádem se to spíše měnilo na evidenční nástroj toho, co bylo, než na nástroj rozhodování do 

budoucna.  

MS: Sloužilo to k něčemu? Byla potřeba, aby někdo měl tak podrobné údaje, jaký typ uhlí je 

v zásobách, či ne? 

BK: Šéfové, kteří byli zároveň politickými, vládními představiteli, se potřebovali „pochlubit“, kolik činil 

hrubý národní produkt, národní důchod, což bez účetnictví nejistíte. Sám jsem přesvědčen, že čísla 

svůj význam měla, třebaže pochopitelně měla daleko větší význam pro národohospodářské centrum, 

pro vzájemné bilancování vztahů mezi jednotlivými odvětvími a obory. Představa, že by zde nebylo 

žádné ekonomické řízení, je nesmyslná. Zde byla základní představa, že vše se dá uřídit efektivněji 

centrálním plánováním než tržními nástroji. To znamená, že zde byla snaha o přesný rozpis produkce 

jednotlivých podniků. Tato představa je pochopitelně v dnešních podmínkách naivní, ale je nesmírně 

lákavá. Trh je nástrojem, jenž optimalizuje tyto vztahy, ovšem to vede k řadě důsledků. Vy jako 

producent něco vyrobíte, a poté to vyhodíte, jelikož to trh neakceptuje. Také je nutné zmínit, že 

dochází k řadě problémů, které spočívají v tom, že si lidé řádně nevydělají na svou obživu, že je občas 

mnoho nezaměstnaných. Byla snaha eliminovat tyto negativní důsledky, a to pokusem to naplánovat. 

Ve chvíli, kdy to naplánujeme, potlačí se ona nadbytečnost, neracionálnost lepším nástrojem, než je 

trh sám.  

MS: Tento postoj byl časem falzifikován?  

BK: Ano, že je to lež, je dnes naprosto zřejmé. Systém neprojevil svou životaschopnost, svou 

racionalitu, a tudíž byl nahrazen tím, co funguje po celém světě. Nebyla pravda, že by zde 

neexistovaly žádné řídící nástroje. Základním problémem bylo, že byly centralizovány ve vrcholu a 

dávaly málo pravomocí a odpovědnosti jednotlivým firmám.  
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MS: Dá se říci, že struktura řízení byla silně rigidní. Systém následně produkoval nedostatky.  

BK: Přesně tak.  

MS: Vy jste se svými kolegy argumentoval ve prospěch menší struktury řízení, byl jste pro 

decentralizaci, také pro soutěž jednotlivých podniků. Co mohlo dělat centrum? Rozhodovat? Vždyť se 

jednalo o pár jedinců ve srovnání se strukturou, která utvářela celé hospodářství a společnost.  

BK: Nebyla to pouze centralizace ekonomická, byla doprovázena centralizací politickou, mocí vládní a 

státní. Musím říci, že na škole byli vždy chytří lidé. Vzpomínám na řadu lidí, kteří se skutečně snažili 

v tomto hledu postupovat, ale ne revolučně, jelikož by je jinak odstranili a označili za bořitele a 

buřiče. Byli zde lidé, kteří se v rámci systému řízení pokoušeli o řadu změn. Nebyli to pouze lidé 

odsud z katedry, vzpomínám na profesory Mošnu, Vopičku, kteří byli skutečně hodně vtaženi do 

těchto diskusí. Zde se projevovala centralizace. Myšlenky racionální a dobré, které přicházely ze 

zdola, zpravidla nedostaly sluchu až nahoře. Zpravidla byly korigovány, či nepřijímány. 

… Teorie a kapitalismus …  

MS: Rozhodovala ideologie, a ne to, co to prospívá. Je vhodné se zeptat na otázku ekonomických 

teorií. Jak jste hodnotil například Otu Šika? Jak jste vnímal jeho myšlení spočívající o nalezení třetí 

cesty, tedy zavedení do plánu tržní principy? Jak jste se díval na význam lidí, jako byl František Čuba, 

kteří si během minulého režimu dokázali vydobýt pozici, kterou po převratu ztratili?  

BK: Co se týče oblasti inovátorů, pan Ota Šik byl na indexu. Jeho éra v podstatě skončila rokem 1968, 

když mi bylo 17 let. Je fakt, že prvky jeho ekonomického řízení tehdy zněly nesmírně revolučně. Na 

druhou stranu - start plného rozvinutí těchto prvků byl zadušen. V době, kdy je koncipoval pan Šik, 

byla to sociálně tržní ekonomika v rámci systému. Nepochybuji o tom, že jeho náměty a koncepce se 

posléze rozšířily do tržní ekonomiky, nedostaly se však do úrovně, kam měly. Pan Čuba je dodnes 

chytrý, inovativní člověk, jenž ukázal, že v rámci neracionálních podmínek se lze chovat racionálně a 

tržně. Je fakt, že bohužel systém jej zneužil. Heslo: Jde to, znamenalo, podívejte, řídíme to dobře, ale 

vy podniky se chováte špatně. To proto, že jsou zde takové podniky, jako je JZD Slušovice, které i 

v těchto podmínkách dokážou vytvořit takové výsledky. Myslím si, že jako vládla ideologie 

centrálnímu státně plánovitému komunistickému režimu, vedla i k tomu, že pan Čuba dostal přes 

prsty. Dopomohla tomu spíše ideologie než to, že by se v těchto podmínkách nedovedl racionálně 

rozvíjet. Pochopitelně jsme vnímali JZD Slušovice jako nesmírně inovativní systém. Dodnes některé 

z jeho nástrojů a metod řízení jsou brány jako nesmírně progresivní.  

MS: Soudíte, že je škoda, že tento člověk musel po revoluci odejít a nebylo mu dopřáno, aby svůj 

koncept rozvinul v novém systému?  

BK: Je otázkou, zdali pan Čuba nebyl odejit, do jaké míry to byly záležitosti férového tržního boje a do 

jaké míry byl ideologicky odstraněn. Tehdy tomu dopomohl i prezident Havel se svou větou o 

temných nitkách, které vedou do Slušovic. Nejsem schopen to posoudit. Byla zde řada lidí, kteří 

nedostali šanci kvůli minulosti. Do jisté míry je to možné považovat za korektní. Život je takový, lidé 

přicházejí a odcházejí. Každý z nás musí hledat své štěstí v tom, co jej uspokojuje.  
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… Legislativa …  

MS: Otočme list. S novým režimem bylo třeba budovat legislativní systém. Jak jste se díval na nárůst 

právních norem? Je zřejmé, že bylo nutné vymezit herní pole. Pro vaši profesi by důležitý Zákon o 

účetnictví, ten je častým objektem změn. Dá se nalézt paralela se zahraničím?  

BK: Soudím, že se v této oblasti udělalo velmi mnoho. Bylo potřeba změnit celou legislativu. Pokud to 

zúžím a budu mluvit o Zákonu o účetnictví, v relativně krátké době republika vyhověla požadavkům 

čtvrté směrnice EU. My jsme hned na počátku získali povědomí, že Česká republika, co se týče 

obsahu, struktury účetních informací, je plně kompatibilní. To, že občas napíši článek, jenž upozorní 

na cosi, co by mohlo být lepší, neznamená, že celý tento proces byl špatný. To v žádném případě. 

