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Dialog o transformaci s Vojtěchem Balíkem1,2: 

MS: Čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli, jaké naděje jste do něj vkládal, jak se 

případně naděje naplnily?  

VB: Samozřejmě, že jsem sdílel velkou radost z přicházející svobody, z toho, co jsme „vydobyli“, byť 

bylo pouze málo těch, kteří za to opravdu bojovali. Bral jsem to jako dar, měl jsem z té změny 

ohromnou radost. Život se změnil, náhle byl plný nadějí, vše ovládl optimismus. Uvědomil jsem si 

poprvé, že jako občan mám život ve vlastních rukách. Od té doby uplynulo mnoho let a dnes je 

módou spíše nadávat „na poměry“, ale já, řekl bych, pořád žiji v pěkné náladě.  

MS: Bylo možné tento rok nějak očekávat? Procesy, které jsou spojeny s rokem 1989, musely tak jako 

tak přijít?  

VB: Je pravda, že celý ten rok 1989 mám pořád v paměti jako rok očekávání a změn, ať již 

v jakémkoliv smyslu. Čekal jsem, a s postupujícím časem a událostmi jsem si byl stále více jist, že to 

opravdu nabere tento směr. Řekl bych, že samotná změna ve svém obsahu nebyla pro mě 

překvapením, úžasná a nečekaná byla náhlost a rychlost toho zlomu. Spíše jsme čekali – asi mluvím i 

za mnoho přátel a známých – že měknutí režimu, jeho drobení a lámání bude postupné. 

MS: Jinými slovy - režim vykročí k demokratizaci, uvolnění, ale nebude velká změna.  

VB: I tak bychom to mohli říci. Změny by mohly postoupit dost daleko, ale ne k takovému 

absolutnímu zlomu. Tak jsem to asi pociťoval a nebyl jsem sám. Zejména podzim roku 1989 tomu 

nasvědčoval. Možná by politologové, historici, sociologové měli říci, co bylo příčinou té náhlosti a 

radikálnosti zlomu. Byla to jen shoda okolností? Co opravdu bylo roznětkou? Co to bylo, co zasáhlo 

režim v jeho vlastní podstatě? 

... Klementinum v roce 1989 ... 

MS: Sám jste se účastnil veřejných akcí. Napomáhal jste pádu režimu?  

VB: Je otázka, čemu říkáte napomáhat. V Klementinu, to je v tehdejší Státní knihovně, kde jsem byl 

zaměstnán, jsme se v osmdesátých letech s několika kolegy snažili dost intenzivně ovlivňovat vnitřní 

dění podniku. Zajímalo nás, co je podstatou a posláním takové velké kulturní instituce, co knihovna 

dělá a co by dělat měla, v jakém je stavu, a nějakým způsobem jsme se snažili do toho „mluvit“. To 

ovšem není zasahování do politiky jako takové, ale přece to byl svým způsobem, byť jen v mikrosvětě 

podniku, zájem o věci veřejné. A ten, jak známo, byl v tehdejším režimu vždy politizován a 

rekriminován. Také jsme si to „odnesli“, někdo více, někdo méně, zvláště potom, co také z naší 

iniciativy našla v knihovně velkou odezvu petice za propuštění Václava Havla z vězení, o následujícím 

manifestu Několik vět ani nemluvě. 

MS: Riskoval tím člověk možnost ztráty zaměstnání? 

                                                           
1
 Vojtěch Balík *1947, editor a překladatel latinských filozofických textů, v letech 1990–2004 ředitel Národní 

knihovny ČR, vědecký pracovník Filosofického ústavu AVČR, vysokoškolský pedagog.    
2
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 20. února 2014 odpoledne v pracovně Vojtěcha Balíka Jilská 1, Praha 1, Staré 

Město, druhé setkání bylo ve čtvrtek 27. února 2014 odpoledne ve stejných prostorách.  
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VB: Tehdejší ředitel mi nepokrytě dával najevo, že má doklady o mých „závadných“ aktivitách a 

stycích, a přímo mě vyzval, abych raději sám odešel, ...  

MS: ... ale nakonec jste jej nahradil. 

VB: Ano. To je taková zajímavost. Možná, že pro objasnění je potřeba říci, že jsem v Klementinu 

v osmdesátých letech působil aktivně v tehdejším ROH.  

MS: Je to zkratka Revolučního odborového hnutí.   

VB: Jak víme, byla tato jediná povolená odborová organizace plně pod kontrolou komunistické 

strany, či spíše jí beze zbytku řízená. A jejím členem musel být každý zaměstnanec. Ve skutečnosti se 

ve struktuře ROH pod slupkou rigidně komunistického vedení paradoxně nabízela možnost „dole“ 

cosi dělat, ovlivňovat. Totiž když se vzaly vážně formálně deklarované odborářské cíle a využily pro 

boj za lepší pracovní podmínky, za lepší sociální postavení zaměstnanců apod. 

MS: Lidé dostávali pravidelně na vánoce odborářské kolekce a jiná šidítka ...  

VB: Zajímavé je, že když člověk vzal vážně to, co měly odbory tehdy zcela oficiálně za úkol, totiž 

bojovat za pracovní a sociální podmínky pracujících, se zlou se potázal. Pro práci v odborech mě 

získali někteří kolegové, kteří to zkusili a ověřili si, že tam lze něco smysluplného dělat. V létě 1989 

došlo v Klementinu shodou okolností k tomu, že měl být zvolen nový předseda. Lidé se překvapivě 

dali spontánně dohromady a svolali schůzi, a zcela mimo kontrolu odborové centrály a bez schválení 

komunistické strany si předsedu (nestraníka!) zvolili sami. Nevím, čím jsem si zasloužil, že tím 

zvoleným jsem byl já. 

MS: Můžeme říci, že jste byl ve správný čas na správném místě.  

... Aktivita lidí a kontexty ...  

MS: Čím si vysvětlujete, že lidé, kteří byli naučeni nebýt aktivní, žít “sami pro sebe“, a poslouchat ty, 

kteří se drželi ideologických východisek, se probudili?  

VB: Je to do značné míry dáno prostředím v takové instituci, jakou je knihovna. To je něco zcela 

jiného než třeba v průmyslovém závodě. Lidé zde mají poměrně vyšší kulturní a vzdělanostní úroveň, 

i když knihovna ovšem není ani škola, ani vědecký ústav. Jsou tedy více přemýšliví, více citliví na 

společenské otázky. Zadruhé, právě knihovníci nebyli ti, kteří by měli být režimu za něco vděčni. 

Patřili přece mezi téměř nejhůře placené ze všech státních zaměstnanců. Jejich práce nebyla 

oceňována ani společensky.  

MS: Měli bychom připomenout, že lidé, působící na vysokých školách, ti, kteří se obecně živili svým 

intelektem, na to bohužel dopláceli - ve srovnání s dělnickými profesemi.  

VB: Tak tomu bylo, ale na vysokých školách, které jste zmínil, snažili se svých míst držet zuby nehty, 

protože to bylo prestižní. Totéž platilo i o Akademii věd. Proto tam bylo tolik lidí loajálních k režimu, 

anebo přinejmenším mlčících. Lidé pracující v knihovně tak říkajíc neměli co ztratit. Zhusta šli do 

knihovny proto, že nenašli jiné uplatnění.  

MS: Nepřímo říkáte, že se jednalo o poslední alternativu.  
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VB: Pochopitelně, že to neplatí stoprocentně. Byli tam i mladí lidé, kteří se snažili začít kariéru. 

Vstupovali do komunistické strany. Kromě toho vedení instituce bylo převážně složeno z režimu 

oddaných straníků. Situace byla poměrně pestrá. Do značné míry byl v knihovně provozován „druhý 

život“. Byla prostorem, kde se lidé scházeli, debatovali, vodili si tam zajímavé přátele. Ale pokud bych 

se měl vrátit k výchozímu tématu: byl jsem zvolen předsedou místní organizace odborů zcela mimo 

režimní regule. Také mě, jak se dalo čekat, zakrátko navštívili funkcionáři z odborové centrály 

s výhrůžkami, že ten postup je dokonce protizákonný. Jednoznačně byla celá ta událost hodnocena 

jako politická, „protisocialistická“ akce. Nevím, co vše mohlo následovat, hrozilo to nějakým 

vyšetřováním, postihem, přinejmenším ztrátou zaměstnání. Jenomže přišly podzimní události, které 

to překryly. Soudruzi měli starosti sami se sebou a přestali se zajímat o lokální případy. Vyústilo to do 

Listopadu, kdy vše bylo už jinak. Po Listopadu jsme právě s některými kolegy v knihovně, s nimiž jsme 

již předtím byli nějakým způsobem iniciativní, patřičně konali. Už o víkendu po onom pátku 17. 

listopadu jsme se někteří potkali na demonstracích v ulicích, po neděli jsme v knihovně založili 

Občanské fórum a pak to probíhalo tak, jak to šlo i jinde. Myslím si, že se nám podařilo ve velice 

krátké době provést reorganizaci a personální reformu na úrovni vedení. Nebyla vůbec krvavá, nebyla 

plně revoluční, ale reformní. Je vhodné připomenout, že knihovna byla tehdy relativně velkým 

podnikem se zhruba 650 lidmi.  

MS: Rok 1989 vám přinesl velkou satisfakci. Díky tomu jste se později mohl stát ředitelem společnosti.  

VB: Satisfakce, jak to nazýváte, spočívala v tom, že zde najednou byla možnost ucházet se o post 

ředitele. Mohl jsem najednou pracovat, či alespoň se snažit pracovat tím způsobem, jak si člověk 

představoval. A představa řídit organizaci byla pro mne tehdy velmi zajímavá. Tedy jsem se na 

začátku roku 1990 přihlásil do konkurzu a komise na Ministerstvu kultury ČR usoudila, že mezi 

uchazeči jsem v dané situaci asi já ten pravý. Nebylo to tak, že by mě někdo dosadil. 

... Ideologie a její význam ...    

MS: Dobrá, navrhoval bych, abychom se vydali před rok 1989. Jak vnímáte komunistickou ideologii a 

režim, který na ní stavěl? Jelikož se zabýváte abstraktními světy, čím je pro vás ideologie? Nahlížíte na 

ni jako na vodítko, kompas, který nám pomáhá číst sociální realitu, nebo je to něco, co realitu 

zatemňuje a uvádí člověka na scestí?  

VB: Vyslovil jste dvě polární teze. Jsem nakloněn spíše k druhému výkladu. Z mého laického pohledu 

politická ideologie není něčím, čím by se měl člověk řídit ve svém osobním životě, nejde o skutečný 

systém hodnot. Vidím v ní spíš nástroj politické strany k přesvědčování lidí, k nastavení jejich mysli 

určitým směrem tak, aby vnitřně a už předem přitakali tomu, co strana hlásá ve svém programu. 

Strana si tak pojišťuje jejich hlasy a svou moc. Možná, že to zjednodušuji, ale tak to cítím jako občan, 

aniž bych se tím zabývat teoreticky. Jak samozřejmě víme, ideologie mohou být velmi nebezpečné, 

protože jsou manipulativní. Mají tendenci, ba ambici nahradit náboženský systém hodnot. Myslím si, 

že politické strany mají v demokracii nepochybně své místo, ale k jejich ideologii, která je 

východiskem jejich programů, by měli být lidé velice zdrženliví, měli by se bránit manipulaci a 

emotivnímu vidění. Tedy nepřiklánět se k jednoduchým, ideologicky „správným“ řešením, ale řídit se 

vlastním rozumem. 

MS: Můžeme říci, že kdo nemá dostatek rozumu, vytáhne ze skříně „zimník“ – ideologii, která zakrývá 

to, co si člověk skutečně myslí. Můžeme tímto způsobem interpretovat vaše slova?  
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VB: Možná s tím souvisí i to, že čím více se chce nějaká strana profilovat a zmocnit se vlivu na základě 

slibů, tím více si vytváří ideologické nástroje. Tím méně koná to, co má ve skutečnosti konat, to jest 

prosazovat konkrétní kroky k tomu, aby stát byl fungujícím prostorem pro plnohodnotný a svobodný 

život, ne jen organizací poskytující obživu, za což mu jsou občané ochotni odevzdat určitou část své 

svobody. 

MS: Dá se říci, že ideologie je mnohdy vypouštění slovního dýmu, což zakrývá prázdnotu člověka, 

strany, čehokoliv jiného.  

VB: Ano, souhlasím s tím.  

... Komunismus ...  

MS: Dobrá, co komunistická ideologie? Prožil jste v ní část svého života. Jistě jste o ní přemítal. 

Můžeme říci, že usilovala o spravedlivý svět?   

VB: Jedna věc je obsah, jednotlivé články doktríny, které by se daly posuzovat jeden po druhém. 

Říkalo se, že toto je dobré, tamto je též dobré. Například kdo by nechtěl, aby se všichni lidé, ne jen 

někteří, měli dobře? Pomíjelo se ovšem, že tím „všichni“ byli míněni jen stoupenci. Druhá věc je, na 

čem to vše stojí. Komunistická ideologie je mi obrovsky protivná, a to se bráním emoční a subjektivní 

podjatosti. Teoreticky i v praxi – a té jsem si osobně užil dost – je to doktrína založená na závisti a 

nenávisti. Její stoupenci jakoby říkali: „Jak to, že někdo se má dobře? Seberme mu majetek, protože 

nikdo se nesmí mít dobře, když my se máme špatně.“ Toho, kdo se má dobře, je třeba nenávidět, 

poněvadž je to určitě zloděj.  

MS: Dá se říci, že komunistická ideologie byla nenávist převlečená do hesel „spravedlivé společnosti“, 

„nového člověka“, „harmonické existence“. Bohužel se lidé na tato slova chytili.  

VB: Souhlasím. Ideologie působí chytře a podprahově. Využívá ten aspekt lidské osobnosti, který 

člověka vede k tomu, aby se proti druhým vymezoval. Jinými slovy, člověk jako takový sice není zlý, 

ale má ke zlu, k nenávisti sklon.  

MS: Kardinál Miloslav Vlk by vám řekl, že je „nakloněn ke zlému“.  

VB: Ano, je to stará pravda o člověku a politici toho využívají. 

MS: Československo bylo vyspělou zemí. Čím to, že jsme se najednou vydali cestou nenávisti k těm, 

kteří něčeho dosáhli? Byli jsme úspěšní, ale najednou jsme udělali krok do temnoty.  

VB: Analogicky je tu stále nezodpovězená otázka, jak to, že tak kultivovaná a vzdělaná země, jako je 

Německo, se dala na cestu toho strašného primitivního nacismu. Pokud jde o Československo, byli 

jsme tím, jak jsme „přežívali“ komunismus, v pohledu sami na sebe postaveni na zem, do trochu 

nepříjemného světla. Ano, byli jsme před válkou úspěšnou zemí, měli jsme ucházející demokracii, ale 

asi jsme nebyli natolik dospělí a silní, abychom to tímto způsobem prožívali, abychom vnitřně 

zakoušeli a cítili, co je to spravedlnost, co je to právo, co je to solidarita s druhými. Nechci hovořit o 

náboženském doporučení lásky k bližnímu. I pokud jde o vzdělání, byli jsme celkem na dobré úrovni. 

Hodně lidí dosáhlo formálně vysokého stupně vzdělání, ale asi jsme nebyli vnitřně dostatečně 

kultivovaní. Když se tyto skutečnosti statisticky sečtou, projeví se to v nějakém davovém efektu, 

jakým bylo třeba poválečné hlasování pro komunisty, poté většinová tichá loajalita vůči nim, viz. 
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oblíbené konstatování: „Já sice nejsem komunista, ale přece jen, vždyť oni to myslí dobře.“  O tom 

značném množství vzdělaných lidí, kteří se s nadšením přihlásili ke komunistickým „ideálům“, ani 

nemluvě. 

MS: Pěkný naivismus! Můžeme vyjít z naší zkušenosti. Masaryk byl socialistou, ale nikdy nebyl 

komunistou. Vždy byl socialistou, socialismus vnímal jako lásku k bližnímu a také cítil potřebu změny. 

Je však otázka, jakým způsobem se to má provádět.  

VB: Závisí to též na základní motivaci, která je za tím vším. V tom je zásadní rozdíl mezi socialisty a 

komunisty. Komunisté začínají nenávistí.  

MS: Pokud užijeme slov profesora Erazima Koháka, ten říká cosi v tomto duchu: „Řeknu to prostě – 

StB. Je tam StB, či není? Tak je to přece jednoduché …“ Zkrátka, komunismus je spojen donucením. 

V socialismu by žádná represe být neměla.  

VB: Vzpomínám na slova svého předka, který o totalitách říkal: „Oni si činí právo na to být jediným 

pravým znalcem toho, co je správná lidská společnost a kam má dojít. Mají ´vědecky´ podložené, jak 

vypadá ráj a kudy k němu vede cesta, a říkají: My vás do ráje přivedeme, třeba i násilím. Kdo s námi 

do ráje nechce, nechť zhyne.“  

... Komunismus, osvícenství a kontexty ...  

MS: Na základě vašich slov můžeme říci, že se jedná o utopii, která vyrostla z osvícenectví. Souhlasíte? 

Komunistická společnost je snovým projektem intelektuálů. Oni se domnívali, že se zbaví přílišných 

polarit a člověku se dá prostor, aby rozkvetl, aby rozvinul své lidství.    

VB: Cítím, že to, co vyrostlo z osvícenství, je spíše socialismus, a to v první „neovlivněné“ podobě. 

Základem je sice obecně spravedlivá myšlenka, že všem lidem se má dostat stejných možností, ale už 

zde vystupuje idea, že jsme schopni inženýrským způsobem dát všem lidem obživu, aby někteří z nás 

nestrádali.  

MS: Osvícenectví dalo silný impulz vědě, osvobodilo člověka od pověr ... 

VB: Řekli jsme, že plodem osvícenství je socialismus, komunismus pak spíše využil ideový systém 

socialismu, ovšem z jiných pozic a na jiném základě. Osvícenství chtělo dobro, právo pro každého 

člověka, socialismus se pak snažil obecně vzato organizačně zajistit solidaritu mezi lidmi. Komunismus 

však vyrostl na úplně jiné myšlence.  

MS: Ano, na příslovečné lidské závisti ...  