Soudím, že se zde povedlo hrozně moc věcí. Je fakt, že když se podíváme na délku novel, které 

doprovázely Zákon o účetnictví, bylo jich v zásadě dost, avšak základ zákona zůstal. Stále je to 563 / 

1991 sb. To znamená, že jeho základní logika do značné míry zůstala. To samo o sobě svědčí o tom, že 

lidé, kteří jej tvořili, byli lidé na svém místě. Je fakt, že tehdejší vedení ministerstva dalo odboru 

metodiky účetnictví velký prostor pro všechny, kteří se na tomto procesu mohli podílet. Je fakt, že 

odborná veřejnost toho využila. Byla to doba netušená v tom smyslu, že jsme se mohli vyjádřit. 

Připomínek k zákonu přišlo neskutečné množství. Za to, že se s nimi jeho tvůrci dokázali poprat a jeho 

struktura přežívá dvacet let, jim patří všechna čest. Pochopitelně každá nová práce vyvolává celou 

řadu diskusí, zdali ten či onen krok nemohl být dělán jinak. Není sporu o tom, že si musíme 

vyhodnocovat věci. To, že dnes celý vztah, a nejen účetní, tedy i daňová, obchodně právní legislativa 

strádá terminologicky, jelikož pojmy nejsou dostatečně definovány, že nejsou vzájemně povázány, je 

záležitost, o které se obecně ví a je třeba ji měnit. Myslím si, že důležité je také to, že kromě 

zákonných norem tady vznikají další iniciativy, které se dané věci snaží vysvětlovat a dovádět k lidem i 

odborné veřejnosti. To se týká například Národní účetní rady, jejich interpretací, jež také tvoří 

koncepční rámec. Soudím, že je nutné spíše vytvářet podhoubí pro to, aby byly ctěny zákony, ale 

abychom si byli vědomi jejich omezení a toho, kde jsou místa, která stále nejsou ještě správná a v 

souladu se světem.  

MS: Pokud člověk soudí správně, zákony by neměly upravovat každý detail, ale měly by mít prostor 

pro užití konkrétním subjektem. 

BK: Svět je příliš mnohobarevný, než aby se podařilo upravit každou drobnost. V tomto směru 

patříme do prostoru, který díky svým historickým souvislostem a vazbám na takzvané římské právo je 

v určité nevýhodě oproti takzvanému „novému světu“, který vytvářel celý prostor jiným způsobem. 

Zdá se, že dnes z hlediska fungování celého prostoru jde dopředu energičtěji a možná efektivněji než 

staré země, které postavily celý svůj právní systém na dlouhodobé úvaze, že jsou páni a kmáni, a 

proto má právo sloužit pánům, aby uřídili své kmány. Ve chvíli, kdy utečete jako vyvrhel do nového 

světa, kde začínáte nový život, kde se vás nikdo neptá na minulost, kdy pouze zlikvidujete 

starousedlíky a vytváříte si nové zákony na bázi „co bylo, to bylo, nyní jsme v nové oblasti a musíme 

to řídit nově …“ Rozumím, že je to trochu lepší a příznivější situace pro rozvoj právního systému.  

MS: Nu, ovšem lidé mají možnost volby. To znamená, že se mohou proti starému režimu vymezit díky 

možnostem, které jim dává demokratický režim. Jedině tak lze poté odstranit zádrhele, jež se během 

minulosti vyskytovaly, byť je rozdíl v přístupu kontinentální Evropy a anglosaského světa. S tím se 

musí lidé vyrovnat. To je jedna skutečnost. Druhá spočívá v tom, že se v rámci tvorby zákonům dal 
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prostor odborníkům, pokud jsem slovům, která jste uvedl, rozuměl dobře. Ti svou fundací přispěli ke 

struktuře norem.  

BK: Bylo to zejména při tvorbě Zákona o účetnictví, soudím ale, že to bylo i v řadě dalších. Cítím to 

jako velkou výhodu a řekl jste to správně. Historie, background, se těžko láme v krátkých časových 

intervalech. Co dnes vidím jako obrovskou výhodu, je, že svět spolu o hodně více mluví než v dobách, 

které jsem prožil. Byl to svět válečných sporů. Řekl bych, že lidský život měl daleko menší cenu, ještě 

před padesáti lety, kdy jsem prožíval své dětství. Neříkám, že je to růžové, ale prosazovaly se aspekty 

humanity, vnímání parametrů lidského životního prostředí, člověka. Základní zásada, že spolu 

musíme mezi sebou mluvit, abychom se pochopili, a teprve poté můžeme hledat prostředky a 

metody sblížení, je daleko pečlivěji vnímána než před padesáti, čtyřiceti lety. To si myslím, že je velká 

výhoda.  

… Investoři …  

MS: V tomto se dle vás svět velmi změnil. Navraťme se ještě na vaše pole a zaměřme se na praxi, 

která zde byla během transformace, jíž jsme byli větší či menší součástí. Mně jde o to, jak se díváte na 

příchod zahraničních společností? Jak dle vás ovlivnily naše hospodářské prostředí? Jaký vliv měly na 

prostředí nejen v řízení, ale i v oblasti účetnictví? Česká republika si zřejmě nemohla dovolit být 

zavřenou zemí. Jistě vítala společnosti, jako jsou Volkswagen, Siemens, Continental.  

BK: Myslím - a nyní pominu zlatokopy, kteří sem přicházeli - že je to proces velmi pozitivní. Dává nám 

možnost růst. Já jej vnímám z obou stran. My jsme byli uzavřenou ekonomikou, jež byla silně 

napojenou na RVHP, Sovětský svaz. Jakkoliv řada společností zamířila k nám, dnes je také řada 

společností s českým kapitálem, s českými vlastníky a působí v zahraničí. V současnosti je pole 

podnikání daleko více diverzifikované v rámci světa, a to i v mezích, které vytváří malá česká 

ekonomika, jelikož je ovlivňována manažerskou kulturou a také způsobem řízení ve světě. Není to 

pouze příchod zahraničních společností, je to též otevřenost hospodářství ve vztahu k vnějšímu okolí. 

Jsem předsedou dozorčí rady v Jutě ve Dvoře Králové. Ta zhruba ze 70 procent vyváží do světa, má 

své dcerky v zahraničí. Soudím, že to je to, o čem jsem hovořil. Je tam střet vzájemného srovnání 

předností různých manažerských kultur, protože kultura manažerská je pouze jedením z průřezů - 

sociálních, kulturních - na kterých se lidé potkávají. Soudím, že styk se zahraničím obohatil toto 

prostředí. Opakuji, pokud pominu výjimečně záležitosti, které také život přináší, mezinárodní řízení 

v konečném důsledku vedlo spíše ke kultivaci. Tím nechci říci, že stoprocentně. Jsou firmy, které se 

zde chovají korektně, férově i s ohledem na prostředí, do kterého přicházejí. Tím však neříkám, že to 

není i obráceně.  

… Privatizace a zahraničí …  

MS: Soudíte, že by bylo pro Českou republiku lepší, pokud by v počátku transformace hlavní 

představitelé vyvinuli více snah, aby se zahraniční společnosti více zajímaly o československé, poté 

české podniky? Mně jde o to, že některé zahraniční společnosti byly v rámci privatizace konkrétních 

podniků vytvářejících finální výrobky odmítnuty a nastoupila se takzvaná „česká cesta“. Jejím rysem 

byla privatizace na úvěr, a výsledky nebyly vždy optimální. Zahraniční společnosti přinesly například 

know – how, kultur řízení. Jak toto reflektujete?  
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BK: Lze soudit, že to byl proces, který nešlo udělat bez chyb. Dnes jsou více vidět záležitosti negativní, 

ale to souvisí s ideovým východiskem člověka. Někdo zdůrazní, že přišel podnikatel, který vytuneloval 

společnost, zázračně zbohatl, poslal tisíc lidí na dlažbu. Takové věci pochopitelně byly. V jiném 

ohledu, pokud se podívám na zmíněný Volkswagen a jeho spojení se Škodovkou, ta je dnes lepší než 

svůj rodič. Dokonce je snaha posílat sem dostatek odborníků, kteří budou více podporovat mateřský 

podnik než Škodu Auto, protože její dcera konkuruje cenou, užitnými vlastnostmi, kvalitou daleko 

dražším vozům přímo v Německu. To by mohl být opačný případ, kdy průběh privatizace a následné 

roky konsolidace společnosti lze považovat za zdařilý proces. Myslím si, že pokud se opět budu dívat 

na zákon velkých čísel, v tomto směru uvidím celý proces spíše jako pozitivní než jako negativní.  

… Omyly …  

MS: Dobrá, podívejme se na omyly cesty transformace. Jaké nedostatky, které se udělaly během 

dvaceti let, byste na procesu proměny viděl? Sám jste poukázal na skutečnost, že bez chyb se 

neobejdeme.   

BK: Řekl bych, že jako každá revoluce i tato snížila právní povědomí. A to tím, že přestaly platit staré 

zákony a nová pravidla ještě nebyla nalezena. Nesmírně proces transformace poškodila řada 

exemplárních příkladů toho, kdy člověk, ne vlastník, ale ředitel či jinak nazvaný správce majetku 

svého postavení zneužil. Vytáhl majetek, obohatil sám sebe. Při této příležitosti zchudla a dostala se 

do problémů řada lidí. Tyto věci nebyly dostatečně právně popsány, kodifikovány. Celý proces 

počátku transformace přinesl řadu hořkostí, kdy se dělil ohromný koláč, jenž posléze vedl - a bohužel 

v některých případech legislativně - zcela pochybným způsobem k obohacení lidí a naopak k obtížím 

řady jiných, kteří - řekněme - neměli tak tvrdé lokty, nebyl tak šikovní a neměli takovou hroší kůži. 

Tito lidé měli být potrestáni. To, že potrestat lumpa je u nás na dlouhé lokte, je dlouho známá věc. 

Soudím, to byl jediný základní problém.  

MS: Děkuji vám za postoje, které jste v rámci projektu sdílel.            

 

      

Dialog o transformaci s Tomášem Holubem9,10:  

MS: Jak vás zastihl rok 1989 a doba, která následovala? Je otázkou, zdali si něco pamatujete a zdali 

jste se o této době nedozvěděl z doslechu od rodičů? 

TH: Nevzpomínám si bohužel na nic. V té době mi byly čtyři roky, takže jsem informace získával 

později pouze zprostředkovaně. 

MS: Jak vám o tom referovali rodiče? Jak jste se o tomto zlomu, jenž zasáhl střední Evropu, dozvídal? 

TH: S rodiči jsem o tom takřka nemluvil. Nebyli na toto téma sdílní. Doma se řešily jiné věci. Diskuse 

nad historickými ani současnými událostmi u nás neprobíhala. Proto jsem informace získal převážně 

z médií a studiem a také ve škole od kolegů.  

                                                           
9
 Tomáš Holub *1985, ekonom, poděbradský zastupitel za sdružení Volba pro Poděbrady.    

10
 Dialog o obecných tématech byl natočen v úterý 23. srpna 2011 v dopoledních hodinách v lázeňské kavárně 

Viola, Kolonáda Poděbrady. 
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MS: Událost se dotkla každého a jistě se k ní každý člověk může osobitě postavit.  

TH: Co se týká mých rodičů, pochopitelně se jich to dotklo. Neříkám, že ne, avšak doma jsme tyto 

otázky neprobírali, a pokud ano, šly mimo mě. Znovu říkám, že mi tehdy byly čtyři. Nyní by mě to 

zajímalo více, ale s rodiči již nežiji.  

MS: Kolik vám bylo, když toto téma počalo být tématem vašeho zájmu v kontextu politického 

uvažování?  

TH: Přesný věk si nepamatuji. Zajímat o politické dění jsem se začal pravděpodobně až na Gymnáziu 

Jiřího z Poděbrad. Nevzpomínám si však, že bychom se v dějepise dostali tak daleko. Pokud si dobře 

pamatuji, skončili jsme u druhé světové války.  

MS: To znamená, že současnost, tedy nedávná desetiletí spjatá tématem cesty našeho národa za 

svobodou jsou kantory a studenty, kteří mají být budoucností národa, opomíjena stejně jako rok 

1968?       

TH: Ano, skutečně se domnívám, že období posledních padesáti let není součástí studijních materiálů 

a nevyučuje se. Možná jsme se o některých událostech zmínili, ale bylo to spíše v jiných předmětech. 

Samotný dějepis se věnoval pouze starším dobám. 

MS: Vnímáte to jako ztrátu?  

TH: Jistě, vnímám, že je to ztráta a mělo by se tomu věnovat více času. Některým obdobím se ve 

škole věnuje až příliš času, a o těchto zásadních a blízkých událostech se člověk nedozví takřka nic.  

MS: Pokud to srovnáte se zahraničím, kde studujete, jaké povědomí mají mladí lidé v Německu, ve 

Francii? Například v Německu nemůže být opomenut pád Berlínské zdi a následné sjednocení. To bylo 

také otevření nové kapitoly dějin nejen Německa, ale i evropského sjednocování.  

TH: Nerad bych dělal úsudky o znalostech mladých lidí v Německu a Francii. O zmíněných událostech 

jsme většinou nemluvili. Skutečně těžko říct, potřeboval bych posoudit více lidí, abych mohl porovnat 

povědomí mladých u nás a v cizině. Mohu ale říct, když jsem se někdy zmínil o rozdělení 

Československa, většina lidí o tom povědomí měla. Moji němečtí kolegové samozřejmě věděli více.  

… Historie …  

MS: Není to také způsobeno tím, že témat je ve společnosti mnoho a o historii se říká, že „patří“ 

historikům? Dobrá, ale jak sám vnímáte historii? Je pro vás důležité vědět, že zde před více jak dvaceti 

lety vládl komunistický režim, který porušoval základní lidská práva? Režim předváděl „hru“ na lidská 

práva. Jak vnímáte minulost, byť jste vyrůstal v nové době?  

TH: Abych se přiznal, je to pro mě období poměrně vzdálené, nepamatuji se na něj. Nepochybně ale 

hrálo v našich dějinách zásadní roli a já osobně vnímám změny, které rok 1989 přinesl, samozřejmě 

pozitivně. Jako konkrétní příklad bych mohl uvést své studium v zahraničí, které bych během 

komunistického režimu mohl těžko realizovat. V tomto kontextu o tom ale člověk uvažuje málokdy. 

Mladí mají dnes úplně jiné zájmy a starosti, než aby se zabývali minulostí, což je určitě škoda.  

MS: Není v tom nebezpečí? Americký Santoyna řekl, že kdo nezná svou historii, je nucen si ji 

zopakovat. Nebude sice pod sovětským Ruskem, ale bude mít jiného „velkého bratra“. Soudíte, že tato 
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teze je pravdivá? Můžeme ji rozumět tak, že když člověk přemýšlí o historii, nachází své osvobození, 

protože pojmenovává skutečnosti, které se týkají i jeho života. Jak se k tomu vztahujete?  

TH: Jistě může být nebezpečné, když člověk nezná historii vlastní země. Je možné, že se dopustí 

stejných chyb. Na druhou stranu - lidé o tom povědomí mají, a nemyslím si, že by se chtěli vrátit zpět.  

MS: Čím pro mladého člověka je například totalita?  

TH: Nezažili to a mají zprostředkované informace. Prožít by to jistě nechtěli, ovšem to nemohou 

posoudit jako ti, kteří si tím skutečně prošli. Hovoříme o zkušenostech, které se zřejmě nedají předat. 