VB: ... a nenávisti. Měl však po ruce krásnou nauku, socialistickou doktrínu, která by se dala 

k prosazení komunistické ideologie použít. Komunismus je cosi zásadně jiného než socialismus, není 

to jen, jak se nabízí, jakýsi „přehnaný“ socialismus. Názornými příklady toho jsou režimy usilující o 

realizaci komunismu, nejviditelněji Severní Korea. Tam přece hraje hlavní roli pouze nenávist, 

potlačování čehokoliv individuálního a vůle vůdce, a v zásadě humanistické myšlenky socialismu, 

natož jejich aplikace, tam zřetelně nemají žádné místo. 

MS: Z toho, co říkáte, mi vyplývá, že systém, který je založen na východisku, které jste popsal a 

zdůraznil, je nereformovatelný. Pokusy o reformu přicházely v šedesátých letech, ale přijely tanky.  
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VB: V šedesátých letech jsme to jakési tání prožívali jako hodně mladí lidé, v roce 1968 mi bylo 21 let. 

Ovšemže jsme byli plní nadějí a na reformu komunismu tak trochu věřili, ale dobře si pamatuji, že 

moji rodiče v tom byli hluboce skeptičtí. Já jsem z toho také rychle vystřízlivěl, a to nejen proto, že 

sem přijely tanky, ale hlavně pod dojmem toho, co se dělo potom. Jedině by snad šlo jít „tichou 

cestou“, tj. komunismus postupně „změkčit“ a proměnit v socialismus. Je však otázkou, co je reálně 

aplikovaný socialismus. Nikde jako takový realizován nebyl, ani v sovětské zóně, i když byl na 

vývěsním štítu několika států (a někde měl i přívlastek „reálný“), ani na Západě, byť tam leckde často 

socialisté vládli. Opět se mi vynořuje principiální rozdíl mezi komunismem a socialismem.   

... Uspořádání společnosti ...  

MS: Zkrátka jste potvrdil mou hypotézu, že systém byl odsouzen k destrukci. Jak jste se díval na 

význam uspořádání společnosti? Nyní to trochu vyhrotím, když se zeptám, jestli se, dle vašeho názoru, 

„nahoru“ dostávali neschopní až všehoschopní. Pro pomoc jsem si vytvořil jistou opačnou hierarchii. 

V základní linii byli schopní, ti byli nahrazováni méně schopnými. Ti byli vytlačeni neschopnými a 

neschopní se stali všehoschopnými.  

VB: Samozřejmě, že pokud se takzvaně nahoru dostávali zpravidla neschopní, bylo to pouze proto, že 

měli politickou podporu. Vedle nich však byli na nejvyšších příčkách např. vědy, techniky, 

hospodářství, kultury, medicíny … leckdy i lidé opravdu schopní, to je třeba přiznat; i ti však – bez 

ohledu na své vynikající schopnosti − museli pro to, aby se na post dostali či se tam udrželi a mohli 

tak vykonávat zodpovědnou a všem užitečnou práci, splatit režimu povinnou daň – vstoupit do KSČ. 

Čest budiž výjimkám, byly-li jaké. Režim takovým vydíráním vytvářel nesnesitelný tlak a – možná i 

záměrně – nahlodával osobní mravní integritu každého jednotlivce i obecné pojetí o čestném jednání. 

Také proto nelze paušálně soudit ty, co si z těchto důvodů zadali s režimem, ale ani ty, kteří zůstali 

tzv. čistí, vždyť i ti v naprosté většině přinejmenším mlčeli. 

MS: Jak by ne? Obrázek je přece vícebarevný.  

... Klad režimu ...  

MS: Když jste žil v onom režimu, viděl jste i nějaký jeho klad? Jsou ti, kteří zmíní otázku jistot. Jednalo 

se o to, že nikdo nestrádal. Podnikatel Dalibor Dědek, spolumajitel společnosti Jablotron, říká, že 

slušné bylo školství, že ze škol vycházeli fundovaní lidé. Kývete hlavou.  

VB: Je otázka, z kterých škol: bohužel zdaleka ne všechny vychovávaly navzdory režimu lidi čestné a 

odborně schopné. 

MS: Zevšeobecňování není dobrou cestou.  

VB: Za Husáka zde byl trend chataření, které bylo jakýmsi ideálem „soukromého“, uzavřeného života 

v rodině a s nejbližšími přáteli. Hodně lidí bylo schopno dostat se k alespoň levnějšímu autu. Na 

potraviny už oproti dřívějšku nebyly tak dlouhé či tak časté fronty. Na byty se už nečekalo desítiletí, 

ale „jen“ roky. To všechno za halasného doprovodu šikovnější propagandy, konzumnější televizní 

zábavy…  Běžný člověk až mohl nabýt pocitu, že se konečně naskýtají kýžené možnosti konzumního 

života, a čím dál tím méně se mu chtělo postavit se proti proudu, tj. o tyto možnosti se připravit. Na 

druhé straně - věda, vzdělávání, svobodné myšlení, kulturní nabídka, to vše bylo důsledně 

kontrolované, omezené a tlačené do jakéhosi povrchního průměru, jednotného ducha i tvaru, 
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standardu; skutečně svobodné myšlení a kultura se pěstovaly v podzemí a prosakovaly v lepším 

případě do tzv. šedé zóny – jakéhosi hraničního pásma mezi oficiálním a zakázaným. Co režimu 

víceméně nevadilo, to byla kulturní klasika; soudruzi se domnívali, že nemá k dnešku co říci. 

MS: ... překládaly se dobré knihy.  

VB: Máte pravdu, ale také zdaleka ne všechny. Anebo, podobně jako klasika, byly považovány vůči 

naší realitě za vzdálené, neutrální. Mimochodem, i dnes se překládá ohromné množství zahraniční 

literatury. Jiná otázka, jak se překládá …  

MS: ... a kdo to čte. V minulém režimu byly knihy vydávány ve velkých nákladech.  

VB: Mám-li hovořit o nějakém kladu, který vidím v minulém režimu, nemohou to být pro mne ony tak 

často uváděné ekonomické a sociální jistoty. Sám o nich nevím a nerozumím těm, kteří vzpomínají na 

jistoty za normalizace. Měl jsem sice štěstí, že jsem po studiích dostal dočasné místo v Akademii věd, 

ale výdělek byl ubohý, moje žena nemohla jít do zaměstnání, postupně jsme měli tři děti, opravdu 

jsme živořili. A pak jsem stejně i o toto zaměstnání – z politických důvodů − přišel. Ve Státní knihovně 

jsem pak na tom byl dlouho asi tak stejně. Dnes kromě jiných věcí nemusím myslet na peníze. 

Nemusím počítat, kolik některé potřebné věci stojí. Z toho úhlu pohledu je to úžasné. Ne snad, že 

bych měl na velké investice, ale jinak máme vše, co potřebujeme. Nerozumím tomu, že lidé naříkají, 

jak jsou chudí, když mají vše, co potřebují. O výjimkách ovšem nemluvím. 

MS: Byla práce ...  

VB: Přesně vzato byla pracovní povinnost. Musel jste být někde zaměstnán. Bylo dost běžné, že 

zaměstnanec na uměle vytvořeném místě fakticky skoro neměl co na práci. Však také výše výdělku 

podle toho vypadala. A peníze měly mizernou hodnotu a základní životní potřeby byly relativně 

drahé. 

MS: To jste spíše hovořil o záporu režimu.  

VB: Z mého pohledu velký klad byl sekundárně a nechtěně v tom, že se lidé navzdory režimu 

solidarizovali, i když jen v uzavřených skupinkách. Prožívali pospolu rádi všechno, kde cítili svobodu 

od kontroly režimu a ideologického tlaku. A k tomu i lidé, do nichž by to dnes nikdo neřekl, sledovali 

kulturní události, divadla, filmy, stáli fronty na knihy, sháněli lístky na koncerty. A bavili se o tom se 

známými. Proč? Hodně jednoduše řečeno fungoval syndrom zakázaného ovoce a společného 

nepřítele. Režim sám těmi zákazy zvyšoval přitažlivost zakázaného, a navíc udržoval u lidí pocit 

pronásledování, utlačování, a tak se sám profiloval jako jejich společný nepřítel. Takže byly-li zde 

nějaké klady, byly režimem nechtěné, vlastně negativní. Žádná společnost, a v tom jednotlivci, však 

nemůže mít negaci jako dlouhodobý cíl, a to se ukázalo po Listopadu: naprostá svoboda, v níž si každý 

může i musí najít své hodnoty sám, je pro nepřipravené k neunesení. Mnozí najednou zjišťují, že 

vlastně žádné pozitivní hodnoty nemají, jsou frustrovaní, naštvaní, pokukují kolem sebe a považují se 

za chudé a nešťastné, protože ten druhý je relativně bohatší a šťastnější. 

MS: Opět se dotýkáme závisti. 

VB: Doufám, že je mi rozuměno: rozhodně nechci říci, že nyní je to špatné, protože máme svobodu.  
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... Exil ...  

MS: Jak se stavíte k lidem, kteří se s touto zemí rozloučili? Bylo to proto, že jim neumožňovala 

seberealizaci?  

VB: Jejich pohnutky mohly být všelijaké a věřím tomu, že většinou byly vážné a legitimní. Je sice 

možné, že někteří opustili zemi ze sobeckých důvodů, ale naprosto chápu, že ve zdejších poměrech a 

atmosféře mnozí vskutku nemohli žít. O padesátých letech, kdy lidem šlo opravdu o život, či o 

disidentech za normalizace, kteří u nás byli někdy surově šikanováni, ani nemluvě. Není na místě 

kohokoliv posuzovat; ostatně úděl emigranta musel být těžký – vezměme si třeba, jak prožívali 

odloučení od své vlasti někteří umělci, zvlášť spisovatelé. 

MS: Sám jste neměl zájem. Z důvodu toho, že jste byl propuštěn?  

VB: V Československu jsem byl doma a natolik s touto zemí „solidarizován“, že mi to nepřišlo na mysl. 

Nerad bych byl patetický, ale já jsem cítil, že tu mám určitou lidskou povinnost, že tu je hodně co 

dělat a něco se ode mne očekává. Útěkem se sice mohu zbavit jistého morálního problému, totiž 

spolupráce se zločinným režimem, ale připravím si dilema jiné: neutekl jsem od daného úkolu? Pokud 

ovšem nejde o život. Kdyby se však některé z našich dětí rozhodlo, že chce prožít někde venku lepší 

život, dosáhnout lepšího vzdělání a dosáhnout lepší práce, určitě bych mu v tom nebránil. To už ale 

nemluvíme o emigraci. 

... Konec ideologie? ...  

MS: Dobrá, dotkněme se ještě jedné skutečnosti: někteří z nás hovoří o pádu komunistické ideologie, 

jež ztratila svou váhu, určití lidé však stále dávají své hlasy straně, která se hlásí ke kontinuitě.  

VB: Psychologicky je to vysvětlitelné. Obecně se člověk nostalgicky ohlíží za tím, co bylo, když byl 

mladší, a na to horší zpravidla zapomíná. A pak, zde jde o lidi, kteří byli bývalým režimem 

protežováni, i když to zrovna nemuseli být nějací funkcionáři; byli to třeba obyčejní pracovníci, 

kterým nebyly kladeny žádné překážky, protože oni sami byli zcela konformní. O nějakých 

nepravostech režimu nevěděli, či spíše se nezajímali. Ekonomicky se měli relativně dobře. Dá se říci, 

že jsou to ti, co jsou tak či onak komunistické straně vděčni, a to možná zdědily i jejich děti, neboť 

v tomto duchu vyrůstají. Druhou věcí je, že lidé, kteří ne příliš přemýšlejí, dají spíše na toho, kdo jim 

slibuje obživu.  

MS: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.  

VB: Jsou to ti, kteří se přiklánějí ke koncepci, že stát nás má živit, a ne se primárně starat o právo, 

spravedlnost, bezpečnost, tedy podmínky života jednotlivce a vzájemného soužití. Nakonec výsledky 

voleb, ať již jakýchkoliv, dopadají tak ve prospěch těch, kteří lidem slibují snadnější obživu, případně 

majetkovou „rovnost a spravedlnost“, a už méně svobodu, právo, bezpečnost, vzdělání.  

MS: Je otázkou, zdali lidé chtějí být svobodní.  

... Stav společnosti v roce 1989 ... 

MS: Než začneme hovořit o demokracii a kapitalismu, ještě bych se zeptal, jak jste vnímal společnost 

v roce 1989? Jakými břemeny byla zatížena dvougeneračním vládnutím komunistického režimu? Co 
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bylo pro společnost zásadní, co společnost trápilo, jak jste to jako knihovník v Klementinu mohl 

sledovat?  

VB: Největší zátěž je v rovině mravní. V nové situaci se octla společnost s rozpadlými či 

relativizovanými hodnotami, například s tím, čemu se říká otevřenost, čest, dodržování slibů, 

solidárnost s druhým člověkem, milosrdenství – cítíte, jak už samotné tyto pojmy působí dnes 

archaicky, pro leckoho směšně? 

MS: Toto bylo nutné postupně rekonstruovat.  

VB: Ano, nedokonavý vid pořád platí. Vnitřní mravní rekultivace společnosti vyžaduje velké úsilí a 

určitě bude dlouho trvat.   

MS: Jedná se o velkou výzvu.  

VB: Nedá se to spravit jednou generací. Měly by k tomu sloužit nástroje zejména výchovy a 

vzdělávání. Zde je zásadní i působení hodnotových organizací typu církví. Školy, církve, nadace však 

nejsou politickými, tudíž ani ekonomickými prioritami, protože za společensky důležité se považuje 

jen to, co přináší okamžitý, pokud možno viditelný a počitatelný výsledek. Jenže, co se zaseje do 

školství dnes, přinese užitek tak za deset let. A to se politikům nehodí: jak takovou věc vtělit do 

programu, jehož výhled sahá na horizont maximálně čtyř let?  

... Demokracie ...  

MS: Dobrá, nyní bych zaměřil naši pozornost na demokracii. Jak si ji sám definujete? Ve zkoumání 

proměn společnosti jsem narazil na prostou definici esejisty Pavla Švandy. Ten říká cosi v tomto 

duchu: „Demokracie je prostor, kde se věci jeví.“ Kdybychom jeho definici domysleli do konce, 

můžeme říci, že se jedná o prostor, kde věci dostávají pravou podobu. Jeví se tak, jak jsou, a ne tak, 

jak někdo chce. Když někdo usiluje, aby se věc jevila tak, jak on chce, dříve či později maska spadne. 

VB: Z mého pohledu je demokratický systém asi nejspravedlivější systém pro řízení společnosti, 

přestože není dokonalý. Co je slabinou demokracie? Může fungovat pouze tehdy, když se všichni 

shodnou na pravidlech a jsou připraveni je dodržovat. Je to stejné jako s fotbalem. Nemůžete hrát 

fotbal, pokud jedno s družstev neuznává či nechce dodržovat daná pravidla. To pak končí hra a začíná 

bitka. Takové družstvo sice možná silou ovládne hřiště, ale vítězný pohár stejně nedostane. 

MS: Sluší se říci, že lidé před rokem 1989 byli vedeni k tomu, že někteří z nás pravidla hry mohou 

porušovat. Všichni si byli rovni, ale někdo „si byl rovnější“.  

... Nutnost kultivovaného člověka ...  

VB: Jiný systém než demokracie z dlouhodobé perspektivy asi není možný. A to přesto, že bude vždy 

vázán na křehký předpoklad – na kulturu a mravní integritu lidí a na sdílení určitých hodnot.  

MS: Zkrátka to zakládá velký předpoklad. Chceme-li mít funkční demokracii, musíme mít dobrého 

člověka. Ti, kteří jsou mravně neintegrovaní ...  

VB: ... vytvářejí prostor pro zneužití systému. Proto demokratické instituce znamenají hlavně 

omezení, obranu proti zneužívání svobody či „svobody“, kterou skýtají mezery v zákonech. Jde podle 

mě o domluvenou společenskou „hru“ založenou na jedné straně na důsledně všeobecném právu 
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každého se jí zúčastnit, na druhé straně na důsledně vymáhané povinnosti dodržovat její pravidla. Na 

člověka, který je nedokonalý, a na společenství, které se skládá jen z takových lidí – jiní nejsou 

k dispozici − se musí uplatňovat filozofické, ba teologické výroky jako „každý člověk je hodnotným 

individuem“, „každý člověk je svobodný“, „všichni jsou si rovni“, přičemž „u nikoho nelze vyloučit 

sklon ke špatnému jednání“ atd.  

... Komenský a demokracie ...  

MS: Využijme vaši profesní orientaci. Zabýváte se Janem A. Komenským. Jedním z jeho spisů byla 

Všenáprava. Myslíte si, že on uvažoval o demokracii a byl demokratem?  

VB: Komenský uvažuje ve svých spisech o formách státu vícekrát. Vyjmenovává ony známé čtyři 

formy státního uspořádání: aristokracii, monarchii, demokracii a tyranii. Vidí dobře jejich přednosti a 

zápory, ale sám přiznává, že se neumí jednoznačně přiklonit ani k jedné z nich; nepřímo můžeme 

nicméně soudit, že mu nejpřirozenější připadá monarchie, evidentně proto, že panovníkova moc a 

její mravné, tedy spravedlivé uplatňování jsou garantovány božím pověřením. 

MS: Komenský zdůrazňuje při vládnutí význam lidí moudrých.  

VB: Ve svých společensko-nápravných projektech (které nejsou klasickými utopiemi!) navrhuje na 

mezinárodní úrovni v podstatě platónský koncept vlády filozofů. Přesněji řečeno jde o kolektivní 

vládu elit zastupujících všechny tři oblasti života lidské společnosti, jeho slovy „věci lidské“: v jakési 

světové radě by oblast vědy, poznání a vzdělávání zastoupili filozofové, oblast politiky vysoce 

postavení aristokraté, oblast náboženství nejmoudřejší duchovní. Komenský vychází z předpokladu 

společného zájmu a cíle: vždyť přece všichni chtějí nápravu člověka, aby se probudil a byl schopen 

nastoupit návrat k Bohu, který je v posledku jediným lidským úkolem. Byl Komenský demokrat? Snad 

v tom nejobecnějším smyslu, když mocně hájil hodnotu každého člověka, jeho rovnost a spravedlivé 

nároky. Ale je třeba vidět, že takový koncept pro něho vůbec nezakládal nutnost té či oné konkrétní 

formy vládnutí a státu.  