I proto se dějiny často opakují, přesto se posouváme stále vpřed. 

MS: Nepřímo říkáte, že každý člověk se „musí“ vykoupat v bahně, aby z něho mohl povstat člověk 

patřičně zkušený a zakoušet darů svobody?  

TH: Nejsem přesvědčen, že by se v tom každý člověk musel vykoupat. Pokud to ale neprožije, bude 

mít jistě jiný pohled než ten, kdo to prožil. Myslím si, že až prožitím si člověk uvědomí, co svoboda 

skutečně znamená. A to neplatí jen o svobodě. 

MS: Události tak zůstanou jako pouhé záznamy v knihách dějepisu a v myslích těch, kdo se tím 

obdobím budou profesně zabývat?  

TH: Postupem času tomu tak bude, protože pamětníků bude ubývat a lidí, kteří se obdobím budou 

zabývat, nebude tolik.  

… Komunismus …  

MS: Pokročme dále, avšak zůstaňme na poli historie. Co pro vás při zpětném pohledu znamená 

komunistický režim, totalita? Sám říkáte, že se pohybujete ve svobodném světě. Těžko si zřejmě mladý 

člověk dokáže představit, co je to žít za železnou oponou.  

TH: Lidé nemohli vykonávat, co chtěli, a byli omezeni ve své činnosti. Jednoduše řečeno, chyběla jim 

svoboda. Řídili se přístupem nevyčnívat, …  

MS: … být v průměru. 

TH: Dnes je to naopak. Lidé si myslí, že mohou vše.  

MS: Mohou pouze to, co není zakázáno, co není omezeno zákonem, ale neměli bychom zapomínat, že 

to, co nezakazuje zákon, zakazuje stud.  

TH: Ano, je to tak. Lidé dnes mají mnohem větší ambice a možnosti. 

MS: Jsou lidé, jimž spíše vyhovuje být v kleci a mít své jisté, než aby se dali všanc světu a bojovali.  

TH: Někomu to vyhovuje, někomu ne. Věřím, že některým lidem komunistický režim mohl vyhovovat 

více než doba současná. Většina lidí ale vnímá změny pozitivně.  

MS: Asi jste se setkával s lidmi, kteří byli ochotni samostatně uskutečňovat svůj životní projekt, než 

aby se nechali „opečovávat“ státem. Minulý režim se opíral o dělníky a preferoval je. Intelektuály ale 

ničil.  



 
 

74 
 

… Možnosti exilu …  

MS: Dobrá, jak se díváte na možnost seberealizace dnes a v minulosti na základě poznatků, které jsou 

vám k dispozici? Byl byste ochoten opustit tuto zem?   

TH: Asi bych ochoten byl. Samozřejmě by to záviselo na podmínkách. Neznamenalo by to, že bych na 

svou zem zanevřel. Musím ale říci, že bych jistý čas v cizině dokázal žít. Později bych se však jistě vrátil 

a předával své zkušenosti doma. Je pravda, že v této době je možnost seberealizace mnohem vyšší. 

Soudím, že je to dobře, avšak bychom neměli zapomínat na ty, kteří touto cestou nejdou a 

nedokážou se o sebe postarat, nemají snahu se seberealizovat a spíše žijí v průměrnosti, a nevadí jim 

to. 

MS: Není to náhodou škoda?  

TH: To ano, ale lidé jsou různí. Ne každý je ambiciózní a měli bychom to respektovat. 

MS: Ten je aktivní, ten je pasivní. Jeden chce žít spíše poklidně než se vystavovat riziku a za svůj život 

patřičně bojovat.  

… Demokracie …  

MS: Otočme list. Jak uvažujete o společenském uspořádání, jakým je demokracie? V obecních volbách 

jste byl zvolen do zastupitelstva města Poděbrad.  

TH: Demokracie je určitě cestou vpřed. Na komunální úrovni je politika nejblíže lidem. Je dobré, že 

máme samosprávu. To je jisté. Domnívám se, že lidé jsou volení na základě něčeho jiného, než je 

stranický klíč, který nevnímám pozitivně.  

MS: Dobrá, podle čeho jste byl zvolen? Stál jste na správném místě ve správný čas?  

TH: Tak by se to také dalo říci. V Poděbradech ještě nejsem tak známý, abych předběhl všechny 

ostatní kandidáty. Na druhou stranu - lidé volali po změně a já jsem byl jeden z mála mladých 

kandidátů, kteří se o dění ve městě zajímají a mají zájem pracovat v zastupitelstvu. Mladí lidé ve 

vedení města dlouhodobě chyběli a voliči to tak podle mě také vnímali. Určitě mi pomohlo i vyšší 

místo na kandidátce. Měli jsme mezi kandidáty řadu známých osobností, které nám přitáhly hlasy. 

Celkem jsme získali šest mandátů. Byl jsem na kandidátce pátý, a i proto jsem byl zvolen.  

MS: Jinými slovy, pozice, a ne známost rozhoduje?  

TH: Ideální je samozřejmě oboje. Pokud člověk kandiduje z vyššího místa, má vyšší šanci na zvolení. 

Pokud je člověk dobře zapsaný u voličů, má také větší šanci na zvolení. 

MS: Když uvažujete nad společenským řádem, soudíte, že Češi jsou způsobilí pro demokracii, nebo si 

myslíte, že správa věcí veřejných demokratickým způsobem je vhodná pro každý národ? Minulý režim 

ignoroval pluralitu a dbal na to, aby věci veřejné byly spravovány lidmi, kteří měli červenou legitimaci. 

Jsou asijské země, kde byla demokracie zavedena, a nefunguje.  

TH: Demokracie není vhodná pro každý národ. Společnost musí být na demokracii připravena. Jedná 

se o dlouhodobý proces.  
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MS: Můžete jmenovat některé participace na činnostech ve městě ...   

TH: Například jsem před několika lety založil Rotary club Poděbrady. To je organizace pro mladé lidi, 

kteří se pravidelně scházejí. 

MS: Navázal jste na prvorepublikovou tradici?  

TH: Možná, trochu jsme se pokusili, byť náš záměr nebyl spjat s první republikou. Je pravdou, že v té 

době vznikalo mnoho spolků.  

… Lidská rezignace …  

MS: Myslíte si, že je důležité, aby se mladí lidé zajímali o věci, které souvisí se správou věcí veřejných? 

Jak hodnotíte minulé roky a kvalitu demokracie? Tážu se proto, že mnozí lidé jsou rozhořčeni nad tím, 

co zde je. Místo toho, aby dělně pracovali, aby se podíleli na vytváření klimatu, spíše rezignují.  

TH: Začnu druhou částí, v níž jste uváděl, že lidé rezignují. Do určité míry to též vnímám. Myslím si, že 

je to taková česká specialita. Lidé sice rádi kritizují, ale sami nejsou ochotni pro to něco udělat. U 

mladých tento problém vnímám méně, ale také málokdy projevují zájem o správu věcí veřejných. 

MS: Lidé se vymezují negativně, kritizují současný stav, ale neumí nabídnout alternativu.  

TH: Nechci vše zobecňovat, ale myslím si, že je to u nás poměrně častý jev. Mladí lidé se vůči tomu 

nestaví tak kriticky, ale zase se do veřejného života nezapojují. Řeší jiné věci a veřejné aktivity jdou 

mimo ně. 

MS: Nezajímají se tolik o politiku? 

TH: Nechci říkat, že všichni.  

MS: Je to i vaše zkušenost ze zahraničí? Studenti si spíše užívají života, než aby byli účastni na 

zasedání té či oné partaje?  

TH: V Paříži, kde jsem studoval, pravděpodobně neznám žádného spolužáka, který by se zapojil do 

politiky či do spolkové činnosti. Tam je studium a poté zábava na hlavním místě …  

MS: … a pak vydělávaní peněz.  

TH: Ano, lidé preferují osobní život, práci. 

MS: Je následně politika formou nadstavby?  

TH: Nikdy jsem o politice se svými spolužáky nemluvil, ale z mého pohledu tyto věci studenti neřeší, 

jelikož se jich to netýká. V tomto smyslu se dá o politice uvažovat jako o určité nadstavbě, protože se 

jí lidé začnou zabývat až později. 

MS: Až bude téci do bot, tak teprve přijdou. Stačí si vzpomenout na šedesátá léta a zájem o věci 

veřejné. Právě v roce 1968 byla silná angažovanost lidí. Jistě to bylo výjimečné období. Stejně tak 

tomu bylo po roce 1989. Následně jsme mohli pozorovat ústup. Není to též důsledkem toho, že si lidé 

říkají: „Nač bychom se starali? Zvolili jsme je, máme zastupitelskou demokracii, nechť se starají ti, 

které jsme delegovali.“  
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TH: Ano, lidé se přirozeně nejvíce zajímají o dění kolem sebe ve zlomových dobách. K volbám často 

ani nepřijdou, proto volební neúčast dosahuje až padesáti procent.  

MS: Za komunismu byly volby povinné. Dnes máte možnost volby. Jít, či nejít.  

TH: Účast je důležitá, ale neměla by být povinná. Vnímám to jako škodu, když lidé nepřijdou 

k volbám. Následně si stěžují, ale sami k volbám ani nejdou volit, natož aby se zapojili do občanských 

aktivit.  

MS: Nu, ale jak aktivizovat jednotlivce? Demokracie -  to je o člověku i o systému.  

TH: Lidé musí cítit odpovědnost. Potřebují vědět, že jejich hlas je důležitý a že jejich zvolení kandidáti 

jim naslouchají a prosazují program, s kterým voliče oslovili. Velkou úlohu také hraje výchova. Ve 

školách by se na občanskou participaci měl klást větší důraz. 

… Kapitalismus, tržní hospodářství …  

MS: Jste ekonom, asi jste přivítal opětovné ustavení kapitalismu, jenž nahradil socialismus. Můžeme 

říci, že minulý režim provozoval „hru“ na prosperitu. Československo bylo zemí, která sice byla na 

vrcholu mezi zeměmi východního bloku, ale byl kontrast například Československo – Rakousko, 

Československo – Německo. Jak to vnímáte jako člověk, jenž se zabývá oblastí národního 

hospodářství?  

TH: Souvisí to samozřejmě s přechodem ke svobodě, o které jsme se dosud bavili. Soudím, že to byla 

změna pozitivní ve srovnání s plánováním. Ani systém tržního hospodářství však nepovažuji za 

dokonalý, nebo spíše jeho realizace je často problematická. V našem případě hrál velkou roli náhlý 

přechod, kdy po více jak čtyřiceti letech lidé najednou začali žít v novém systému, s kterým neměli 

žádnou zkušenost. Dnes je zřejmé, že ne všechny kroky se povedly. Tržní hospodářství má své 

výhody, ale zároveň v něm má své místo i regulace. Na to se nekladl dost velký důraz. Ale není to 

problém jen u nás.  

MS: Vznikly omyly, které byly označeny jako „tunely“ a toto slovo se dostalo do mezinárodního 

slovníku.   

TH: To je velký problém, a i po dvaceti letech stále aktuální.  

MS: Mohl jste vnímat cosi podobného ve Francii či v Německu?  

TH: U nás je to mnohem zřetelnější než jinde. Pokud např. vycházím z mezinárodních porovnání 

vnímání korupce, jsme na tom podstatně hůře než většina evropských zemí včetně Francie a 

Německa. Jsem ale přesvědčen, že tržní hospodářství není špatné, záleží však na tom, kdo jej dělá a 

jak jej dělá. Stejně tak i na plánovaném hospodářství by se daly nalézt pozitivní aspekty. Vše záleží na 

tom, jak se systém v důsledcích aplikuje.  

MS: Mohl jsem se setkat s profesorem ekonomie Pavlem Pelikánem, který emigroval a žije ve Švédsku. 

Říkal, že definice kapitalismu je podobná, tedy je to špatný systém, ale je to nejlepší z těch možných, 

„Wall Street je lepší než Gosplan“. To mi utkvělo v mysli. Vypadá to jednoduše, když se řekne, že 

budeme plánovat, něco vyrobíme, něco prodáme. Nevypadá to špatně, ovšem plánované 
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hospodářství přestalo mít spojení s lidmi, kteří jej vytvářejí, jako tomu bylo v kapitalistických zemích. 

Jednoduše řečeno: strana Má dáti se nerovnala straně Dal.   

TH: Vidím to také tak. Abych se přiznal, nejsem zastáncem plánovaného hospodářství. Usuzuji však, 

že určitá regulace v obecném pohledu a především osobní odpovědnost je v tržním hospodářství 

nezbytná. Když si vezmu např. německý ordoliberalismus, tato škola se dobře uplatňovala a byly s ní 

pozitivní zkušenosti. 

MS: Stačí si vzpomenout, jak se podnikalo v lázeňském městě Poděbrady. Vytvořila se forma, a obsah 

byl prázdný. Jako zastupitel jistě víte, co se v lázeňském městě dělalo. Náš dialog se odehrává v parku, 

který nese zátěž rozhodnutí odehrávajících se v mezích „českého kapitalismu“.  

… Měníme systém …  

MS: Jak demokracie, tak kapitalismus jsou ne-jednoduché systémy. V devadesátých letech jeden 

z otců transformace, tuším Václav Klaus, říkal: „Měníme systém, ne lidi.“ Snažil se říci asi toto: 

„Musíme vytvořit systém a lidé se mu přizpůsobí.“ Je otázka, zdali člověk, jenž byl „jiné“ mentality, 

dokáže fungovat, aby stávající demokratický a kapitalistický systém byl efektivní, jestli stačí změnit 

pravidla a člověk se přizpůsobí. 

TH: Ideální by bylo, kdyby iniciativa vzešla z lidí, a to napomohlo ke změně systému. Když něco mění 

lidé, je to lepší, než když to jde svrchu. Řekl bych, že postupem času lidé sami poznají, jak se mohou 

zapojit, co pro to mohou udělat. Řekl bych, že i sama doba je k tomu přinutí, že budou muset být 

aktivnější. Dokud vše dobře funguje, ...  

MS: … lidé nebudou patřičně motivovaní.  

TH: Změna postupně nastává ...  

MS: Poukázal jste na fakt, zdali jde změna z vrchu, či od lidí. V roce 1989 byla změna dělána lidmi 

v kontextu proměny režimu v okolních státech, ale poté přišly reformy, které byly dělány politiky. 

Hospodářská reforma je spojena s Václavem Klausem. Lidé mu sice dali hlas, ale ustavení 

kapitalistického systému bylo cosi, co přijímali s daleko menším nadšením než samotnou změnu 

politického systému.  

TH: O těchto věcech rozhoduje elita. Politici jsou sice zvoleni ve volbách, ale lidé a někdy i samotní 

politici si nedokážou přesně představit, co jim kapitalismus přinese. Spíše viděli pozitiva, která se 

dozvěděli. Po dvaceti letech již vidí i negativa. Stále ale spokojenost převažuje. 

MS: Podle vás má velkou formotvornou vlastnost elita? 