... Demokracie a nedobrá forma vládnutí? ...  

MS: Shodou okolností demokracie u antických myslitelů klasického období nedosahuje příliš velké 

vážnosti. Demokracie je u Platóna předpolím tyranie a u Aristotela vládou většiny. To pak může vést 

k tyranii většiny.  

VB: Vycházeli ze zkušenosti a dovedli předvídat, kam to může směřovat. Vycházeli z toho, že do hry, 

která předpokládá lidskou integritu, solidaritu, otevřenost, vstoupí porušený člověk jakožto rušivý 

prvek, a systém se začíná rozpadat. Vzniklý chaos vyvolá poptávku po nastolení pořádku, vlády se za 

souhlasu většiny chopí „pevná ruka“, a to vede k totalitě a násilí. Z tohoto hlediska je vlastně 

nejrealističtější formou vlády monarchie, neboť na jedné straně počítá s porušeností člověka, na 

druhé straně spoléhá na nadpřirozený „mandát“ panovníka a na to, že panovník ho bude poslušen a 

bude ho vykonávat čestně a s pokorou. Pokud se toto splní, monarchie může být výborná, …  

MS: ... efektivní. V naší historii máme několik dobrých vladařů. Jedná se o Karla IV., Rudolfa II., 

následuje Marie Terezie, Josef II., František Josef I. Do jisté míry to končí prvním československým 

prezidentem Tomášem G. Masarykem, i když to byl ryzí demokrat. Zkrátka systém je založen na 

lidech.  
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VB: Zkrátka i nad demokracií musí být nějaká autorita, která, užiji-li sportovní terminologii, to píská.  

MS: Jsou to lidé. Nejsou to pouze mechanismy, ale lidé, kteří mají slovo, jež je slyšet.  

... Demokracie a elity ...  

MS: Důležitým prvkem demokratické společnosti jsou elity.  

VB: Ano, ale levicově orientovaní lidé namítnou, že pokud nás budou zastupovat elity, již to nebude 

demokracie. V jejich očích je demokracie pokud možno přímá vláda lidu, rozuměj většiny, 

zastupování, ať už na základě jakéhokoli mandátu, je vlastně vládnutí. 

MS: Není to tak, že by elity spravovaly majetek?  

VB: To, že politické elity jsou jen ti, co disponují největšími majetky, je právě to nedorozumění. Vlivní 

lidé, tedy „elita“, jsou přece také lidé s velkým společenským kapitálem. Ti mají schopnosti, nadhled, 

přirozenou autoritu, …  

MS: ... mají potřebné kvality.  

VB: Že demokracie je jednoduše vláda většiny a má se vůlí většiny řídit, to je hrubé zkreslení. Vždyť 

z vůle většiny, kterou, jak víme, lze snadno zmanipulovat či zastrašit, může povstat i úplná hloupost, 

nebo přímo zločinné rozhodnutí. Od toho se odvíjí spor o tzv. přímou demokracii, referendum. 

Hlásání vůle většiny jako zdroje „čisté“ demokracie je nejen hloupé, ale hlavně nebezpečné. 

... Aktivita člověka ...  

MS: Tím se dotýkáte důležitosti hlasu člověka. Tím myslím, že si někteří představují, že v demokracii 

máme jednou za čtyři roky právo volby a pak - občane buď zticha. Jiní podporují aktivitu rozdílné 

občanské společnosti, jelikož se v ní může uplatnit potenciál jednotlivce. Souhlasíte, nebo jste ten, 

který zastává postoj, že důležitou roli mají ve společnosti zastávat politické strany, které mají vládu 

například čtyři roky?  

VB: Koncepčně vzato si to nedovedu představit jinak, než aby zde byl nějaký systém voleb a hnutí, 

stran, které se do voleb hlásí, prosazují nějaké programy a ucházejí se o hlasy voličů. Pochopitelně se 

tak svými krátkodobými sliby a ideologií snaží ovlivňovat davy. A v tom je ta vážná slabina – strany 

celkem snadno a rychle podléhají pokušení sáhnout k mediálně manipulativním metodám a 

k populismu, o nepřímém či skoro přímém uplácení voliče ani nemluvě. Na účinný způsob, jak se 

tomu všemu bránit, jak tlumit ty tlaky a masové ovlivňování neutralizovat, nikdo nepřišel; snad jenom 

nástroje a instituce, které vytváří tzv. občanská společnost, dovedou být účinnou zábranou či 

protiváhou. Takové „vyrovnávací“ síly jsou užitečné a potřebné a měl by jim být dán dostatečný 

prostor, samozřejmě daleko před hranicí, kde už by mohla převážit živelnost a partikulární zájmy. 

MS: Jste člověk, který hájí parlamentní demokracii. 

VB: Naprosto. Nevidím lepší cestu.  

MS: Jste rezervovaný. Je vhodné připomenout, že mnozí z nás jsou také emočně založení a racionalita 

v určitých fázích rozhodování jde stranou. Referendum může být často spíše výslednicí emočních stavů 

než řádného uvažování.  
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VB: Viděli jsme přímé prezidentské volby v roce 2013. V podstatě to byla emoční záležitost.  

MS: Jak vnímáte v demokracii význam dialogu? Masaryk demokracii ztotožnil s dialogem.         

VB: Celkem k tomu nemám co říci. Cítím to stejně. Demokracie je postavena na dialogu.  

... Demokracie a síla hlasu ...  

VB: Demokracie je systém, který umožňuje každému „členu“, aby mohl do společných věcí mluvit. 

Laboratoří evropské demokracie byly řecké státy. Byly úspěšné, některé déle, některé kratší dobu, 

žádný ne příliš dlouho. Proč tam byl ten systém v jistém období tak evidentně stabilní a fungující? 

Také proto, že se aktéři pohybovali v polis, na omezeném „hřišti“. Demokracie vznikla jako systém 

pro konkrétní nevelký prostor, a v něm pro „členy“.  

MS: Zkrátka pro elitu.  

VB: To znamená, že byl pro ty, kteří byli přijati jako občané. Ten, kdo byl občan, měl nějaká zcela 

konkrétně definovaná práva a povinnosti. Víme, že vedle toho zde byla masa „ne-občanů“, kteří 

museli v systému žít a pomáhat – měli tedy vlastně jen povinnosti. Demokracie už od počátku 

předpokládá občany jako kategorii těch, kteří sdílejí s ostatními starost o obec a mají v té souvislosti 

vůči obci závazky, ale také privilegia: hlavně se musí brát vážně jejich hlas.  

MS: V Řecku byli otroci a občané. V nedávné historii bylo řečeno, že všichni jsou občané.  

VB: Toto potvrdilo osvícenství a Velká francouzská revoluce. Je dobré si uvědomit, že naprosto 

všeobecné volební právo je výdobytkem zcela nedávné minulosti. I dnes se občas někdo pozastaví 

nad tím, proč mají mít volební právo například těžcí zločinci, anebo ti, kdo evidentně nemají na to, 

aby rozumně posoudili něco z veřejného života. Děti též nemají volební právo, a je rozumné, že je 

nemají. Ti skutečnosti posuzují emočně bez znalosti věci.  

MS: Mají pouze „dětský rozum“.  

VB: Například v devatenáctém století bylo volební právo leckde přiznáno na základě majetkového 

cenzu. Bralo se to tak, že čím má kdo větší majetek, tím odvádí větší daně, tedy by měl mít větší 

práva v rozhodování o věcech veřejných. Ostatně to podobně bylo už ve starém Římě. Předpokládalo 

se, že člověk „z ulice“ nejen že se na rozvoji obce nijak nepodílí, ale také neví vůbec nic o uspořádání 

společnosti, o jejím řízení, institucích … a jedná a rozhoduje se podle toho, kdo a kolik mu dal 

podpory, podmínky pro život apod.  

MS: Soudíte, že česká demokracie je vyspělejší. Masaryk byl v tomto ohledu optimistou. Říkal cosi 

v tomto duchu: „Snažme se o demokracii větší a větší!“  

VB: Dnešní demokracie je úžasně vyspělá ve smyslu institucionálním. Má všechny „technické“ 

nástroje potřebné pro fungování. Asi už se nedá mnoho zásadního vylepšovat. 

MS: Někteří z nás poukazují na formální demokracii.  

VB: Co naprosto není vyspělé, je politická kultura. To je ještě důležitější předpoklad fungující 

demokracie než systém institucí a procesní pravidla.  
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MS: Opět jsme u člověka. Instituce jsme si vytvořili, ale je otázka, zdali je dokážeme patřičně naplnit.  

VB: Přesně tak!  

... Politika ...  

MS: S demokracií také souvisí otázka politiky. Jak ji vnímáte? Z vašich slov je cítit, že se jedná o péči o 

obec, o polis. Jsou však mezi námi lidé, kteří tento koncept nezastávají. Vnímají ji jako prosazování 

svých zájmů.  

VB: Politiku vnímám jako péči o obec, věci veřejné. Že se v politice prosazují i zájmy jednotlivců, je 

zcela lidské a očekávatelné, ale musíme se tomu bránit. Již starý Řím je toho názornou ukázkou. Však 

také Cicero se celý život věnoval pročišťování politického života.  

MS: Víme, že ... 

VB: ... na to sám doplatil ...  

MS: ... a také sám Řím byl rozbořen.  

VB: Osobní mocenské zájmy a vliv, přes všechny demokratické institucionální zábrany, převážily a 

demokracie se přeměnila v monarchii. 

MS: Soudíte, že člověk má povinnost účastnit se politiky? Nemyslím přímo v úzkém slova smyslu, ale 

zajímat se o věci veřejné.  

VB: To určitě. Čím je kdo intelektuálně, společensky, ba i ekonomicky na vyšším stupni, tím více má 

zodpovědnosti i za veřejný prostor. Někdy je to problém: má vynikající lékař, který účinně prospívá 

tisícům lidí, věnovat svůj čas a energii také věcem veřejným, nebo má být pouze profesionálem ve 

svém oboru a zodpovědnost za okolí ponechat jiným? Jsem přesvědčen, že se to musí svým 

způsobem vyvažovat. Vůbec to ovšem neznamená, že by se měl stát třeba denně na několik hodin 

také politikem: určitě společnosti prospívá nejvíce právě svou poctivou a kvalitní prací. Ale může a 

měl by se o věci veřejné zajímat a přinejmenším dávat najevo svá stanoviska, rozhodně to lhostejně 

neponechávat jen profesionálním politikům s tím, že oni jsou přece za to placeni. K tématu patří i 

moje vzpomínka z časů normalizace na některé ze známých, jak prohlašovali, že je politika nezajímá a 

jejich cílem je prožít si jen chvilky kvalitního života na chatě, ba co víc, že ani nehodlají nějak pořádně 

pracovat, neboť kvalitní prací by podporovali komunisty. 

MS: Domníváte se, že se to změnilo?  

VB: Na chvíli, ale teď mám za to, že lhostejnost k veřejným věcem se rozšířila přímo masově. Co nebo 

kdo je toho příčinou, to teď ponechávám stranou. Distance od veřejného prostoru však paradoxně 

vyvolává u lidí pocit, že mají od něho „právo“ něco nárokovat. 

MS: Není to náhodou výraz sobectví?  

VB: Ovšem že ano. 

MS: Jsem-li součástí společenství, měl bych se podle toho chovat. Člověk má přece také nějaké 

povinnosti. Není možné pouze brát.  



 
 

16 
 

VB: Když jsem zmínil postoje mnohých lidí za minulého režimu, někteří, když vstupovali do KSČ, 

obhajovali sami sebe tím, že chtějí ovlivnit veřejné věci, udělat něco dobrého, vykonávat důležitou a 

užitečnou práci, a to přece nelze jinak než s legitimací KSČ. Vůbec to nezlehčuji, bylo to opravdové 

mravní dilema. Také se mi takový postoj těžko odsuzuje, mně, pro kterého vstup do strany – a že mi 

byl občas nabízen, ba vnucován – absolutně nepřicházel v úvahu. To bych měl pocit osobního selhání, 

velkého, fatálního provinění. Prostě jsem to měl, na rozdíl od mnohých jiných, po této stránce 

vyřešené, tedy jednodušší. A rodina mě v tom podporovala. Například jsem pracoval v odborech 

(ROH), ale to byla pro mne ta nejzazší mez. Jiní to však vnímali tak, že pro „konání dobra“ je člověk 

přece povinen využít každý nástroj, který se nabízí. Klasické dilema: Světí účel prostředky? I ty 

prostředky, které jsou, biblicky vzato, „pokušením od ďábla“? 

MS: Když se díváte na proměny politické mapy v České republice, soudíte, že v počátku devadesátých 

let politiku vykonávali ti, kteří měli určité zábrany? Část z nich byla spojena s disidentskými kruhy. Tito 

lidé postupem času odcházeli a byli vytlačováni jinými, kteří měli rozdílné pohledy na politiku jako na 

službu.  

VB: Politika se hlavně zásadně profesionalizovala. Dnes je v politice méně entuziasmu, a více 

osobních ambicí a zájmů prosazovaných šikovnou technologií moci. Ale to se dalo očekávat a svým 

způsobem je to asi normální. 

MS: Mnozí z politiků se stali dobrými machiavelisty.  

VB: I tak to můžeme říci. Bohužel – a to už nelze konstatovat s takovým klidem – projevuje se 

v politice čím dál tím hrubší nekultivovanost a agrese, sobectví, až i zločinnost. Slýchám, že tomu tak 

je i v jiných zemích; problém však je, že u nás jsou to jevy statisticky mnohem častější.  

... Síla politického rozhodnutí ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se podívali na váš případ. Také jste byl odvolán krokem jednoho 

politika. Soudíte, že jste se do jisté míry stal obětí nekultivovanosti a pocítil jste ji na vlastní kůži?  

VB: Samotné odvolání jako takové není nic ani kladného ani záporného, na to má ovšem ministr 

právo. Nekultivovaný na tom byl spíš ten postup a zdůvodňování. Pan ministr neuznal vůbec za 

vhodné, aby mi to řekl sám do očí. Myslím, že se bál se mnou setkat. Své rozhodnutí vzkázal přes 

náměstka. Ten musel být loajální k ministru a něco mi říci: zdůvodnil mi to tím, že nemám žádné 

koncepce, že na pozici ředitele knihovny jsem už dlouho … 

MS: To bylo mezi léty 1990 – 2004 ...     

VB: ... a proto bych měl odejít. Načež pan ministr v novinách vyšel s pravdou ven, když uvedl jako 

důvod mého odvolání, že jsem odmítl splnit jím uložený úkol, totiž prodat kostel svatého Michala. 

Ano, bylo to tak: k prodeji kostela mě nutil už delší dobu, měl na tom velký osobní zájem a sám to už 

beze mne dojednal s konkrétním kupcem. 

MS: Tam jde jak o nekompetenci rozhodnutí, ...  

VB: ... tak o vlastní zájmy, které byly za těmi jeho kroky ... 

MS: ... a halil je do různých vyjádření. 
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VB: Zcela to odpovídá naší běžné „kultuře“ řízení, můj případ vůbec nebyl výjimkou. Odvolání někoho 

z vysoké pozice - ač na to máte právo a není to třeba zdůvodňovat - nemůže proběhnout v klidu a bez 

toho, aby byl odvolávaný patřičně veřejně očerněn. Normální by přece bylo, aby si ministr se mnou 

jako s ředitelem sedl, vysvětlil mi, že v souvislostech řízení svého resortu má jinou představu o 

směřování té konkrétní instituce a má pro její naplňování vhodnějšího adepta. Tedy že děkuje a loučí 

se se mnou. Aspoň jsem to já tak dělal se svými podřízenými vedoucími, a že jsem jich vyměnil 

opravdu hodně! Jde přece o očekávatelný posun na řídící pozici, s kterým musí být každý soudný 

člověk srozuměn. Jeden můj přítel, který je univerzitním profesorem na Západě, nebyl mým 

odvoláním nijak překvapen, ale hned se zeptal: „Aha, a na jaké řídící pozici budeš teď, co ti nabídli?“ 

Vysvětlil mi pak, že u nich sice schopného manažera, vědce, profesora … také odvolávají, a to snad i 

častěji než u nás, ale cíleně, tj. rozhodně se jeho schopností a zkušeností nezbavují, naopak stojí o to, 

aby byly využity jinde.  

... Politika a racionalita ...  

MS: Vraťme se k obecnému tématu. Rád bych se zeptal, jak vnímáte otázku racionality v politice. 

Člověk je bytostí, která užívá rozum. Ten ji charakterizuje. Jak je racionalita v politice zastoupena?  

VB: Vidím, že v politice musí racionální přístup tak trochu ustoupit do pozadí ve prospěch emocí, 

mytologie, ideologie. Vyjadřují se tak lidé, kteří mají s politikou zkušenost. Přemýšlivý člověk, chcete-

li intelektuál, se v politice nemůže cítit komfortně, neboť nemůže používat racionálních argumentů 

pro diskusi, ale účelově jako zbraň v šarvátce o prosazení neracionálních cílů. To připomíná spíše 

zneužití racionality, tak jako se třeba zneužívá lidské soudnosti v reklamě. Proto asi spousta právě 

schopných lidí do politiky nejde. Aktuálně jsem zvědav, jak si povede v čele významné politické strany 

pan profesor Petr Fiala, vzdělanec, intelektuál, autor řady publikací v oboru politologie.  

MS: Je však otázkou, s kým pracujete a s jakými lidmi se obklopujete ...  

VB: ... a jakým tlakům musíte čelit.  

... Politika a vize ...  

MS: Pokročme dál. Soudíte, že problém české politiky je v tom, že představitelé, kteří politiku 

reprezentují, nemají patřičnou vizi? Zkrátka, vše je omezeno tím čtyřletým obdobím. Kam naše 

republika může dojít v roce 2030, 2040, 2050 nikoho nezajímá. Můžete říci, že takové předpovědi zde 

byly. Tím se holedbal minulý režim, ale víme, že pětiletky se neplnily, a proto nač si dávat velké cíle? 

Zkrátka nějak to bude a nechme věci spontánnímu vývoji. K čemu se přikláníte?   