TH: Jistě. Například Václav Klaus je osobou, která dokáže prosadit své postoje. Měl své představy, lidé 

jeho představy přijali a …  

MS: … byť tam byly i opoziční hlasy.   

TH: Kdyby tam byl někdo jiný, dopadlo by to jinak.  

… Zpět k hospodářství …  
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MS: Člověk, jenž se na svět dívá na svět s patřičnou kritičností, může též říci k otázkám hospodářství, 

že zde sice máme průmysl, ale na takové bázi, že jsme „montovnou“ v Evropské unii, nevytváříme 

celky s vysokou přidanou hodnotou. Z dlouhodobého hlediska je to neudržitelné, neboť naše výroby 

mohou převzít asijské státy. Mnozí z nás kdysi tvrdili, že Česká republika bude pomyslným 

Švýcarskem, ale to bylo nereálné.  

TH: To rozhodně. Je škoda, že mnoho českých společností, především výrobních podniků, zaniklo.  

MS: Zkrachovalo, …  

TH: … či se stalo součástí nadnárodních společností. 

MS: Byla to taková česká cesta spojená s lidmi, jako byl pan Stehlík, Soudek, Junek a podniky jako 

Poldi Kladno, Škoda Plzeň, Chemapol Group. To jsou případy českého „kapitalismu“. Když způsoby 

podnikání výše uvedených podniků zkrachovaly, musel přijít zahraniční kapitál. 

TH: Jednoduše neobstály v konkurenci nebo byly vytunelovány.  Soudím, že v současné době máme 

poměrně těžkou pozici. To proto, že naše produkce ve srovnání s Čínou není příliš 

konkurenceschopná co do ceny. Kvalitou jsou na tom zase lépe jiné země.  

MS: Je nutné mít taková odvětví, která jsou založená na vysoké přidané hodnotě, tím myslím práci 

intelektu.  

TH: Jistě je možné jít cestou vědy, technologií, výzkumu a znalostně náročných hospodářských 

odvětví. Pokud bychom se více zaměřili např. na technologie, nebyla by to cesta špatným směrem. 

Máme dobré zázemí na technických univerzitách. Levná pracovní síla v montovnách je sice realitou, 

ale není určitě dlouhodobě udržitelnou.  

… Hospodářská politika …  

MS: Dobrá, s otázkou povahy hospodářství úzce souvisí hospodářská politika. Jsou tomu tři roky, co 

byla zřízena skupina Národní ekonomické rady vlády. Dříve toto těleso neexistovalo. Soudíte, že je 

dobré, že vládnoucí představitelé naší země mají tým, který zpracovává poklady pro hospodářská 

rozhodování? Dříve byly vlády složeny z ekonomů, kteří prováděli transformaci. Jak se díváte na 

podobu a provádění hospodářské politiky dnes? Není náhodou uplatňován přístup, že se cosi začíná 

provádět, když hospodářství teče do bot?  

TH: Pokud bych měl začít u NERVu, mohu říci, že je to nepochybně pozitivní iniciativa. Jsou tam 

skuteční odborníci, kteří často ve vládě chybějí. Vládnou politici a přijímají politická rozhodnutí, která 

mnohdy nemají dlouhodobý charakter. Politici sledují spíše zájmy politických stran a již nepřijímají 

rozhodnutí, která by vycházela z odpovídajícího, racionálního zhodnocení situace, vůči níž by se mělo 

zaujmout správné rozhodnutí. Pokud by expertní poradní tým měl své slovo ve vládě, pomohlo by to 

jistě zracionalizovat diskusi. Když s něčím NERV přijde na vládu, jeho návrhy nejsou …  

MS: … brány vážně, … 

TH: … či přijaty. Spíše se u nás rozhoduje politicky, na základě politické moci, což je škoda. Soudím, že 

když jsme měli úřednickou vládu, šlo tam o něco jiného. To proto, že tam byli odborníci, kteří 

nesledovali politické zájmy.  
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MS: Soudíte, že odborníci sloužili státu?  

TH: Myslím si, že více, než je tomu nyní.  

… Nekonzistence …  

MS: Člověk se může tázat, proč se zde v Čechách realizuje politika, kterou bychom mohli shrnout do 

věty: „Každý chvilku tahá pilku …“ Není zde dlouhodobá vize. Někdo může říci, že existuje, ale je pouze 

na papíru, není realizována. O reformách se hovoří, ale skutečnost?  

TH: Je to dáno tím, že politické strany se spíše snaží dostat se k moci a udržet si ji. Přijímají taková 

rozhodnutí, která jim k tomu pomohou. Řekl bych, že je to dáno úrovní politických elit. Jsou zde 

zájmy ekonomické, a to ze strany soukromé sféry, která sleduje vlastní zájmy, a již nehledí kolem 

sebe a na dopad svých rozhodnutí na ostatní.  

MS: Ukazuje se tam sobectví, bezohlednost. Člověk se právem táže, zdali tento přístup není 

přístupem, proti němuž jsme v roce 1989 vykročili?  

TH: Myslím si, že lidé získali svobodu. To se jistě povedlo. Bezohlednost u lidí zůstává.   

MS: Ostatně je to součástí výbavy člověka. 

TH: Také je to součástí doby. Lidé dnes myslí více na sebe, sledují své vlastní zájmy.  

MS: S tím lze souhlasit. Také koncept obecného dobra, společenské harmonie je nám asi vzdálený. 

Měli bychom vzpomenout také pana Mandevilla, který napsal milou bajku o včelách, v níž říká, že 

soukromé neřesti pomáhají tvorbě veřejného blaha. V angličtině to je „Private Vices make Public 

Benefits“.  Uvažuje se v ní, že pokud si člověk bude hledět vlastní „zahrádky“, když se nebude příliš 

vměšovat druhému do správy jeho věcí, může to přinést úspěch a společnost bude postupně 

bohatnout. Také nesmíme opomenout, že mnozí Češi jdou spíše cestou upozorňování na nedostatky 

druhého, přičemž zapomínají, že nedostatky může mít také ten, kdo na ně upozorňuje.  

TH: Nejsem proti tomu, aby si lidé „hráli“ na vlastním písečku, aby jej udržovali, rozvíjeli. Nutno ale 

říci, že to lidé často dělají na úkor druhých a nejsou ochotni pomoci druhému. Zásadním problémem 

je, že lidé jsou sobečtí. A to v tom smyslu, že sledují pouze to své a nedívají se, jaké to bude mít 

dopady na ostatní, na společnost, což ústí v její rozklad. Tento problém vedl i k současné krizi. 

Podobné chování může vést i ke korupci a podobně. 

MS: Nejsou dle vás tyto problémy odrazem minulého dvougeneračního komunistického vládnutí?  

TH: Když lidé žili 40 let v sevření a poté přišla možnost se za levný peníz dostat k velkému majetku a 

„vytunelovat“ jej, myslím si, že je to pochopitelné, avšak je to škoda. Naštěstí se však jedná o malé 

procento lidí, kteří tak postupovali. Dopad jejich rozhodnutí je ale obrovský. 

MS: Hlavně z dlouhodobého hlediska, neboť se rychle ztrácí cenný kapitál - a to důvěra v systém.     

TH: Myslím si, že se to postupně obrátí a lidé se začnou chovat jinak. Možností snadnou, nelegální 

cestou přijít k velkému majetku také stále ubývá. 
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… Stát …  

MS: Nu, není to způsobeno tím, že zde je velký stát? Na druhou stranu je málo kapustičky, a mnoho 

slimáků, to podporuje aktivitu slimáků, kteří mají zájem kapustu sežrat.  

TH: Soudím, že kapusty již příliš není a za chvíli možná nebude vůbec. 

MS: Máme obrovský státní rozpočet. Zkrátka, přerozdělování je zde hodně. Nebylo by lepší, kdyby stát 

byl malý, staral by se pouze o potřebné, a hlavně o právo a jeho vynucování? Nemělo by být náhodou 

ostatní na jednotlivcích?  

TH: Řekl bych, že ve srovnání s jinými zeměmi státu přespříliš není. Průměrně na tom nejsme tak 

špatně. Spíše je problém v efektivitě, to je možné nazvat chybou. Činnost státu bych zásadně 

neomezoval, spíše bych usiloval o jeho zefektivnění.  

MS: Vzít nůž a okrájet přebytečné?  

TH: Možná, ale spíše dbát na efektivní rozdělování prostředků. Například je nutné mít větší kontrolu, 

pokud hovoříme o otázce korupce. V oblasti veřejných zakázek usilovat o to, aby byly transparentní a 

nemohlo dojít k žádným zpronevěrám. Soudím, že bychom měli postupovat tímto směrem.  

MS: Je nutné jít od rétoriky k činům.  

TH: Jednoduše pracovat, pouze nemluvit, a nestarat se, kde by se každá koruna dala ...  

MS: … vzít a zpronevěřit.  

TH: Spíše finance používat rozumně, účelně.  

… Vzdělání …  

MS: Poslední bod našeho zastavení nad otázkou minulosti je spojen s vaší aktivitou, a to se vzděláním. 

Část svého života jste strávil v zahraničí, a to v Evropě. Co pro vás vzdělání znamená? Jde o to, že 

dříve bylo vzdělání elitní a lidé neměli možnost jet za vzděláním do zahraničí. Mohli, ale znamenalo to 

též uzavření si vrátek pro zpáteční cestu.  

TH: Možnost vzdělání hodnotím velmi pozitivně. Dnes je tolik možností, že člověk neví, kam se má do 

zahraničí vydat. Existuje spousta nabídek. Jedné jsem využil a během doby přišlo mnoho dalších. Je 

jistě přínosné, že lidé mají možnost cestovat v rámci univerzitních sítí, a nejen jich. Je to jedno 

z pozitiv, které přinesla změna po roce 1989. Rozhodně ve vzdělání vidím pozitivní výsledky.  

MS: Byl bych rád, pokud byste mohl porovnávat. V čem by se podle vás měli Češi inspirovat 

v zahraničí? Také mě napadá otázka, zdali by měl mít každý vysokou školu? Je podle vašeho mínění 

dobré, aby školy nabízely „humanitní“ vzdělání, když české hospodářství je založeno na průmyslu a 

máme nedostatek lidí s technickým vzděláním? V Americe toto není předmětem úvah. Tam cosi 

vystudujete a poté děláte úplně něco jiného.  

TH: Jsem přesvědčený, že je dobře, když se člověk věnuje tomu, co vystuduje. Zaměřit bychom se 

jistě měli na technické obory, protože naopak lidé s humanitním vzděláním nacházejí uplatnění hůře. 
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Například soukromých škol humanitního a ekonomického typu je u nás mnoho, což je zbytečné, ba 

kontraproduktivní.  

MS: Zkrátka, byl boom soukromých škol, které stejně nemají valnou úroveň. V zahraničí vysoká škola, 

která je placená, na tom tak není. Lidé, kteří z ní vycházejí, mají velkou šanci se uplatnit na trhu práce 

a mít úspěšnou kariéru.  

TH: Studium na soukromých školách je u nás většinou snadnější, a proto titul nemá takovou váhu. 

MS: Má cenu takové vzdělání, když si řada studentů titul koupí? Otisk poznatků v myslích lidí je 

minimální.  

TH: Je vidět, že lidé v České republice titul potřebují, a proto jsou zde tyto školy. Lidé tam jdou a platí 

si je, aby mohli studovat a získat titul. 

MS: Nu, je vidět, že když je nabídka, je i poptávka.  

TH: Nemyslím si, že vysokoškolský systém je příliš efektivní. Dle mého názoru máme dostatek 

státních škol, a soukromých škol je nadbytek. Soukromé školy jsou často zaměřeny více na praxi, což 

vidím pozitivně. Státní školy nabízejí především teoretické vzdělání. V cizině tomu tak není, větší 

důraz je kladen na praxi. Sám jsem studoval na státní univerzitě ve Francii a v Německu, kde jsem 

v rámci studia musel absolvovat několik povinných stáží, což je u nás naprosto výjimečné. To vidím 

jako jeden z hlavních nedostatků českého systému školství.  

MS:  Trh soukromých škol bude vyčištěn, uplatní se v něm samoregulační mechanismy.  

TH: Je škoda, když lidé raději chodí na soukromé než na státní školy, a na nepříliš perspektivní obory. 

MS: Co považujete za neperspektivní obor?  

TH: Humanitní obory nejsou perspektivní. Nabízejí poměrně malé uplatnění ve srovnání s vysokým 

počtem absolventů. 

MS: I v oboru ekonomie?   

TH: Řekl bych, že se jedná o perspektivnější obor. Ekonomové jsou potřeba ve všech oblastech. 

Domnívám se však, že i zde je přebytek absolventů nad volnými místy. 

MS: Nepřímo říkáte, že peníze tečou jiným směrem, než by měly.  

TH: Ano, pokud by lidé studovali více technické obory, měli by v nich i mnohem větší šanci získat 

práci. Studium je sice náročnější, ale perspektivnější. 

MS: Sám studujete několik škol. Soudíte, že si tím člověk zvyšuje prestiž, zajišťuje lepší uplatnění na 

trhu práce? Někdo může také namítnout, že člověk, jenž studuje takové množství škol, si prodlužuje 

mládí, ba že se fláká. 

TH: Fláká se v tom smyslu, že nepracuje?  

MS: Zkrátka, nepřináší peníze, ale společnost je do něj vkládá. Je otázkou, zdali se peníze vrátí.  
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TH: Může tomu tak být, pokud člověk postupně studuje více škol, je mu třicet let a stále studuje. 

Pokud se ale člověk věnuje v rámci studia výzkumu, je to samozřejmě něco jiného. Určitě se nejedná 

o žádné „flákání“. Já se také neflákám. Sice studuji několik škol, ale studuji je zároveň. Během pěti let 

vysokoškolského studia ukončím tři magisterské programy. Díky tomu mám také mnoho praktických 

zkušeností, byl jsem na stážích, pracoval jsem. Spíše společnosti přináším, než abych jí bral, a 

v budoucnu to doufám bude platit ještě více. Zdali je efektivní studovat více škol najednou? Záleží na 

oboru. Já studuji mezinárodní obchod, veřejnou správu, mezinárodní vztahy. V těchto oborech je 

dobré, když člověk studuje ve více zemích, umí hodně jazyků. Soudím, že mu to hodně přinese a je to 

rozhodně velké plus na trhu práce. Je to cosi, co mě odlišuje od ostatních. Naopak když člověk 

studuje například medicínu, tam může stěží studovat několik škol najednou, tam je dobré, když se do 

svého oboru ponoří.  

MS: Snad můžeme říci, že jste studoval spojité obory jak v Čechách, tak v Německu a ve Francii.  

TH: Ano, veřejná správa v Praze a mezinárodní obchod v Paříži a mezinárodní ekonomické vztahy 

v německém Freiburgu. Jsem rád, že každý obor byl trochu jiný. Nyní mám o to širší uplatnění. 

V těchto oborech musí být vysokoškolák mnohostranný, jelikož neví, co bude dělat. Jsem rád, že jsem 

se touto cestou vydal.  

MS: V zahraniční je cosi běžného, že člověk má více škol?  