VB: Tak ekonomické cíle toho typu, že vyrobíme tolik a tolik tun oceli, nejsou žádné velké cíle, ty 

nemají nic společného s politickou, natož s obecně společenskou vizí. Ne, že by nebylo potřeba 

plánovat; ale to je věcí konkrétního resortu, pokud vůbec má stát do podnikání a výroby zasahovat. 

Jako velké politické cíle, ba společenské vize, jsou v programech stran představovány často jen 

krátkodobé cíle, spíš malicherná, leč chytlavá předvolební témata typu poplatků u lékaře. Všimněme 

si, že opravdu vážná společenská témata (vzdělání, bezpečnost, právo, populační rozvoj …) 

v programech zpravidla sice nechybějí, ale krčí se zahalené v obecných frázích, o jejich tematizaci 

v předvolebních kampaních ani nemluvě. Vždyť kolik hlasů by například získala strana, která by 

představila jako svůj hlavní cíl, až bude u vlády, investici do vzdělání se slibem, že generace našich 

dětí či vnuků z toho bude mít určitě velký prospěch.  
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MS: Lidé univerzitně vzdělaní zde jsou, mají menší nezaměstnanost, ale bohužel nejsou absolventy 

oborů, které jsou žádané. To se nelíbí průmyslníkům, jelikož potřebují lidi s jiným odborným 

zaměřením.  

VB: Když už jsme otevřeli téma vzdělání: pod vzděláním si nepředstavuji to, že má někdo načteno a 

diplom v šuplíku. To ještě nemusí představovat skutečnou vnitřní kultivaci. Tvrdím, že vnitřní 

kultivace, která souvisí i s kultivací mravní, opravdu vede k prosperující společnosti, ano i ekonomicky 

prosperující společnosti. Vzdělaní lidé mají tvůrčí přístup a přinejmenším pojem o tom, že píle a fair 

jednání se vyplatí.    

MS: Pěkně je to shrnuto v Bibli: „Nejprve hledejte boží království a vše ostatní vám bude přidáno.“ To 

znamená chovat se tak, jak je doporučeno v Desateru. Zkrátka, kdo usiluje o druhé bez prvního, může 

dojít na scestí. Jeho usilování nebude naplněno.   

... Kapitalismus ...  

MS: Obraťme list. Co byste řekl k obnově hospodářského řádu jako ne-ekonom, který svůj život strávil 

v knihách? Kapitalismus je stádium společnosti, které mělo být podle Marxe a jeho následovníků 

překonáno. Konečná fáze měla být komunismus. Jak se k této hospodářské formaci stavíte? Shodou 

okolností zabýváte-li se Komenským, ten žil již v době, kdy začala vznikat kapitalistická města.   

VB: Komenský sám svůj život dožil v milovaném Amsterodamu, který byl přímo centrem bouřlivě se 

rodícího kapitalismu, a to i kapitalismu globálního – vzpomeňme na již tehdy opravdu světovou 

východoindickou společnost, která finančně pomohla vydání jeho díla, a zejména na zbrojařskou 

firmu rodiny De Geerů, bez jejíž podpory by významná část jeho díla vůbec nevznikla. 

MS: Jasně zde ukazujete, že lidé, kteří měli kapitál, do jisté míry cítili povinnost, závazek, podporovat 

někoho ...  

VB: Kromě úsilí o zisk, měli také společenské vize, které chtěli podpořit a prosadit, a k tomu jim 

sloužila jejich pozice a kapitál. Už v Bibli je zdůrazňována zodpovědnost bohatých za společnost. Ve 

svém základě je kapitalismus postaven na lidské svobodě, píli, talentu a tvůrčím nadání, jehož 

aspektem je také podnikavost (to je ta biblická „hřivna“), spravedlivé komunikaci a věrnosti 

dohodnutým závazkům. Podvodný obchod, šizení, vykořisťování, jak by řekli komunisté, to není 

v jeho podstatě, to je – bohužel očekávatelné – lidské selhání. 

MS: Možná se to také může pohybovat v logice: „Ty něco znáš, já ti dám peníze a ty mi je na základě 

svých zkušeností rozhojníš“.  

VB: V té souvislosti, mám velkou úctu k řemeslu. Jsem přesvědčen, že řemeslo je jedním z projevů 

lidské kultivace, a proto když řeknu vzdělání, kultivace lidské společnosti, mám na mysli třeba i 

podporu a rozvoj řemesel. Myslím, že by se mnozí mladí lidé neměli trápit usilováním o vysokoškolský 

diplom – mojí zkušeností je, že to leckterým opravdu nesedí. Ať dělají, k čemu mají vlohy a co je 

fakticky, i když třeba nepřiznaně baví, což často může být právě řemeslo. Je to tvůrčí a společensky 

důstojná práce. 

MS: Ačkoliv se říká, že řemeslo má zlaté dno, mnoho z nás nepřitahuje.  
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VB: Ano, to je též jeden ze zajímavých jevů. Sociologové by měli říci, proč je společensky tak 

zneuctěna práce v tom původním, materiálnějším smyslu.  

MS: Možná jsou lidé zmateni trendy ve společnosti.  

VB: Bude to určitě jedna z hlavních příčin.  

MS: Považoval jste za logické, že například centrální hospodářství, které nefungovalo, bylo nahrazeno 

něčím jiným?  

VB: Podle mne, jak jsem řekl, jsou v základech kapitalismu velmi kladné principy. Ovšem, veškerý 

život a procesy ve společnosti musejí mít svá pravidla. Vnější i vnitřní. A politika je od toho, aby byla 

nad podnikáním, aby pro onu „hru“ stanovovala normy: už o demokracii jsme řekli, že jednou z jejích 

zásad je předpoklad, že každý člověk by mohl selhat. Kdybychom byli dokonalí, nebyl by stát 

potřebný. Také proto by nemělo docházet k prolnutí politiky a obchodu, také proto by podstata 

politického programu neměla být ekonomickým plánem, stát by neměl být podnikatelem. 

MS: To rozhodně. Nutné je též poznamenat, že stát vzniká jako formace při určitém stupni rozvoje 

společnosti.  

... Privatizace ...  

MS: Jedním z kroků ustavení kapitalismu byla privatizace. Československá ekonomika byla 

nejetatističtější, a proto se privatizovalo tisíce podniků. Toto období však bylo doprovázeno skandály. 

Jak na něj nahlížíte?  

VB: Princip byl dobrý. Myslím si, že čím méně státu, tím lépe. Zase - problémem je či může být člověk 

se svým porušením a sklonem k předpokládaným selháním, a to se pomíjelo. Jistě, mnohé nebylo 

domyšleno, proces byl uveden do pohybu dříve než příslušné právo.  

MS: Není to tak, že některé autority neřekly, co se nesmí, či lépe mnozí z nich souhlasili s postupy 

námi kritizovaných praktik? V jistém ohledu nevyužili síly a nepřímo se legitimizovaly prostředky, jak 

se „může“ postupovat.  

VB: Zmínil jste jeden z aspektů politiky, který zde rozhodně chybí. Politik by se měl také vyjadřovat 

k mravní stránce věci – o tom, že sám by měl být tím mravním vzorem, ani nemluvě.  

MS: Lidé vám řeknou: „Prosím vás, nementorujte!“   

VB: Ano, mravní aspekt politiky je i někdy společensky znevažován. Někteří mají k zesměšňování 

morálky asi osobní důvod… 

MS: Ale na druhou stranu - privatizace nebyla jedinou cestou k obnově kapitalismu. Také byly 

restituce, a to je do jisté míry napravení křivd, byť jiné křivdy se po roce 1989 staly, ale to je jiná 

otázka.  

... Hodnoty ...  

MS: Pro správné fungování demokratické politiky a demokratického kapitalismu je důležitý význam 

hodnot. Jednou z velkých hodnot je svoboda. Ano, chceme být svobodní, volali lidé během převratu. 
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Soudíte, že se jedná o hodnotu, která je jednou z největších, která také dělá člověka člověkem? Člověk 

je určen pro svobodu. 

VB: Lidská osobnost je natolik osobností, nakolik je svobodná, přesněji nakolik se cítí svobodná. Proto 

také idea demokracie počítá se svobodným člověkem, s plnohodnotnou osobou. Že povětšinou valné 

osobnostní úrovně nedosahujeme, to je něco jiného. Jde o úsilí, o směřování k ideálu. Jestliže někdo 

řekne, že nepotřebuje být svobodný, že to jediné, čeho si cení, je dostatek všeho k tzv. kvalitnímu 

životu, byť by to bylo za cenu kontrolovaného myšlení, zamknutých úst a omezeného pohybu, těžce 

se zpronevěřuje svému lidskému poslání.  

MS: Kdo si to uvědomuje? Na druhou stranu je mnoho lidí, kteří díky přehnané svobodě zapomínají na 

odpovědnost vůči okolnímu světu.  

... Člověk...  

MS: Dobrá, jak vnímáte proměnu člověka? Soudíte, že člověk se v průběhu doby mění, nebo je pořád 

stejný? Člověk se mění zároveň s pravidly, které si společnost odsouhlasila na základě demokratických 

či nedemokratických principů. Václav Klaus říkal: „Neměníme člověka, měníme systém.“ 

VB: Jsem přesvědčen, že člověk se nemění. Uvnitř je stále týž se všemi vlastnostmi a založením. 

Vnější projevy jeho chování se pochopitelně mění výrazně. Týká se to i jeho vlastního přesvědčení. Je 

to způsobeno tím, jak se mění společenství, čemu se obecně věří, co se zdůrazňuje, v jaké nouzi se 

společnost nachází, po čem touží. Po této stránce se člověk mění. Jestliže někdo, nějaká ideologie 

řekne, že změní člověka, myslí tím, že člověka zmanipuluje a nasměruje k určitému myšlení a chování. 

To, jak víme, je možné. Neznamená to však, že uvnitř nezůstane tímtéž člověkem se všemi slabostmi, 

pády, vítězstvími, se svědomím, k němuž se uvnitř obrací, byť by si třeba i sám myslel, že žádné 

nemá. 

MS: Měl by být zásadní.  

VB: Mimochodem, svobodu v nejvlastnějším slova smyslu si představuji jako svobodu přiznat si uvnitř 

pravdu, svobodu „hovořit“ se svým svědomím, nebát se být sám sebou, individuem.  Bez ohledu na 

to, co si o tom jiní myslí, kam mě chtějí dostat. Ať mně druzí udělají cokoliv, zbaví mě hlasu i pohybu, 

vždy budu mít svobodu, chci-li to sám, být sám se svým svědomím; nábožensky vzato, hovořit se 

svým Bohem. 

... Slovo a význam ...  

MS: Naše druhé setkání nad proměnami společnosti, hospodářství, kultury bych začal otázkou 

významu slova, jelikož souvisí jak s utvářením společnosti, tak kultury. Jak ke slovu přistupujete? 

Václav Havel v eseji Slovo o slově říká, že skrze slovo poznáváme údiv i omezenost našeho poznání. Na 

druhou stranu - člověk by mohl říci, že v roce 1989 jej lidé začali lépe vnímat, jako by prozřeli, byli 

naladěni na stejnou linku, nazřeli a pochopili obsah, který byl pronášen z tribun. To pak dokázalo 

vybudit energii, která se v lidech skrývala. Souhlasíte s tím?   

VB: Je s podivem, že najednou slovu, a to dokonce politickému slovu pronášenému z tribun, se po té 

dlouhé době znevážení dostalo respektu. Pravda je, že určitá slova vždy váhu měla. Byla to slova 

jiného jazyka než oficiálního, slova zakázaná. V Listopadu jsme vzali vážně politické slovo pronášené 
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z tribun nejen proto, že nebylo onou banální oficiální pa-řečí, ale také proto, že je pronášeli zcela jiní 

řečníci.  

MS: Jinými slovy: kdyby neoficiální řečí hovořili představitelé režimu, bylo by jim jinak rozuměno než 

těm, kteří mluvili na tribunách. 

VB: Ano, v politice, v životě společnosti záleží hodně na tom, kdo slovo říká.             

MS: Jinak je spojeno s osobou Gustáva Husáka, jinak s Miloušem Jakešem. Je zvláštní, že si lidé 

dodnes pamatují jeho provolání na Červeném Hrádku, kdy o situaci hovořil jako o „kůlu v plotě“. Dá se 

říci, že pokud člověk vystihuje podstatu, jelikož se jedná o vyslovenou pravdu, lidé kolem ji začnou 

vnímat. Dané slovo začnou vkomponovávat do svého všedního života.  

VB: Jde o pojmenování věcí pravými jmény. Je to cosi, co se setkává se zájmem každého z nás. Je to 

tím, že se pojmenování setká s jiným očekáváním.  

MS: Myslíte si, že lidé od komunistických představitelů byli zvyklí na určitou mluvu, a když najednou 

někdo trefně popsal tehdejší groteskní stav, tak se to zapsalo do myslí lidí?  

VB: Ano, když funkcionář zcela proti obvyklé tuhosti prozradí, na co vlastně myslí, tedy vysloví 

autentické slovo, zapůsobí kouzlem nechtěného, a to si lidé dobře pamatují. 

... Zkažený jazyk ...  

MS: Soudíte, že jazyk komunistického režimu byl zkažený? Byl založen na frázi?  

VB: Rozhodně ano. Na toto téma už leckdo mnohé a moudré napsal.  

MS: Jedním z nich byl Peter Fidelius.  

VB: A byli i jiní. Co je to jazyk totality? Nemluvme pouze o komunistické totalitě, ale obecně, totalitní 

jazyk vyrábí každý, kdo chce získat moc a ovládnout společnost; jde o politiku a politika se odehrává 

v jazyce. A lidmi se manipuluje zejména pomocí jazyka. Slovům se vnutí jiné významy, vytvoří se 

soustava jinotajů a závazná pravidla korektnosti.  

MS: Poté to vede k humorným situacím.  

VB: To také. Samotné jinotaje jsou jednou stránkou věci. Vážnější a horší je posun významu slov. 

Jednoduše se neřekne, že se zvyšují ceny, ale že se ceny upravují.  

MS: Zjemňují se některé významy nebo se věci nazvou jinak.  

VB: Policie podezřelé lidi nestíhá a nevyšetřuje, ale „řeší závadové osoby“.  Anebo se o části fondu 

knihoven nesmělo říci, že je zakázaný, ale byl to „zvláštní fond“. A to ponechávám stranou, že bylo 

nežádoucí vůbec mluvit na veřejnosti o samotném faktu existence takového fondu. 

MS: Lze se domnívat, že cosi podobného můžeme vidět i v otevřené společnosti. Ne nadarmo se 

hovoří i o politické korektnosti.  

VB: Motivace, proč ohýbat jazyk, žijí stále a jsou různé.  
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MS: Od ohýbání vede krátká cesta k vyprázdnění. Sluší se říci, že člověk, když je nyní konfrontován 

s vyprazdňováním jazyka, může na to upozornit, ale v totalitním režimu tuto skutečnost mohl říci 

pouze mezi přáteli, kteří byli naladěni na stejnou linku. Na druhou stranu asi musíme říci, že když byl 

člověk odvážný a dovolil si to, čekal jej postih. Dnes si můžete říkat, co chcete, ale problém je, že vás 

lidé nemusí brát vážně, neposlouchají vás. Můžeme říci, že autentické slovo v minulém režimu mělo 

velký význam. Vedlo to až k velkému otřesu v roce 1989.  

... Kultura ...  

MS: Posuňme se o trochu dále, a to ke kultuře, jelikož jazyk, jeho úroveň se do ní logicky promítá. Jak 

vnímáte význam kultury v minulém režimu? Jsou lidé, kteří na kulturu před rokem 1989 nahlížejí jako 

na něco, co sloužilo režimu.  

VB: Mocní pochopili velmi brzo, že kulturní projevy, které jsou primárně určené k oslovení lidí a 

nesené emocí, mohou být skvěle využity jako nástroj manipulace. Čím více kulturní produkty pracují 

s obrazem nebo se smyslovými informacemi, tím lepší je to nástroj k ovládání. Přece jen slovní 

kultura je příliš zprostředkovaná, komplikovaná na to, aby oslovila nebo zmanipulovala masy. Může 

ovšem působit na elitu nebo vzdělanější, přemýšlivější část společnosti, ale ta je vždy v menšině. 

Toho se chopili už bolševici. Zmiňme, jaký význam přisoudil Lenin filmu a jak sovětský film doslova 

hýbal masami. A podobně toho využili nacisté.  

MS: Jen si vzpomeňme, co se sem dostalo! Vážná hudba, knihy. Nepřicházelo vše, ale pouhý výběr. 

VB: Ano, záleželo na obsahu. Vládcové paradoxně podporovali spíše původní tvorbu, protože tu 

mohli mít pod kontrolou. Otevřenými či skrytými nástroji mohli jednotlivé autory usměrňovat. Mohli 

jim něco zakazovat, něco přikazovat, něco slibovat. Mohli si je kupovat. Filmová, divadelní, literární 

tvorba byla přece jen formována s ohledem na vůli moci, která ji „platila“. Kdežto při přenesení či 

překladu nějakého již hotového cizího díla musela nastoupit dodatečná pracná cenzura, a v těchto 

případech nějaké škrty v textech či střihy ve filmech byly vždy problematické.  

MS: Nesmíme zapomínat, že zde fungoval Svaz spisovatelů. To není znak dnešní doby.  

VB: Ano, nástrojem toho „řízení“ kulturní tvorby byly umělecké svazy. 

MS: Myslíte si, že to podporoval režim? Sdružování dnes není takové jako v minulosti.  

VB: Komunistický režim striktně trval na tom, aby každá oblast kulturní tvorby měla svůj „svaz“, který 

měl formálně „pečovat“ o tvůrce a umělce. Celkem nepokrytě to ale byla kontrola. Vždyť kdo nebyl 

ve svazu − a pro přijetí do svazu se kádrovalo − ten nemohl vydávat, nemohl vystavovat, nemohl hrát 

divadlo, prostě jako umělec neexistoval. Dnešní umělecké svazy, pokud existují, mají ovšem zcela jiný 

smysl – jednoduše jako syndikáty, podpůrné spolky apod. 

MS: Sluší se říci, že po roce 1989 bylo proti svazům tažení, jelikož na ně bylo nahlíženo jako na 

korporativistickou entitu. Proti korporativismu byl i Václav Klaus, ... 

VB: ... jenž prosazoval prvoplánově individualismus a trh.  
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... Kultura v otevřené společnosti ...  

MS: Podíváte-li se na kulturní scénu, čím je charakteristická v otevřené společnosti? Jsou potřeba 

podle vás instituce, jako je Národní knihovna, Česká filharmonie, Národní galerie? Dříve to byla 

doména státu. Dnes? Liberálové vám řeknou, že se o kulturní statky má postarat trh a případně 

mecenáši. Stát - ať se do toho laskavě neplete.     

VB: Diskuse o této otázce běží od roku 1990 a myslím, že ve státních kulturních institucích je stále 

živá. Diskutuje se o vlastním smyslu samotných institucí, o jejich hospodářsko-právní formě, 

respektive o smyslu toho, proč tyto instituce zřizuje a plně financuje stát. Někdy v druhé 

polovině devadesátých let skupina ředitelů takzvaných národních institucí – zhruba vzato těch 

největších − se touto otázkou intenzivně zabývala a dovedla své úvahy téměř do konkrétních návrhů 

legislativních opatření, například zákona o národních kulturních institucích. Měl být jasně definován 

typ instituce „národní“, její veřejnoprávní statut, hospodářsko-právní forma, vyjasněna podpůrná 

role státu - a takové instituce v počtu tak asi do desíti měly být vyjmenovány. Bohužel tehdejší 

převážně levicová politická garnitura v čele s ministrem kultury tomu porozuměli tak, že je to snaha o 

privatizaci něčeho, co by mělo být takzvaně celého národa, a smetli to ze stolu. 

MS: Můžeme říci, že se to dostalo do bodu nula.  

VB: Svou neblahou roli sehrál kromě toho právě ten zamýšlený výčet národních institucí. Lokálně 

politické zájmy, úsilí o prestiž, kalkul s budoucí možnou ekonomickou podporou atd. prakticky 

znemožnily dohodu o tom, která instituce by se ještě měla ve výčtu octnout. To se ostatně výrazně 

projevilo po vzniku krajů, kdy státní příspěvkové organizace zřizované jednotlivými resorty měly z 

principu být převedeny pod kraje respektive obce, či proměnit se v obecně prospěšné společnosti, 

nadace atd. Rozhodnutí, zda si tu kterou instituci převezme kraj jako takový, či ji předá obci, nebo zda 

ji takříkajíc pustí do prostoru bez dotace, bylo nakonec prakticky na krajích. Z tehdejších osmdesáti 

státních kulturních organizací „u státu“ zůstalo jen několik ...  

MS: ... řízených Ministerstvem kultury ČR.  

VB: To by mohly být ty národní instituce. Ze strany organizací samotných byl ovšem vyvíjen tlak na 

ponechání pod státem. Po složitých jednáních to dopadlo tak, že přímo státem řízených kulturních 

institucí je pořád hodně, a to asi třicet.  

MS: Soudíte, že je to chybné? Rozhodování je na úřednících. Dnes se prosazuje slovo subsidiarita. 

Problém se má řešit v místě, kde daná instituce působí.  

VB: Částečně se to uplatnilo. Velké kulturní instituce v krajích také pod kraje zpravidla spadají. Jak si 

dnes vedou, to zpravidla dost subjektivně ovlivňuje vedení kraje, konkrétně: jak který hejtman je 

nakloněn kultuře, a to kterému jejímu oboru, určité osobní zájmy a ambice v to počítaje. Vezměme si 

aktivity bývalého středočeského hejtmana, který − cítil-li v tom prestiž − se choval k některým 

institucím ve svém kraji velmi mecenášsky. Tak třeba nová galerie v Kutné Hoře je jistě velkorysý a 

dobrý počin.  

MS: Máte na mysli galerii GASK.  
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VB: Jiné kraje na tom byly zase jinak. Tak třeba velmi potřebné nové sídlo krajské knihovny 

moravskoslezského kraje, chystané již léta, se stavět nebude, jelikož vedení kraje tomu jednoduše 

nepřeje. Nevidí v tom žádný užitek ani věcný, ani politický.  

... Nezastupitelnost státu? ...  

MS: Z toho, co jste řekl, si myslím, že stát má v oblasti kultury z hlediska financí spíše zastupitelnou 

roli a měl by se snažit o to, aby stanovoval normy, nikoliv se podílel na řízení jednotlivých institucí.  

VB: Rád bych se vrátil k první otázce. Jsou-li některé instituce označeny jako „národní“, je otázkou, co 

to vlastně znamená. Čím se definuje kategorie „národní instituce“? Proč je jedna instituce národní a 

jiná nikoliv? Je to snad proto, že je největší? Nebo nejkvalitnější? 

MS: Má například historickou tradici.  

VB: Ano, historická tradice – vedle historie a často také ústřední polohy − zřejmě způsobuje, že se 

instituce stane symbolem, který by měl být zřizován a financován centrálně ze státních peněz – viz 

například Národní divadlo. 

MS: Češi se na něj v devatenáctém století složili. 

VB: Je ale už toto zárukou kvality? Kdyby se v Národním divadle inscenovalo a hrálo špatně, bude to 

pro nás stále národní divadlo? Bude stále onou uctívanou „Zlatou kapličkou“?  

MS: Mělo by se dbát na to, aby kvalita výstupů instituce byla lepší a lepší, nikoliv aby se zhoršovala.  

... Knihy, nakladatelé, knihovna ...  

VB: Rád bych se však dostal k Národní knihovně, kde kategorie „národní“ má svou zcela věcnou, 

odůvodněnou stránku. V jejím případě nejde primárně o historickou tradici, i když právě tu má 

nejdelší ze všech našich kulturních institucí, o nějakou národní symboliku, ani o to, že nějakým 

způsobem reprezentuje národ ve smyslu etnickém; tato instituce především zcela věcně plní určité 

úlohy, k nimž byla pověřena zákonem, a takto se s ní počítá i na mezinárodní úrovni. Podle jistých 

mezinárodních uzancí, ba i psaných pravidel, například v rámci UNESCO, se počítá s tím, že v každém 

státě působí jedna knihovna, která má za úkol shromažďovat a zpřístupňovat veškerou publikační 

produkci ze svého území. Schválně jsem nepoužil slova národa. Termín národní v západních státech 

má zcela jiný význam než u nás. My se pojmem „národní“ obracíme k etnicitě, kdežto jinde „national“ 

znamená prostě státní, ústřední. My jsme se vzdali označení „státní“ u kulturních institucí, protože to 

pro nás příliš navozuje a podtrhuje administrativní poslání a charakter instituce; návaznost na 

„úřady“ nám historicky není příjemná. Termín „národní“ však také není úplně šťastný, protože se pro 

nás spojuje s jazykem, s etnicitou, a to v případě Národní knihovny je zavádějící. Avšak pro 

mezinárodní srozumitelnost je to termín nezastupitelný. Tedy Národní knihovna na rozdíl od jiných 

tzv. národních institucí je „národní“ jednoznačně a nepochybně, bez nutnosti argumentovat historií, 

symbolikou, významem pro národ …, i když to všechno zde také je, a to velmi silně. 

MS: Ještě než bychom plně diskutovali téma knihoven, rád bych se zeptal, jak se díváte na téma s nimi 

spjaté, a to otázku knih, knižní produkce před a po roce 1989? Zmínili jsme, že mnohé bylo 

cenzurováno. Vybíralo se, jaká kniha bude přeložena, ale když se již něco přeložilo, titul se dal označit 

za literární skvost.  



 
 

25 
 

VB: Kultura tehdy představovala alternativní svět, ve kterém se uplatňovala touha člověka po pravdě, 

po svobodě a demokracii, tedy měla roli politickou a nápravnou. V devadesátých letech se 

spisovatelé snažili literaturu od těchto úkolů osvobodit s tím, že politické působení není jejím 

původním posláním. 

MS: Sluší se říci, že u nás před rokem 1989 byly takzvané knižní čtvrtky. Lidé na knihu museli vystát 

frontu. 

VB: Po knihách, ale obecně po kultuře byla velká žízeň a poptávka. Kulturního života se zúčastnilo 

myslím mnohem více lidí, širší segmenty společnosti, než tomu je dnes ve svobodné společnosti.  

MS: Dnes máte výběr a každý člověk může volit podle svých preferencí. Když se však zúží, je logické, že 

lidé budou poptávat to, o co by normálně příliš zájem neměli.  

VB: Přesně tak.  

MS: Jak se podle vás změna promítla do nakladatelského sektoru? Tím myslím, že vzniklo mnoho 

nových nakladatelství. Některá musela přerušit svou činnost a byla do jisté míry zlikvidována jako 

ODEON. Některá postupem času vznikla – TORST, Argo. Soudil jste, že se jedná o přirozenou reakci? 

Noví nakladatelé se ujali možnosti vydat knižní tituly, po nichž lidé toužili. Pomohli zaplnit niku, která 

na knižním trhu vznikla.  

VB: Mohli jsme pozorovat rychlý, překotný vývoj nakladatelské činnosti, ohromné vzestupy a hluboké 

pády. Čím rychleji a důsledněji se sytila poptávka po dříve nedostupné literatuře, tím rychleji se 

nakladatelství dostávala do těžké situace. Klesal odbyt, stále hůře se prodávala kvalitní literatura, 

která často není atraktivní komerčně. 

MS: Měli bychom říci, že dříve nebyl problém vydat desetitisícové náklady, ale dnes, když ...  

VB: ... je náklad nad tisíc, je to hodně.  

MS: To nehovoříme o poezii. Ta se stala popelkou.  

VB: Bohužel, je to svým způsobem normální tržní situace, která volá po mecenášství, a to se naštěstí 

do jisté míry uplatňuje. Dobré věci vycházejí. Také jsou zde vydavatelství jako součást instituce, třeba 

Academia v rámci Akademie věd ČR.   

MS: Knihy vycházejí i díky grantům.  

VB: Také existují dotační programy ze strany Ministerstva kultury na podporu umělecké tvorby, která 

není předem tržně zajímavá. Ovšemže není možné se vracet zpět a žádat po státu, aby tvorbu 

systematicky dotoval. Ale co je možné, je snaha kultivovat prostředí. Tím myslím dávat najevo 

politické i grantové sféře, že se sluší podporovat kvalitu.  

MS: Myslím si, že o této sféře můžete hovořit, jelikož vaše dílo vycházelo v nakladatelství Oikoymenh. 

Bez grantů by nespatřilo světlo světa.  

VB: Tak v Oikoymenh jsem zatím vydal jen jednu knížku, další přibude snad v budoucnu. Moje nynější 

hlavní práce je pro nakladatelství Academia. Jsou i jiná kvalitní kulturní nakladatelství jako vámi již 

zmíněný TORST, Argo, Paseka ... Kupodivu se drží, vedou si dobře. Je to proto, že si kvalitou přes 
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všechny obtíže již vybudovali určitou prestiž. K tomu určité subjekty, které chtějí něco podporovat, již 

jsou více motivovány zaměřovat se právě tímto směrem.    

MS: Mají dobré jméno a vědí, co vydat. Například jsou nakladatelství, která, aby vydala něco opravdu 

kvalitního, musí současně nabídnout něco, co budou lidé kupovat ve větším množství.  

VB: Ano, na českém trhu působilo nakladatelství Ivo Želený, který vydával spousty braků, ... 

MS: ... ale vydal spisy Josefa Škvoreckého.  

VB: Je věčná otázka, zdali účel světí prostředky.  

MS: Dobré nakladatelství vydá 20 knih ročně. Jsou těmi, k nimž se člověk může vracet. Jsou známkou 

kulturního života společnosti v dané době.  

... Stát a knihy ... 

MS: Co stát a knihy? Domníváte se, že by stát neměl požadovat placení DPH? Tážu se proto, že 

předminulý rok bylo velké pozdvižení, když stát žádal, aby se na knihy vztahovala zvýšená sazba DPH. 

V Anglii, Irsku, Norsku, to není.   

VB: Jako není správné, aby stát zachraňoval firmy, nechceme, aby přímo dotoval nakladatelství nebo 

jiné umělecké podniky. Měl by však vytvářet podmínky, aby to, co je nespornou hodnotou, ale v tržní 

soutěži už z povahy věci slabé, mělo šanci vzniknout a prosadit se. Měl by jen s velkým rozmyslem 

podporovat tvorbu a subjekty, které mají komerční potenci již v povaze, a více naslouchat těm, kteří 

jsou na tom opačně, a přesto skýtají i vyšší kvalitu. Velkorysé daňové odlehčení je určitě účinný 

nástroj, který ostatně skoro nic nestojí: vždyť jakou položku v rámci celkového výběru představují 

daně od komerčně slabých kulturních subjektů? Protihodnotou je pak sice zprvu málo viditelný, ale o 

to jistější vklad do budoucnosti celé společnosti, tedy chceme-li politický výtěžek. 

MS: Když dobrá kniha stojí 500 korun, patnáct procent z částky je znát. Někdo vám může namítnout: 

jsou kulturou románky pro ženy?  

VB: Tato námitka je na místě. Sám ji nemám vyřešenou. Za kulturu určitě nelze mít braky, plytké 

televizní seriály, estrády. To není kultura, ale industrie. Podobně jako třeba reklamní „tvorba“. 

MS: Když to sledujete, nepovznáší to ducha, ale je to „duchamorné“.  

VB: Účelem je nepokrytě pouze finanční zisk. Je otázkou, jak to rozlišit.  

MS: Rozhodnutím osvíceného člověka.  

VB: Zákony mohou platit pouze paušálně. Jakákoli kategorizace v této oblasti je skoro nemožná. 

Anebo se na rozlišování kulturního od nekulturního má vytvořit komise? Takový způsob ovlivňování, 

přesněji kontroly a povolování, mají někteří politici rádi a pěkně to fungovalo za starého režimu … 

... Knihovna, knihovny ...  

MS: Nyní bych přešel k otázce Národní knihovny. Vy jste v ní působil ještě před rokem 1989. Jakých 

změn podle vás instituce musela doznat? Bylo cosi zásadního, co se mělo změnit po roce 1989?  
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VB: Zásadní bylo, že knihovní fond tehdejší Státní knihovny byl kategorizován na dovolený a zakázaný 

− už jsem zmínil onen pěkně orwellovský termín „zvláštní fondy“. Respektive přístup k fondům byl 

regulován už na vstupní úrovni, to znamená i na úrovni informací. Dnes si málokdo uvědomuje, že 

veřejné knihovny, a to byly vlastně všechny, musely povinně budovat dva katalogy svých fondů. 

Veřejný katalog, jemuž se říkalo čtenářský, zpřístupňoval záznamy na produkci, která byla dovolena, 

ba, důsledněji vzato, doporučena. Vedle toho se musel vést služební, čtenářům nepřístupný katalog 

zahrnující důsledně veškerý knihovní fond v majetku knihovny. 

MS: Co Národní knihovna? Jaké tam probíhaly postupy s evidencí knih?  

VB: Za normalizace se „závadné“ knihy už nepálily či neničily, ale – obrazně řečeno – posílaly do 

vyhnanství nebo zavíraly do vězení. V sedmdesátých letech se musely na základě tajných, ručně 

pořizovaných seznamů povinně vybrat z fondů všech veřejných knihoven a odeslat do pověřených 

center. V Čechách to byla Státní knihovna, na Moravě pokud vím olomoucká a brněnská vědecká 

knihovna. Tak například v industriálních plechových halách daleko za Prahou podléhal pozvolna zkáze 

víc než milion knižních svazků této zakázané literatury, na Moravě to asi bylo podobné. Vedle těchto 

svozů z knihoven však proudila do zvláštních fondů knihovny literatura z policejních konfiskátů, tedy 

literatura zabavená při domovních prohlídkách, při kontrolách na hranicích, v dopravě apod., dále 

literatura z pozůstalostí, a konečně literatura aktivně získaná nákupem, výměnou, příp. darem ze 

zahraničí v rámci profilového získávání bohemik. Zajímavé, až komické bylo, čeho všeho se režim bál 

a co všechno zakazoval a zatajoval: zdaleka nešlo jen o samotný obsah knížek, ale zatajovala se 

důsledně jména autorů. Takže se čtenář například nesměl dozvědět, že existoval nějaký Masaryk či 

historik Pekař, o jménech současných disidentů či exulantů ani nemluvě, byť by jejich lecjaká díla 

neměla s komunistickou ideologií žádný spor, ba ji třeba i podporovala. Stejně tak byla zákazem 

stižena celá produkce nakladatelství, pokud se nějak „pošpinilo“ vydáním díla nežádoucí osoby. 

Kuriozitou bylo například to, že ve zvláštním fondu skončil i španělský překlad Komenského Velké 

didaktiky vydaný na druhé polokouli - a to proto, že v předmluvě bylo vysvětleno, že autor pocházel 

z území dnešního Československa, tj. země takových osobností jako Zátopek či Čáslavská … Zvláštní 

fondy se skladovaly odděleně, a pokud se někdy zpřístupňovaly, bylo to jen vyšším stranickým 

funkcionářům, případně jedincům vybaveným politicky důvěryhodným potvrzením o badatelském 

účelu jejich zájmu. Základní evidence a katalogizace zvláštních fondů nebyly však z hlavní linky 

zpracování nijak vyděleny, takže do okamžiku jejich předání do zvláštního oddělení kniha prošla 

mnoha rukama, byla mnohými přečtena, ba i půjčována známým, … 

MS: ... ale i cenzorem.  

VB: Censuru sama knihovna neprováděla; buď knihy přišly už označené – to byly ty konfiskáty, anebo 

se jiným způsobem získané knihy musely v knihovně označit značkou ZF celkem mechanicky podle 

těch zmíněných tajných seznamů. 

MS: Jelikož se bohemistika studuje na zahraničních univerzitách, odebíraly se výstupy univerzit.  

VB: Ano, byly získávány normálními akvizičními postupy. Z řečeného plyne, že k zvláštním fondům, 

nebo alespoň k informaci o nich, se dostala značná část „normálních“ zaměstnanců, a přes ně i leckdo 

z veřejnosti. Já jsem pečoval o generální katalog, kde musel být přítomen záznam o každé jednotce, 

kterou knihovna získala. Záznamy na prohibita měly razítko ZF. Proto byl generální katalog tak přísně 

střežen a veřejnosti v zásadě nepřístupný. Jenže do katalogu měli kromě mnohých zaměstnanců a 
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stranických funkcionářů přístup z veřejnosti i pedagogové a vědečtí pracovníci nejvyšší kategorie, či 

jednoduše „véčkaři“, tj. všichni, jimž byl přiznán přístup do vědeckých zdrojů. A pak se povolovaly i 

výjimky, a v tom jsem byl z titulu správce katalogu dost činný … 

MS: Z dnešního pohledu je to úplně absurdní.  