TH: Není to běžné. Existuje řadu programů, které nabízejí kombinované studium v různých zemích. 

Tyto možnosti jsou i u nás. 

MS: Čím byste obohatil český školský systém? Co sám v Čechách postrádáte? Jsou to diskuse? 

Schopnost hovořit, schopnost kritického uvažování? Říká se, že čeští studenti nejsou aktivní a 

nezapojují se do diskusí. Co byste si přál, aby naše země přejala ze západních zemí?  

TH: Rozhodně je to větší zaměření na praxi. To je bez pochyb. Například ve Francii mají magisterské 

obory rozdělené na vědecké a profesní. Vědecké programy se věnují převážně teorii a výzkumu, 

profesní obory jsou zaměřené praxi. Jedná se hlavně o ekonomické programy, kde student v rámci 

studia absolvuje řadu stáží. Studenti také musí psát ze stáží praktické studie a nevěnují se tolik teorii. 

Těchto oborů by u nás mělo vzniknout více, bylo by dobré je zavést. Rovněž by bylo dobré, pokud by 

studenti měli větší slovo a mohli sami rozhodnout o směřování školy. Řekl jste, že u nás jsou studenti 

pasivní. Je to dáno i tím, že nemají možnost do systému zasáhnout, a z toho vyvěrá pasivita.  

… Vyrovnání s minulostí …  

MS: Jste mlád, zmínili jsme se o komunismu v obecné rovině, přesto by bylo asi chybou opomenout 

pohledy minulostí nezatíženého člověka na to, co se označuje jako vyrovnání se s minulostí. Jste 

stoupencem teorie tlusté čáry, tedy co bylo kdysi, je již skutečnou minulostí? Nyní se píše nová doba, a 

lidé, kteří v minulém režimu působili, by neměli být perzekuovaní, i když se sami podíleli tu více, tu 

méně na budování systému, jenž sám perzekuoval?  

TH: Řekl bych, že v současné době již nemá cenu někoho perzekuovat. Domnívám se, že lidé, kteří 

s režimem měli co do činění, již byli perzekuovaní. Rozhodně by se na minulost nemělo zapomínat. Je 

třeba se z ní poučit. 
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MS: Myslel jsem, že se musí udělat odpovídající reflexe doby. To znamená hovořit o ní, vědět o ní, 

připomínat si určité události.  

TH: Ano, to není od věci. Nyní je například v Poděbradech opět ve středu pozornosti Milan Paumer, …  

MS: … bratři Mašínové. 

TH: Je to žhavé téma a žhavým tématem to může být ještě dlouho. Zbytečně bych to 

nerozdmýchával. Je jistě dobré, když o tom lidé vědí, ale nechť si každý udělá svůj názor. V tomto 

smyslu bych určitě nedělal tlustou čáru za minulostí.  

MS: To znamená, že …  

TH: … zaujmeme postoj, a jdeme dál. Sám jsem přesvědčen, že se k tomu jasný postoj nedá 

zaujmout. To bych nechal na každém, ať si to rozhodne. 

MS: Jde také o to, že dříve byla minulost vykládána v neprospěch kapitalismu, a to kvůli ideologii. 

Myslel jste si, že komunistická strana, která zde existovala, zmizí? Není její existence důsledkem toho, 

že tato země neudělala patřičnou očistu a vyrovnání? Němci měli denacifikaci, nacistická strana a 

ideologie byly zakázány.  

TH: Osobně bych komunistickou stranu nerušil. Lidé si musí sami přijít na to, co chtějí. Také se 

postupně strana mění a časem nemusí mít s komunistickým režimem nic společného. Jsem 

přesvědčen, že když se něco zakáže, může to mít kontraproduktivní účinky. 

MS: Komunisté zakazovali, perzekuovali, a tím se na disidenty a lidi, kteří nesouhlasili s režimem, 

strhávala větší a větší pozornost.  

TH: Jsem přesvědčen, že soudobá komunistická strana má své místo, avšak v jiné podobě. Je logické, 

že to nemůže být komunistická strana, která byla dříve. Uvedu příklad z Francie, kde je levice a 

komunistická strana silná. Volí ji mnohdy mladí lidé. Je to dáno také tím, že si ji nikdo nespojuje 

s komunistickým režimem, který jsme zažili u nás. 

MS: V osmdesátých letech se účastnila vlády, jelikož je F. Mitterand přivedl do vlády.  

TH: Ano, podílela se na vládě a v současné době její síla narůstá. Strana je součástí levicového bloku 

s dalšími levicovými stranami. Mladí lidé z Francie, které znám, jsou mnohdy voliči této strany.  

MS: Možná je to „nešvar“ intelektuálů. Americké univerzity mají levicové ladění.     

TH: U nás je to spíše naopak. Zdejší mladí lidé jsou pravicoví. 

MS: Nedá se zevšeobecnit. Na ekonomických školách vidíme, že tam vítězí levicové smýšlení.  

TH: Řekl bych, že u nás pravice mezi mladými jasně vede. 

… Integrace …  

MS: Pokročme dále. Česká republika je v pomyslném geografickém středu Evropy. Je dobré, že se naše 

republika začlenila či lépe začleňuje do tohoto nadnárodního celku?  
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TH: Jsem přesvědčen, že jsme jinou možnost neměli. 

MS: Je to hospodářská záležitost? 

TH: Vidím to pozitivně a myslím si, že to bylo nutností. V současném globalizovaném světě 

nemůžeme být v ústraní. Česká republika tím, jak je malá, je proexportní zemí. Pokud chce, aby jí 

hospodářství fungovalo, musí být otevřená.  

MS: Nejsme až příliš otevření? Suroviny se sem dovezou, my dodáme přidanou hodnotu, a opět 

vyvezeme.  

TH: Také to z logiky věci přináší závislost. Jakmile je hospodářství otevřené a někde se něco stane, 

dopady na nás jsou velmi silné. Jistě je škoda, že nejsme soběstační, ale jinou cestou jsme se asi vydat 

nemohli. Soudím, že sami lidé jsou poměrně spokojeni se současným stavem a zřejmě by uzavřenost 

nepřivítali.  

… Budoucnost …  

MS: Poslední otázka se týká budoucnosti. Jak vnímáte současné postavení České republiky a jaké 

bude mít naše země v budoucnu? Nestaneme se pomyslnou rozpuštěnou kostkou cukru? Smějete se?  

TH: To je těžko říct. Jak jsem uvedl, jsme velice závislí na okolním světě. 

MS: Jinými slovy, bude záležet jak na nás, ale i na vývoji kolem nás.  

TH:  Na vývoji světového hospodářství. Pokud se bude dařit světovému hospodářství, bude se dařit i 

nám. Pokud se zemím kolem nás dařit nebude, nebude se dařit ani nám. Myslím si, že to u nás 

nebude horší než kolem nás. Náš stát není tak zadlužený jako jiné státy. Ve srovnání se zahraničím se 

u nás situace, myslím, zhoršovat nebude.  

P.S.: 

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

TH:  Neúčastnil jsem se, ale participuji jako zastupitel.  

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

TH:  Neúčastnil jsem se. 

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? 

TH:  Pokud vím, většina obyvatel tehdy byla proti. Jednalo se tedy především o politické rozhodnutí. 

S odstupem času se ale toto rozhodnutí jeví jako pozitivní. Obě země dobře spolupracují nejen 

v rámci EU a Visegrádské skupiny, ale i v rámci jiných formálních a neformálních dohod. Zároveň je 

zřejmé, že v některých otázkách máme odlišné postoje, například k zavedení eura. Je tedy dobré, že 

můžeme sami rozhodovat o své budoucnosti.      