VB: Když se na konci osmdesátých let chystal podobně jako i v ostatních světových knihovnách 

projekt zpřístupnění generálního katalogu cestou převodu na mikrofiše, vznikl velký problém: takto 

se nejen naše, ale i zahraniční veřejnost dozví o existenci zvláštního fondu, ba i konkrétně o tom, 

které tituly jsou zakázané. Hlavně kvůli této otázce se veškeré práce na projektu zdržovaly až do 

okamžiku politického převratu. Tehdy však už byla k dispozici pokročilejší technologická řešení − 

katalog byl v polovině 90. let veřejně zpřístupněn na síti ve formě skenu. 

MS: Zkrátka - být zaměstnancem Národní knihovny byla velká výsada. Alespoň jste se dostal ke 

knihám, k nimž se normální člověk nedostal. Lidé k tomu měli impulz, jelikož to bylo zakázané. Dnes 

zábrany padly.  

VB: Když jsem musel odejít z Akademie a bylo mi nabídnuto místo v tehdejší Státní knihovně, šel jsem 

tam rád, a to nikoli jen z nouze. Po letech, kdy jsem v Klementinu studoval a pak trávil mnohé dny 

jako pracovník Akademie, mne tamní prostředí prosáklé tradicí a věděním jaksi vtáhlo, cítil jsem se 

tam tak trochu jako doma. Po nástupu do Klementina jsem brzy zanechal marných úvah o nějakém 

„lepším“ zaměstnání, které by odpovídalo mému oboru, a objevil jsem svůj zájem a cíl právě zde. 

Postupem času jsem se s touto podivuhodnou institucí stále více identifikoval, nabyl za ni jakýsi pocit 

odpovědnosti. 

... Kroky ředitele knihovny  ke konsolidaci instituce ...  

MS: Dobrá, udělejme krok do nové doby. Jaká rozhodnutí jste dělal po svém jmenování v roce 1990?  

VB: Nejakutnější, nejobtížnější a také nejméně příjemná byla otázka personální.  

MS: Jinými slovy: kádry.  

VB: Musel jsem obměnit či přinejmenším prověřit vedení na všech úrovních. Změna však nebyla 

vedena primárně politicky. Po třinácti letech v této instituci jsem dost dobře věděl, kdo co umí, ale 

také na koho je spolehnutí. Myslím tím například některé bývalé straníky, které jsem poznal jako 

v zásadě slušné lidi, kteří snad dodrží dané slovo. Samozřejmě se to neobešlo bez nějakého omylu. 

MS: Byl to náklad, jelikož počet pracovníků Klementina se počítal na stovky.  

VB: Když jsem knihovnu převzal, počet pracovníků byl přes 600, když jsem funkci opouštěl v roce 

2004, bylo jich o 200 méně. Postupné redukce byly ze všech opatření tou nejméně příjemnou věcí a 

přesto, že si snad všichni uvědomovali, že jsou nutné, někteří to brali velice úkorně. Ale snížení stavu 

personálu bylo dáno také organizačním vyčleněním některých celých útvarů – Ústřední ekonomické 

knihovny, Francouzské knihovny … Při tom všem jsme čelili katastrofálnímu stavu instituce, a to jak 

materiálnímu a technologickému, tak organizačnímu. Knihovna byla kolosem se spletitou a co do 

rozdělení úkolů nejednoznačnou organizací, logistika jednotlivých procesů byla někdy až nesmyslná. 

Instituce byla trvale a hluboce podfinancovaná. Materiální zázemí před kolapsem, technologie víc než 

zastaralá. Budovy v hrozném stavu. Deset procent knihovních fondů, tj. pro představu 600 tisíc 
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svazků, bylo mimo regály. To znamená v přepravkách či na zemi na hromadách. Například v ambitu 

Klementina, ve zrušené studovně, sahaly sloupce přepravek s knihami až do výše jeho 

sedmimetrového stropu.  

MS: Jak se v tom mohl někdo vyznat?  

VB: Nikdo se v tom nevyznal, nehledě na to, že knihovní fondy byly takto i fyzicky nedostupné. 

Jednoduše se z nich neexpedovalo. Navíc byl problém se statikou, protože Klementinum má od doby 

Machoňovy přestavby v 30. letech sklady pod střechou po celém obvodu Klementina, které jsou 

samy o sobě železobetonové, tedy pevné, ale těžké. Ale velká část fondu byla kromě toho mimo 

Prahu v několika depozitářích, většinou starých zámcích, které se ke skladování knih vůbec nehodily, 

a podle toho také knihy vypadaly – masivně podléhaly zkáze, nemluvě o tom, že se také, přes veškerá 

opatření, kradly. Například milion svazků, do velké míry historický fond, byl umístěn v krásném 

barokním zámku v Postoloprtech. Až na výjimky všechny tyto nemovitosti byly v zoufalém stavu a na 

jejich rekonstrukci či adaptaci nebyly prostředky, přičemž investovat do nich nemělo ani tak smysl, 

neboť tento způsob skladování knih prostě neměl perspektivu. Spíše bylo třeba hledět na to, aby se 

stát takovéto zátěže co nejdřív zbavil. Ani to však nebylo jednoduché: i když se s obtížemi podařilo 

najít zájemce, privatizace každé jednotlivosti musela být projednána vládou, a ostatně zůstával 

problém, kam umístit ty knižní fondy. Byl to bolestný proces na desetiletí… 

... Zahraniční pomoc ...  

MS: Nebyla zde náhodou zahraniční pomoc? To znamená, že by se solidarizovali vaši partneři 

v zahraničí – velké knihovny. Navíc Klementinum je rozsáhlý církevní komplex, který zasluhuje 

pozornost světa. Je otázkou, jestli pomoc ze zahraničí připadala v úvahu.  

VB: Máte na mysli správu nemovitostí …  

MS: ... i knižních fondů.  

VB: Na Západě panovalo přesvědčení, že nám hlavně scházejí zahraniční knihy, což samozřejmě byla 

pravda. A tak na začátku devadesátých let u Klementina často zastavovaly kamiony s knihami. Byla to 

velká pomoc, byli jsme tak schopni doplnit knihovní fond podle žádaného profilu. Pokud jde ale o stav 

nemovitostí, přesněji problém skladování knižních fondů, s ním nám zahraničí pomoci fakticky 

nemohlo. Mezitím se v již zmíněné souvislosti nakládání s nemovitostmi řešily nepříjemné kauzy, 

například jak naložit s kostelem svatého Michala, který patřil Národní knihovně. Ministerstvo kultury 

ČR jednoznačně odepřelo jakoukoli investici ze strany státu a dalo pokyn k prodeji.  

MS: Vy jste jej neprodal.  

VB: Po určitých bouřlivých peripetiích jsem jej pronajal. Věc tím však neskončila, ale o tom snad jindy. 

Kromě toho se také distribuovaly do knihoven zpět zvláštní fondy, pokud však už nebyly zničené, a 

vracely se knižní fondy, které byly zabaveny církevním řádům. Alespoň tento proces proběhl relativně 

rychle a úspěšně. Snad nejvýznamnější z hlediska dalšího rozvoje nejen Národní knihovny byl na 

začátku devadesátých let okamžik, kdy se o nás začala zajímat Mellonova nadace a ještě některé jiné 

subjekty ze Spojených států. Iniciátorem a hlavním prostředníkem i vyjednavačem byl profesor 

Andrew Lass, jenž má v té věci nehynoucí zásluhy, důležitým garantem by profesor Richard Quandt. 

Na základě úspěšného projektu nazvaného CASLIN – Czech and Slovak Library Information Network 
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nám byla přiznána dotace na vybudování knihovních databází a automatizované sítě. Že dnes běžně 

vyhledáváme v databázích, že jsou všechny knihovny propojené, a to i v prostoru bývalého 

Československa, že si dnes jaksi samozřejmě objednáváme prameny v síti, to je zásluha především 

zahraničních subjektů. Český stát prostřednictvím Ministerstva kultury začal na projekt přispívat až 

po několika letech.  

MS: Zkrátka nejprve museli přijít cizinci, abychom si uvědomili nutnost zásahu.  

VB: Je smutné, že o nutnosti jinde tak samozřejmé automatizace jsme museli své Ministerstvo kultury 

přesvědčovat několik let. Ale naopak, pokud jde o řešení problému knihovního fondu, tam je nutné 

velkou zásluhu přiznat právě Ministerstvu kultury. V počátku devadesátých let rozhodlo o tom, že 

nám připadne areál bývalého výstavnictví v Hostivaři, a získalo od vlády finanční prostředky na 

vybudování potřebných zařízení. Do roku 1995 tak vyrostl velký moderní, funkční depozitář a 

pobočka Národní knihovny se specializovanými pracovišti, a v následujícím dvouletí se podařilo 

složitými a nákladnými procesy zachránit a revitalizovat veškerý šestimilionový knižní fond, umístit ho 

na patřičná místa, a tak dokonale zpřístupnit. 

MS: Zkrátka v půli vašeho funkčního období.  

VB: Byť toto byly zcela podstatné problémy, zdaleka ještě nebyly všechny. Například stav samotného 

Klementina, a tím myslím nejen skladovou část, ale vůbec celku. Stavba jako taková, statika, rozvody 

… 

MS: Když se budova nechá dvě generace chátrat, neupravuje se, je logické, že dojde k rozpadu.  

VB: Ještě k tomu musíme připočítat zátěž obrovského provozu.  

... Čtenáři a knihovna ...  

MS: Jak docházelo k rozšíření čtenářstva? Když člověk nahlédne do výroční zprávy, je tam uvedeno 

číslo kolem 25 tisíc, ale osob, které prošly Klementinem, bylo mnohonásobně víc.  

VB: Rozdíl je v tom, kdo je to čtenář respektive registrovaný čtenář a kdo pouze návštěvník. Tento 

vývoj probíhal v jakýchsi vlnách. V době špatného stavu služeb knihovny klesl počet registrovaných 

čtenářů myslím na 24 tisíc, po rehabilitaci knihovního fondu a služeb v druhé polovině 90. let, ale 

začal opět stoupat, takže když jsem Klementinum v roce 2004 opouštěl, bylo čtenářů přes padesát 

tisíc. A dnes počet registrovaných čtenářů zase klesá a je otázka, kde se zastaví. Mezi knihovníky se o 

tom hodně diskutuje. Je to asi hlavně tím, že stále méně lidí potřebuje přístup k fyzické knize: 

ohromná část příručkové literatury, a k tomu právě té literatury, která odpovídá zájmu publika 

typického pro Národní knihovnu, je dnes přístupná digitálně, přes internet, ať už zcela volně či pod 

licencí. Klesá ale i počet fyzických osob - ať už registrovaných čtenářů, či jen návštěvníků - 

docházejících do Klementina. Paradoxně jsou příčinou poklesu právě lepší služby. Zejména lidí, kteří 

chodí do katalogu najít záznam a objednat si knihu, je stále méně. To vše se dá snadno zařídit přes 

internet. Pokud vím, po síti dnes přichází snad 95 procent objednávek. Čtenář veřejné knihovny 

typicky přijde a dostane knížku na místě, případně si ji vyžádá a je mu hned přinesena. Kdežto ve 

velké vědecké knihovně většinu publika tvoří odborníci, badatelé, lidé studující, kteří si četbu plánují. 

Jim stačí a vyhovuje, že si od počítače knihu objednají, přijdou si pro ni příští den nebo poté, co 

dostanou vyrozumění, že kniha je pro ně připravena. Nespěchají na ni. Pro případné okamžité 
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požadavky se zřizují příruční knihovny ve studovnách, nebo fondy s volným přístupem, kde se volně 

nabízejí publikace příručního charakteru respektive takové, u nichž se předpokládá velká poptávka. 

Taková je zkušenost velkých univerzálních knihoven, tomu se dnes snaží přizpůsobit a vyjít vstříc. 

... Budování nové knihovny ...  

MS: Knih, které se vydávají, je nyní více a Národní knihovna má jistou povinnost obdržet „povinný 

výtisk“. Vše má svou kapacitu, obzvláště budovy v centru Prahy, a proto byl v polovině devadesátých 

let otevřen depozitář v Hostivaři. Byly úvahy o vybudování nové knihovny. Sám jste vyjádřil jistou 

rezervovanost, že není třeba. Jak vnímáte tento odvážný projekt? Knih je více, je logické, že skladovací 

kapacity jsou omezeny ...  

VB: Zaprvé, do Národní knihovny přibude ročně tak šedesát sedmdesát tisíc svazků, přesněji jednotek 

knihovního fondu. Když jsme koncem devadesátých let modelovali možný vývoj, z nutné opatrnosti 

jsme raději počítali s ročním nárůstem sto tisíc. S tímto – jak dnes vidíme stále nadsazeným − číslem, 

a s odhadem nutného počtu regálů, objemu prostoru atd. jsme tehdy dospěli k roku 2016 jako 

k bodu, kdy budou všechny stávající skladové kapacity vyčerpány. Logicky by tedy v tomto okamžiku 

už měly být připraveny kapacity nové. A aby se taková velká investice vyplatila, měly by nové 

skladové prostory stačit nejméně na dalších padesát let, a tím myslím nejen objem, ale i jejich 

stavební podstatu a technologické vybavení. Na novou budovu knihovny jako takové jsem 

nepomýšlel, nejen že prosadit takový projekt by bylo nerealistické, ale hlavně by to byla akce 

zbytečná. Všechny plány tedy směřovaly k rekonstrukci a adaptaci Klementina a k výstavbě dalších 

nejen skladových kapacit na pozemku v Hostivaři. 

MS: Znamená to, že by zájemci o knihovní služby museli jezdit ne do hlavní budovy Klementina, ale do 

Hostivaře?  

VB: Nikoliv. Běžná zkušenost velkých univerzálních knihoven je, že čím větší je knihovní fond, tím více 

platí, že skutečně se z něho využívá jen asi 15 procent – také se tomu říká obrátkový fond. Přitom 

kritérium pro to, aby kniha spadala mezi ty využívané, je mírné – stačí, aby byla vyžádána alespoň 

jednou za rok. Ostatní patří do tzv. nízce využívaného fondu. Zde se naskýtá otázka, do jaké míry se 

vyplatí přehlížet tyto zákonitosti obrátkovosti knižního fondu a velkoryse skladovat a nabízet 

kompletní fond přímo v centru služeb. Velké univerzální knihovny bývají tradičně umístěny v centrech 

velkých měst či kampusů, v lukrativních místech s vysokými nájmy, kde se musí brát vždy ohled na 

okolí z hlediska urbanismu, ekologie, často i památkové ochrany, kde je tedy kvůli výši stavební 

investice každý využitý metr značně nákladný. Málokdo si také uvědomuje, že samotné skladování 

knižního fondu je drahá záležitost. Propočet nákladů na skladování jedné knihy vychází ročně až na 

desítky korun, i když se do toho nezapočítá vstupní investice. Kniha stojí zdánlivě pasivně ve skladu 

na regále, jenže ve skladu se musí udržovat patřičné klima, fond se musí zabezpečovat proti živlům, 

chemickým vlivům i krádežím, pravidelně se musí ošetřovat, o nákladech na personál ani nemluvě. A 

to vše se pochopitelně ještě násobí tam, kde knihovny mají ambici – běžné je to v USA – otevřít celý 

sklad pro tzv. volný přístup veřejnosti. Z těchto všech důvodů se vyplatí umístit 85 procent 

knihovního fondu někde třeba i daleko, na relativně laciném pozemku, kde lze bez překážek vytvořit 

podmínky pro vybudování pragmaticky navrženého a vysoce funkčního skladu, který si vyžádá 

násobně nižší náklady v podobě vstupní investice i následného provozu. A dále, vyplatí se pendlovat. 

To znamená dojet pro knihu, když o ni někdo požádá. I kdyby se při velikosti instituce a jejího 

knihovního fondu dala taková objednávka předpokládat i denně, stejně jsou náklady na dovoz 
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relativně zanedbatelné oproti celkové úspoře; ostatně nějaký pravidelný denní služební „pendl“ mezi 

centrem a pobočkou i pro jiné účely asi vždy existuje – převoz materiálu, lidí … Jediné, co se musí 

průběžně hlídat a řešit, je aktuální členění fondu na obrátkový a nízkoobrátkový. Struktura poptávky 

se postupem času z různých důvodů mění. Kniha, na kterou pět let nikdo nesáhl, se najednou půjčí 

pětkrát do roka. Při dnešním výpůjčním systému navázaném na databáze není problém sledovat 

statistiku a podle toho periodicky rozhodovat o přesunech určitých segmentů knihovního fondu sem i 

tam. Jeden příklad: Když se postavila velkorysá budova nové Britské knihovny, po letech velkého 

rozptýlení se tam soustředila veškerá agenda i na naše poměry ohromný objem knihovního fondu, 

ale ambicí nebylo soustředit tam veškerý knihovní fond. Obrovský sklad a odloučené pracoviště je 

v Boston Spa, vzdáleném stovky kilometrů, kde je neobrátkový fond, mimochodem systematicky 

využívaný k mezinárodní výpůjční službě. A teď ke Klementinu: tam je dnes za slušných podmínek 

uloženo 2,5 milionu svazků, což je z dnešních šesti a půl milionu svazků hodně nad 15 procent. Podle 

mých poznatků je Klementinum pro provoz Národní knihovny dostatečné jak prostorově, tak svou 

vybaveností i stavební dispozicí. Samozřejmě, že je možné vždy předhazovat komfort, jehož se 

v kamenných zdech a při stavební dispozici Klementina čtenáři nedočkají. Na druhé straně je zde 

pohodlí nepochybně dostatečné pro standardní, obvyklý a jistě příjemný způsob práce a studia. 

Pokud jde o počet studijních míst, klesá počet návštěvníků studoven. Situace není taková, jaká byla 

před patnácti lety, že se tam lidé tlačili a čekali na místa. Dnes jsou studovny zaplněné tak ze dvou 

třetin. Navíc, kdyby bylo potřeba zvýšit počet míst, v Klementinu je to poměrně snadno dosažitelné, 

protože s tím, jak se zmenšuje či racionalizuje agenda, zmenšuje se počet míst nutných na sezení pro 

zaměstnance a mohou se vytvořit další studovny. To nemluvím o tom, že jednoduše a levně by se 

daly vytvořit příjemné studijní prostory z barokních chodeb; tak to vidíme v historických budovách 

knihoven leckde ve světě. Ostatně i u nás, například v Olomouci v univerzitní knihovně ve staré 

tereziánské zbrojnici. 

MS: Jiným způsobem postupovali v Hradci Králové, kde jsou prostory z litého betonu a člověk jako by 

se nacházel ve skladu.  

VB: Klementinum je podle mého názoru opravdu dostatečné a není třeba stavět novou budovu. Nové 

budovy národních či jiných velkých knihoven se ovšem stále staví, ale tím hlavním důvodem je, že 

jejich dosavadní sídlo je silně nevyhovující a prostorově natolik nedostatečné, že jsou rozptýlené do 

více objektů, provizorií. Pamatuji si, že Britská knihovna byla rozptýlena na devatenácti místech 

v Londýně.  

MS: Cosi podobného je Městská knihovna v Praze.  

VB: To je ale něco naprosto jiného. Městská knihovna má pobočky, dokonce i třeba mobilní, protože 

to patří k povaze jí poskytovaných služeb, aby šly tak říkajíc za čtenářem. Pobočky plní roli vlastně 

obecních knihoven v dané lokalitě. Za mého působení v Klementinu jsme tedy připravili dlouhodobý 

plán na rekonstrukci Klementina a reorganizaci celého logistického procesu. Cílem bylo rekonstruovat 

Klementinum a budovu v Liliové ulici, která nám patřila, přičemž jsem také usiloval o získání jednoho 

přilehlého malého paláce na Mariánském náměstí. Měly se začít budovat nové objekty v Hostivaři. 

Tento proces byl rozplánován do deseti let, samozřejmě za předpokladu plnění finančního plánu.  

MS: Události šly jinak. Váš nástupce vyhlásil mezinárodní veřejnou soutěž, ale víme, že nakonec 

skončila blamáží a ostudou.  
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VB: Teprve tenkrát jsem pochopil, že úmyslem tehdejšího ministra Pavla Dostála patrně bylo zajistit si 

prestižní pomník, vystavět novou Národní knihovnu, ale k tomu si získat jiného spolupracovníka, 

neboť můj postoj znal. Nicméně mi svůj záměr nikdy nesdělil, natož aby se mnou o tom diskutoval. 

MS: Jen se podívejte do Paříže, tam je knihovna pana Mitteranda.  

VB: Jak jsem řekl, nové budovy knihoven se staví proto, aby se vyřešil jejich prostorový problém a 

koncentrovaly se do důstojného a zejména funkčního sídla. Ale v našem případě by došlo k tomu, že 

ke stávajícím dvěma objektům, v nichž knihovna působí, by přibyl třetí.  

MS: Nová knihovna, Klementinum, Hostivař.  

VB: Znamenalo by to jen organizační a provozní komplikaci a další ohromný ekonomický náklad na 

provoz další budovy. A to nehovořím o samotné investici …  

... Knihovna na Letné ...  

MS: Mnozí lidé si mysleli, že alespoň na Letné vyroste nová budova. Bude jedním z magnetů Prahy, a 

to nejen pro čtenáře, ale i pro návštěvníky Prahy.  

VB: Bohužel, jakoby ani nešlo o knihovnu, ale spíše o ten „magnet“, atrakci. Neustále se mluvilo o 

tom, jaká tam bude úžasná kavárna v podobě „oka“ nad Prahou. Moc se nezdůrazňovalo, že cílem je 

úžasná knihovna, plnící nadstandardně ty funkce, které se od knihovny očekávají. 

MS: Bylo zmiňováno, že tam bude možnost skladovat 10 milionů svazků knih.  

VB: A to je právě ta zásadní otázka, zda má smysl soustřeďovat veškerý fond knihovny, a to i ten 

archivní, který z povahy věci má být přístupný jen výjimečně, na jednom místě, v centru.  

MS: Pan Jan Kaplický zdůrazňoval, že knihy budou obsluhovány speciálním robotem, který zvýší 

standard knihovních služeb.  

VB: Vím, že v době přípravy projektu kolegové jezdili do zahraničí inspirovat se nikoli novými 

národními či velkými univerzálními knihovnami, ale slavnými knihovnami veřejnými. Samozřejmě, 

taková veřejná, tedy městská knihovna v americkém Seattlu je impozantní kolos, nabízející kromě 

knihovnických služeb obrovskou škálu dalších návštěvnických lákadel. Je to už nepokrytě kulturní 

středisko, místo setkávání a trávení volného času, tedy jakési velké vydání pařížského Centre 

Pompidou. To je jistě chvályhodné, ale národní, univerzitní a podobná knihovna má přece zcela jiné 

poslání. 

MS: Ano, ale politici tomu dali jiné zadání. Spíše tam byla snaha udělat si ze stavby pomník. Když se 

člověk rozhlíží po Praze, spatříte Pražský hrad, spatříte Vítkov, spatříte Letnou. Proti Hradu je též 

pankrácká pláň. Zkrátka máte tam význačné body. Praha je městem návštěv. Jedná se o kongresové 

centrum.  

VB: To jsou příčiny toho, proč zadání a výsledný projekt je – z hlediska poslání a funkcí Národní 

knihovny − značně neracionální. Estetickou stránku projektu, tj. jestli se mi architektura líbí, nebo ne, 

záměrně ponechávám stranou, protože to je přesně to, o čem by se u projektu takové primárně 

účelové stavby mělo debatovat až za druhé. Dobrá knihovna je ta knihovna, která má knihovní fond, 

který odpovídá jejímu poslání a který její čtenáři potřebují, a která je schopna jej rozumně 



 
 

34 
 

zpřístupnit. Příjemné zázemí, kavárna, estetický vzhled a prostředí jsou dnes jistě důležité 

samozřejmosti, takříkajíc podmínka nutná, ale zdaleka ne dostačující. Divadlo také hodnotíme a 

navštěvujeme podle repertoáru a kvality inscenací, a ne podle úžasné kavárny ve foyer.   

MS: Mnozí lidé ...  

VB: ... na to tak nahlížejí. Ale určitě, doufám, toto není hlavní kritérium, podle kterého stát tak 

masivně dotuje například Národní divadlo. 

MS: Ano, je to spojeno s úhlem pohledu. Někdo si jde koupit oblek určité značky, jelikož je pouze v její 

nabídce, a o jeho funkčnosti příliš neuvažuje. To znamená, že jsou různí lidé. Stejnou analogii můžeme 

nalézt u kupujících švýcarských hodinek. Také jsou pořizovány kvůli demonstraci majetku, estetické 

dokonalosti. Když se vrátíme k tématu knihovny - jsou lidé, kteří si řekli: „Mohli jsme v Praze mít 

architektonický skvost.“  

VB: Ano, ale když si vezmete, kdo je i podle statutu předpokládaným publikem Národní knihovny, 

jsou to lidé zaměřeni odborně a badatelsky. A skutečná struktura uživatelů knihovny podle toho také 

vypadá. Vhodnější by tedy bylo tímto způsobem uvažovat o budoucnosti Městské knihovny; už jsem 

se zmínil o vývoji veřejných knihoven směrem ke kulturním centrům měst.  

MS: Zkrátka stavba by prošla institucionální proměnou.  

VB: V mediální debatě, já bych řekl spíše v kampani kolem „blobu“, nejenže se opomíjelo či 

zkreslovalo poslání Národní knihovny, ale zanikal i fenomén Národní knihovny jako takové, a k tomu 

samotného Klementina. Národní knihovna je vlastně naší vůbec nejstarší kulturní institucí, s kořeny 

v zakladatelském díle Karla IV., neboť je přímou pokračovatelkou kolejní knihovny jím založené. 

Fyzicky má knihovna za sebou přes 450 let pobývání v Klementinu.  

MS: Jinými slovy, jedná se o budovu na svém místě.  

VB: Národní knihovna je nyní na svém místě, přirozeně, na rozdíl od mnoha jiných knihoven, které 

bývají do svého stávajícího objektu, určeného původně pro jiný účel, dosazeny až sekundárně. Navíc, 

Klementinum má úžasnou strategickou polohu. Je přímo v centru historické Prahy, na průsečíku 

pomyslných tras vědění a vzdělávání. Je v přirozeném dosahu vysokých škol…  

MS: Je na Královské cestě, směřující na Hrad.  

VB: Nadneseně řečeno, historie šla právě tudy, v těsné blízkosti tohoto místa… Klementinum je v 

historickém centru, uzlu metropole, je dostupné odevšad. Je dobře známo, že tam množství lidí chodí 

velmi rádo, ba někteří i přesto, že by nemuseli, neboť by požadované služby a literaturu mohli dostat 

jinde, třeba na svých fakultách. Pochybuji, že by sebekomfortnější a technologicky úžasně vybavená 

knihovna, byť i vybudovaná v lepším případě někde v širším centru, tyto symbolické i dispoziční 

hodnoty splňovala. Proč se vzdávat této výhody, této úžasné hodnoty?  

MS: Váš argument je silný. Na druhou stranu - lidé chtějí změnu. Změnu jednoduše viděli v tom, že 

vznikne nová knihovna v rámci mezinárodní architektonické soutěže a bude spojena s „okem nad 

Prahou“. 
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VB: Dovedete si představit situaci, že by někdo přišel a navrhl by vybudování nového Národního 

divadla někde na předměstí s argumentací, že historická budova je už těsná, technologicky zaostalá… 

Co by nastalo, kdyby někdo přišel s tímto návrhem?  

MS: Cosi takového se již realizovalo Novou scénou Národního divadla. Myslím si, že by Národní 

divadlo k užívání získalo pouze další budovu. To by ve skutečnosti znamenalo, že by bylo Národní 

divadlo, Stavovské divadlo, Nová scéna, Divadlo Kolowrat, Státní opera... a další nová budova.  

VB: Říkám si, proč stěhovat knihovnu z Klementina, když je tam doma, jako Národní divadlo je ve své 

budově. 

MS: Nechť se řeší problémy Městské knihovny ... 

VB: ... když navíc Klementinum opravdu není ničemu na překážku. 

MS: Nová budova knihovny měla být doplňkem, a ne cestou k přebudování celé instituce. Zkrátka, 

vytvořit novou knihovnu pak bylo spíše marketingovým tahem.  

VB: S takovou interpretací bohužel musím souhlasit.  

... Vztah ke knihovnám ...  

MS: Hovořil jste o Národní knihovně. Také bychom měli říct, že Češi jsou národem knihoven. Máme 

přes 6 tisíc institucí tohoto druhu. Není to také náhodou způsobeno tím, že se kniha stala vzácností, že 

je drahou záležitostí?  

VB: Existence veřejné knihovny prakticky v každé obci má svou příčinu v „masarykovském“ zákoně 

z roku 1919, kterým to bylo nařízeno. Je pravda, že to byla odpověď na určitou společenskou 

poptávku. Od té doby se však společenská situace hodně změnila, zejména dnes, kdy čtenářství není 

už tak masové a týká se čím dál tím více spíše starší generace. Přesto se čte pořád hodně, ale texty se 

pomalu přesouvají z papírové knihy do digitálních zařízení … Navíc obce mají často s udržováním 

knihovny problém. Tak už není pravda, že v každé obci je knihovna. Proto je třeba ocenit, že knihoven 

je přesto pořád tolik. 

MS: Jistě v porovnání se zahraničím jich máme hodně.  

VB: Příčinou toho, že o veřejné knihovny je relativně slušný zájem, ba v poslední době údajně 

stoupající, může být i skutečnost, že knihy jsou pro průměrného člověka drahé, nebo subjektivně 

drahé. Ale neřekl bych, že je to příčina jediná. Myslím, že důležitější budou hlubší trendy – možná už 

přesycenost mediální obrazovou „kulturou“, možná odklon zájmu od veřejných věcí, uklidnění stylu 

života ve smyslu vyhrazení si více odpočinkového času … 

MS: ... i když lidé stále kupují knihy. Investice do dobré knihy je však záležitostí pětisetkoruny a více.  

VB: Je to otázka psychologická, pocitová, na něco jsme si prostě zvykli. Neexistuje objektivní ukazatel, 

co je a co není drahé. Zvykli jsme si na to, že knihy byly korunová záležitost. Nyní jsme překvapeni, že 

stojí ne desítky, ale stovky korun. Kdybychom si dali knihu do spotřebního koše průměrného člověka, 

šlo by o poměrně malou položku. Zejména tehdy, když se kniha pořizuje jen občas. Stejné je to 

například s návštěvou divadla, ... 
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MS: ... za předpokladu, že nechcete „stát na bidýlku“ a ostatní sedí ...   

VB: Kino též nestojí korunu jako za mého dětství, ale zaplatíte o dva řády výše. Zkrátka je otázka, jak 

vysoko jsou kulturní statky na žebříčku hodnot, za něž jsem ochoten platit.  

... Omyl ...  

MS: Je vhodné naše transformační zastavení zakončit otázkou na eventuální omyl, který se přihodil 

během transformace. Co se stát nemělo a stalo se ...  

VB: Mluvím spíše o důsledcích než o příčinách. Jsem přesvědčen, že jsme příliš odstoupili od 

společného úsilí a příliš brzo se politická uskupení rozštěpila.  

MS: Rozumím-li tomu správně, namítáte, že z Občanského fóra vznikla Občanská demokratická 

strana, Občanské hnutí.  

VB: Dříve než došlo k nápravě a přebudování samotných základů, už se rozběhla ostrá politická 

soutěž – první opravdové volby byly už necelý půlrok po převratu. Dnes je myslím nejen mně stále 

jasnější, že se mělo spíše trvat na jakési společenské dohodě o „neútočení“ do doby, než bude 

nastolena všem přijatelná ústava, pevný právní rámec a jeho základní instituce, a konečně 

jednoznačná podoba mezinárodního zakotvení státu. V té fázi bylo také velmi potřebné z veřejného 

života vyloučit, tj. mimořádným, byť jen dočasným opatřením zakázat extremistické resp. 

antisystémové aktivity, včetně a hlavně komunistického hnutí. Samozřejmě, to je dnešní zpětný 

pohled, a otázka je, zda by to takto bylo proveditelné. V každém případě mám neblahý pocit, že 

leckdo z tehdejší politické garnitury si potřebnosti nějakého takového postupu sice byl vědom, ale 

nepřál si ho. 

MS: Jak vidíte budoucnost této země? Jsme v Severoatlantické alianci od roku 1999, jsme deset let 

v Evropské unii ... Dokážeme - podle vás - plnit úlohu plnohodnotného státu, nebo budeme „potížisty“, 

jak jsme vnímáni nyní?  

VB: Rád bych se dočkal toho, že budeme nejen formálními, ale skutečnými a sebevědomými 

partnery, a to jak v NATO, tak v Evropské unii. Dnes je módní trend na Evropskou unii nadávat, ale 

spíše bychom tam měli už skutečně vstoupit, „najít se“ v ní a umět jasně a kultivovaně říci svůj názor, 

hájit svá stanoviska. Pracujme aktivně uvnitř unie, nečekejme jen na to, co na nás „oni“ vymyslí. Už je 

na čase opustit mentalitu podřízeného, tudíž neodpovědného. 

MS: Děkuji vám za vyjádření postojů k veřejnému prostoru i knihovnám. 

P.S.: 

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

VB: Myslím, že už bych nechtěl k tomuto tématu dodávat více, než jsem řekl v souvislosti s aktivitami 

před Listopadem a po nich. 

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

VB: Ano, zúčastnil. Bral jsem to asi tak, jako když člověk cítí zodpovědnost, ba povinnost zúčastnit se 

voleb. 
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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?       

 

VB: Jako u mnohých, první moje reakce na vážné rozhodnutí Slováků odejít ze společného státu bylo 

pobouření. Proč, copak se necítí v Československu doma a stejně zodpovědní za stát jako my? Copak 

nechápou, že právě díky Československu se plně emancipovali jako národ? atd. Ale pochopil jsem 

brzy, že touha po samostatnosti je obrovská síla, a pokud není produktem agresivního nacionalismu, 

což – alespoň primárně − nebyl slovenský případ, nezbývá než džentlmensky vyjít vstříc … Musím říci, 

že brzy po vzniku samostatných republik jsem mohl už v klidu konstatovat, že to vlastně bylo dobře. 

Ano, setkávat se se slovenskými kolegy jako se spolupracujícími partnery na mezinárodní úrovni svým 

způsobem přináší pěkný pocit, že věci jsou jaksi na svém místě. 

  

 

Dialog o transformaci s Magdalenou Kotýnkovou3,4:  

MS: Nejprve bych položil otázku, která se týká subjektivního pohledu na rok 1989 či léta, která 

následovala. V jaké fázi vás onen rok zastihl? Byla jste spojena s akademickou půdou v podobě Vysoké 

školy ekonomické a také s Ministerstvem práce a sociálních věcí?   

MK: V roce 1989 jsem pracovala na Vysoké škole ekonomické a od roku 1993 ještě ve Výzkumném 

ústavu práce a sociálních věcí. Všechny změny jsem vnímala velmi pozitivně, a to především proto, že 

nastala svoboda slova, kterou jsem považovala za velmi důležitou. Začalo být možné se svobodně 

vyjadřovat.   

MS: Dříve zde tato možnost pro některé nebyla?  

MK: V tematické oblasti, kterou se zabývám, tj. v oblasti chudoby, příjmové a mzdové nerovnosti, 

byla jistá témata zamlčována.  

MS: Zřejmě to bylo „nasáklé“ marxistickou ideologií, že? Hovořila jste o otázce chudoby; před rokem 

1989 asi nebyl zájem hovořit o této problematice?  

MK: Problematika chudoby diskutována nebyla. Rovněž nebyl prováděn výzkum v oblasti příjmové 

nerovnosti, pouze se sledoval vývoj mzdové diferenciace. Příjmová nerovnost se sleduje v rámci 

obyvatelstva jako celku a vždy lze identifikovat určité skupiny obyvatelstva, které čelí nízkým 

příjmům, např. skupina starobních důchodců. Před rokem 1989 se zkoumala pouze diferenciace 

mezd, tj. diferenciace příjmů zaměstnaných, která byla nízká, neboť mzdové prostředky podniků byly 

centrálně řízeny mzdovou regulací (centrální nástroj používaný Ministerstvem práce a sociálních 

                                                           
3
 Magdalena Kotýnková *1948, česká ekonomka, vysokoškolský pedagog, Přednáší sociální politiku, 

problematiku nezaměstnanosti a chudoby na Vysoké škole ekonomické. Z jejich publikací: Lidské zdroje na trhu 
práce (2003), Trh práce na počátku 21 století (2006), Ochrana chudých (2007).    
4
 Dialog byl nahrán ve středu 10. listopadu 2010 odpoledne v prostorách pracovny na VŠE, nám. W. Churchilla 

4, Praha 3. Dialog byl doplněn korespondenčně v červenci 2013. 
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věcí). Kromě toho, všichni  práceschopní lidé měli zaměstnání na plný pracovní úvazek, nezaměstnaní 

zde nebyli. 

MS: Nevytvářela se tím fikce?   

MK: Nemyslím si, že se vytvářela jakási fikce. Všichni práceschopní lidé v produktivním věku byli 

zaměstnaní. Lidé, kteří již nepracovali z důvodu stáří, invalidity a nemoci, nebyli do výzkumu o 

mzdové diferenciaci zahrnuti, jelikož do něj nepatřili, a tudíž jsme neznali celkovou příjmovou 

nerovnost ve společnosti. Všechny výzkumné úkoly zpracované před rokem 1989 se zabývaly 

mzdovou diferenciací, příjmovou nerovností jsme se začali zabývat až po roce 1989.  

MS: Pokud se vrátíme k vaší profesi, lidé, kteří pracovali v této oblasti, byli rádi, že se mohou věnovat 

…  

MK: … pestré škále sociálních otázek, …  

MS: … které vlastně režim odsunoval stranou. Proč podle vás režim neměl zájem, aby detailně poznal, 

co danou společnost tíží?  

MK: Nevím, zdali je to správně řečeno, že by režim neměl zájem.  

MS: Bylo to ignorováno?  

MK: Téma chudoby diskutováno nebylo. I když je potřeba vzpomenout na výzkumné úkoly, které byly 

řešeny panem doc. Miroslavem Hiršlem ve Výzkumném ústavu sociálního zabezpečení, který se 

zabýval problematikou domácností s tzv. „omezenou možností spotřeby“. Tyto výzkumy vycházely 

z údajů statistického šetření Mikrocensus příjmů společně hospodařících členů domácností a 

vyplynulo z nich, že k domácnostem s tzv. „omezenou možností spotřeby“ patřily především 

domácnosti žen – samoživitelek, domácnosti, v nichž byla žena na mateřské dovolené, a domácnosti 

tzv. starodůchodců (důchodce, jehož důchod byl vyměřen před delším časovým obdobím). Po roce 

1989 se do chudoby dostaly domácnosti s nezaměstnanými členy. Ráda bych však zdůraznila, že 

výsledky výzkumů pana doc. Miroslava Hiršla nebyly veřejně prezentovány, neboť příjmová 

nerovnost byla na úplném okraji zájmu. Pan doc. Miroslav Hiršl rozvíjel své výzkumy osamoceně 

pouze v rámci Výzkumného ústavu sociálního zabezpečení.        

MS: Tyto domácnosti, o nichž jste hovořila, byly následně klasifikovány jako domácnosti …  

MK: … trpící tzv. „starou“ chudobou.  Po roce 1989 vznikla otázka „nové“ chudoby, která je spojena 

s nezaměstnaností.   Je však nutno připomenout, že v počátku devadesátých let byly v rámci sociální 

reformy nastaveny dávky pro nezaměstnané poměrně velkoryse, neboť prvořadým cílem této 

reformy bylo zajistit sociální průchodnost ekonomické transformace. Postupem času se však 

podmínky pro poskytování dávek nezaměstnaným zpřísnily.  Lze shrnout, že „nová“ chudoba byla 

ošetřena v počátcích ekonomické transformace poměrně štědře, postupně však došlo ke zpřísnění 

podmínek pro nárok na získání sociálních dávek. 

MS: Než bychom přešli k otázce sociální politiky, jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost ideologie 

komunismu? Byla v jeho počátku snaha utvářet „spravedlivou společnost? 
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MK: Domnívám se, že v dobovém kontextu velké hospodářské krize ze 30. let minulého století a 

následně 2. světové války lze pochopit touhu lidí po spravedlivém uspořádání společnosti,  v níž bude  

mít každý možnost pracovat a za práci bude spravedlivě odměňován, a to v rámci konceptu 

rozdělování podle práce. Dlužno dodat, že tento koncept selhal, protože výsledkem plné 

zaměstnanosti v rámci centrálního řízení ekonomiky byla nízká produktivita práce, technické 

zastarávání s následnou touhou lidí mít přístup ke spotřebě technologicky moderních a kvalitních 

výrobků vyráběných ve vyspělých západních ekonomikách.       

MS: Je v něčem tento druh ideologie ospravedlnitelný? Je v něm možné vidět pozitiva? 

MK: Myslím, že lidstvo bude vždy hledat takové uspořádání společnosti, v níž nebudou rozsáhlé 

sociální problémy a velký počet domácností čelících chudobě. Nemůže to však být společnost, v níž 

jsou  potlačena lidská a občanská práva a v níž je ekonomika řízena z centra prostřednictvím 

administrativních nástrojů (rozpis centrálně stanoveného plánu).     

MS: Hovoříme-li o sociální politice, tak se nabízí otázka, zdali ji můžeme spojovat s minulým režimem. 

A když ano, jak se případně liší ona politika v rámci minulého režimu a jaké změny doznala v české 

posttotalitní praxi?  

MK: Nejprve bychom si museli vymezit termín „sociální politika“. Existuje sociální politika v užším 

pojetí a širším pojetím. Možná bude srozumitelnější, zúžíme-li náš rozhovor pouze na problém státní 

garance minimálních příjmových veličin jedincům nebo domácnostem, které se dostanou do 

příjmové nedostatečnosti. Před rokem 1989 stát garantoval minimální příjmy mzdovými tabulkami 

při plné zaměstnaností a sociálními dávkami těm, kteří nemohli pracovat z důvodu stáří, nemoci a 

invalidity.  Dnes je nutné garantovat minimální příjmové veličiny i těm jedincům, kteří nepracují 

proto, že se jim nedaří vstoupit na trh práce.  

MS: Každý byl nucen pracovat, a kdo nepracoval, byl příživník. Byla však i svobodná povolání.  

MK: Koncem osmdesátých let začala být dokonce povolována samostatná výdělečná činnost, a to na 

základě tzv. povolení (tehdejších) národních výborů. Příjmy osob samostatně výdělečně činných 

nebyly řízeny centrálními nástroji jako příjmy zaměstnanců, kteří pracovali ve státních podnicích.  

MS: To souvisí s otevřením možností, uvolnění potenciálu? 

MK: Po roce 1989 se příjmy diverzifikovaly: vznikla skupina zaměstnaných s diferencovanými příjmy 

z výdělečné činnosti (mzdy, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti), avšak vznikla též skupina 

nezaměstnaných bez příjmů z výdělečné činnosti.  Tato situace byla velmi rychle ošetřena přijetím 

Zákona č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti, který zakládal nárok nezaměstnaných na podpory 

v nezaměstnanosti, a přijetím zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, který zakládal nárok 

chudých domácností na dávky v hmotné nouzi. Lze říci, že sociální otázky byly řešeny jak před rokem 

1989, tak po roce 1989, ovšem diametrálně odlišně. Stát se ani v jednom případě nezbavil 

odpovědnosti zaručit příjmovou dostatečnost těm, kteří čelí propadu do chudoby.  

… Teorie ... 

MS: Jsou akademičtí teoretici, kteří pojímají stát pouze jako „nočního hlídače“, jenž se stará o justici, 

o policii, zajišťuje legislativní procedury. Význam sociálních transferů je …  
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MK: … nazírán jako cosi nepatřičného. Po roce 1989 se ale stát nevzdal garance minimálních příjmů 

jedince, případně domácnosti. Naopak, obavy ze sociálního neklidu ve společnosti vedly k tomu, že 

záchranná sociální síť byla nastavena poměrně štědře. V 90. letech bylo dokonce období, kdy životní 

minimum bylo vyšší než minimální mzda, z čehož vyplynulo, že určitým skupinám obyvatelstva se 

nevyplatilo pracovat a tím se ocitly v tzv. „pasti pracovní demotivace“. Patří sem i část romské 

populace.     

MS: Člověk by mohl říci, že je to minorita v českém národě?  

MK: Ano, byli to však i mladí lidé, kteří spadli do „pasti pracovní demotivace“.  Dle Zákona 463/1991 

Sb. o životním minimu bylo až do roku 2006 zaopatřené dítě (tj. dítě po dokončení studia), které 

bydlelo s rodiči, klasifikováno jako samostatně hospodařící jedinec. Nárok na dávku hmotné nouze 

měl proto i mladý člověk, který byl nezaměstnaný, bydlel se svými rodiči a (často) na jejich účet. Od 

roku 2007 se dle Zákona č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu stalo i zaopatřené dítě 

členem domácnosti svých rodičů a jeho příjmová situace se posuzuje v rámci celé domácnosti, čímž 

se přístup k dávkám hmotné nouze mládeži ztížil.   

MS: Dokládáte, že tito lidé nebyli motivováni …  

MK: … rychle vstoupit na trh práce.  

MS: To se ale snad netýká většiny obyvatelstva. Je to pouze určitá vybraná skupina lidí, kteří se 

rozhodli parazitovat na společném?  

MK: Ano … 

MS: Týká se to minorit? 

MK: Nejen minorit, je nutné opakovat, že záchranná síť byla po roce 1989 nastavena skutečně štědře.  

MS: Zřejmě to byl politický záměr? 

MK: Ano, jak jsem již řekla, cílem sociální reformy bylo dosáhnout sociální průchodnosti ekonomické 

transformace, tj. nedopustit zbídačení lidí, což bylo zakotveno ve vládním dokumentu „Záchranná 

sociální síť a přizpůsobování mzdových a sociálních příjmů vývoji životních nákladů" přijatém v roce 

1991.  

MS: Soudím, že sociolog Martin Potůček ve své knize Křižovatky sociální reformy zmiňuje listinu, kde 

přední sociální vědci v této oblasti „varují“ před výhradně ekonomickým pohledem na proměnu. Cílem 

je, aby reforma byla sociálně průchodná. Varují před sociálním pnutím.  

MK: To potvrzuje, co jsem řekla. Zřejmě má na mysli již zmíněný dokument „Záchranná sociální síť a 

přizpůsobování mzdových a sociálních příjmů vývoji životních nákladů“.  

MS: Týkal se počátku devadesátých let?  

MK: Citovaný dokument „Záchranná sociální síť a přizpůsobování mzdových a sociálních příjmů vývoji 

životních nákladů“ byl přijat v roce 1991 a bylo v něm stanoveno vytvoření systému sociálních dávek 

pro domácnosti, které se propadnou do příjmové nedostatečnosti.   
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MS: Měla by být pomyslnou sociální trampolínou, přesto jsou lidé, kteří se propadají.  

… Nezaměstnaní …  

MS: Nu, zmínila jste štědré sociální dávky. Jednou z nich je také dávka v nezaměstnanosti. Přesto 

pokud se díváme na nezaměstnanost, ta byla nízká. Lidé se snažili podnikat, vyzkoušet to, co dříve 

bylo zakázané, a vyplácelo se pracovat a neparazitovat na státu ve velkém. Či se za oním číslem 

skrývá jiné vysvětlení, které se v rámci transformace neuvádělo?  

MK: Nízká nezaměstnanost byla počátkem 90. let dána tím, že v roce 1990 – 1992 odešlo z trhu práce 

cca 400 tisíc tzv. „pracujících důchodců“. Před rokem 1989 bylo zaměstnáno cca 600 tisíc těchto 

důchodců (věk pro na nárok na důchod byl až do roku 1995 velmi nízký: muži 60 let, ženy 55 - 57 let -  

podle počtu vychovaných dětí).  V letech 1990 – 1992 se na českém trhu práce snížil počet 

zaměstnaných o cca 500 tisíc lidí, z toho bylo 400 tisíc pracujících důchodců, kteří se ale neocitli mezi 

nezaměstnanými, neboť začali čerpat starobní důchod.      

MS: Můžeme tam nalézt onu černou díru?  

MK: Neustále je nutné zdůrazňovat, že z dnešního hlediska větší část důchodců, která byla z trhu 

práce vytlačena, představovala důchodce ve věku, v němž dnes stejně starým lidem ještě nárok na 

důchod není přiznán. Nezaměstnaní - lidé, kteří byli v první polovině 90. let vyloučeni z trhu práce, 

měli nárok na poměrně štědré podpory v nezaměstnanosti. V roce 1991 byly podpory 

v nezaměstnanosti poskytovány po dobu jednoho roku. Délka podpůrčí doby a sazby pro výpočet 

podpor v nezaměstnanosti se však postupem času snížily.  

… Zaměstnanost minulosti …  

MS: Fenoménem minulosti byla plná zaměstnanost, což nebyl případ západních kapitalistických 

ekonomik. Tam se člověk může rozhodnout, zdali bude, či nebude pracovat a v jakém blahobytu bude 

žít.  

MK: Plnou zaměstnanost bychom mohli chápat jako způsob „kolektivní“ sociální ochrany, neboť svým 

způsobem příjmově zajišťovala obyvatelstvo. Plná zaměstnanost garantovala každému, kdo byl 

v produktivním věku a kdo mohl pracovat, mzdu. Důsledkem však byla velmi nízká produktivita práce, 

protože byly udržovány v provozu i ty podniky a provozy, které byly neefektivní.  

MS: Opět zde byla černá díra, neefektivita, jež poznamenala rozvoj celé ekonomiky.  

MK: Důsledkem plné zaměstnanosti byla nízká produktivita práce a technologické zastarávání.   

Socialismus se vyčerpal z ekonomické stránky.  

MS: Také z té ideové, že?  

MK: Ano, avšak vyčerpal se – dle mého soudu – především z ekonomické stránky, neboť 

technologické zastarávání a neefektivní výroba měly dopad na to, že naše výrobky nebyly na 

západních trzích konkurenceschopné.  

MS: Je zvláštní, že socialismus vydržel v Československu tak dlouho. To proto, že Československo bylo 

jednou z nejvyspělejší zemí ve východním bloku.  
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… Slova a významy …  

MS: Je dobré se zastavit u slov. Užívalo se spojení socialistický stát. Měli jsme název Československá 

socialistická republika, sociální politika, sociální spravedlnost - v myslích mnoha lidí může právem 

panovat zmatek. Jak rozumíte těmto spojením? 

MK: Terminologie je skutečně ne úplně vyjasněná. Pravdou je, že poválečné představy o vytvoření 

spravedlivého státu byly nadějné. Evropa  měla zkušenost s 2. světovou válkou, která  byla odezvou 

na hospodářskou krizi a na vysokou nezaměstnanost ze 30. let minulého století. Nakonec, i tehdejší 

píseň Voskovce a Wericha vyjadřuje touhu, aby všichni mohli pracovat: „ … ten bude dělat to a ten 

zas ono a všichni dohromady uděláme moc.“   

MS: To by měl být zájem každého člověka, aby se uplatnil. Měl by usilovat, aby po sobě zanechal 

nějakou stopu, nějaké dílo.  

MK: Být zaměstnán je nám vštěpováno jako základní životní program. Zároveň je potřeba říci, že plná 

zaměstnanost byla především politickou záležitostí.  Avšak již v 80. letech byl diskutován problém 

přezaměstnanosti neboli neefektivního zaměstnávání části pracovních sil. Ve svém důsledku to 

přispělo k ekonomickému vyčerpání socialismu, jak bylo zmíněno dříve. 

MS: Tázal jsem se, jak rozumíte oněm slovům či spojením, kde se vyskytuje výraz sociální. Toto slovo 

se používá v různých kontextech. Někdo může zaměňovat slovo sociální za socialistický. 

MK: Nemyslím si, že slova sociální a socialistický lze zaměňovat. Slovo socialistický má svůj 

ideologický rozměr, váže se k určité (marxistické) ideologii. Slovo sociální není vázáno na konkrétní 

ideologii.  

… Význam slova práce …  

MS: Důraz na „workfare“ byl předpokladem proměny ze strnulého režimu na tržní hospodářství. 

Zřejmě není jiné cesty. Každý člověk si musí vydělat na sebe svou prací, svou pílí, vynalézavostí.  

MK: Ano, ale ne všem se to podaří. Před rokem 1989 každý, kdo chtěl pracovat, pracovat mohl.  

MS: Možná až na politicky perzekuované. Ti nemohli vykonávat práci, která by odpovídala jejich 

vzdělanostnímu profilu. To můžeme považovat za výjimky?  

MK: Ano, ale počet disidentů lze odhadnout na několik desítek lidí, zatímco dnešní nezaměstnaní 

představují masu několika set tisíc lidí (cca 500 tisíc).   

MS: To rozhodně, pouze jsem chtěl připomenout, že lidé, kteří v sobě skrývali velký potenciál a 

nemohli jej uplatit ve prospěch společnosti, byli režimem diskriminovaní.  

… Zpět k obecným slovům …  

MS: Vraťme se ještě k otázce slov. Listina základních práv a svobod též hovoří o „spravedlivém 

odměňování“. 

MK: Dostáváme se ke složitým otázkám, jelikož prokázat (ne)spravedlivou odměnu za práci je 

obtížné. Tam, kde je mzda stanovena na základě tzv. „platových tabulek“, jak je tomu ve státní 
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správě, je problematika stanovení spravedlivé mzdy jednodušší a diskriminace menší. V soukromých 

podnicích, kde je mzda stanovena na základě smluvního ujednání, je problematika stanovení 

spravedlivé mzdy složitější a možnost diskriminace větší.  

MS: Ano, člověk to sice verbálně těžce vyjádří, ale vnímá to velmi intenzivně. Mnozí teoretikové, jako 

je pan Friedrich A. von Hayek, varují před „vytvářením“ spravedlivé společnosti, která může vést 

k útlaku jednotlivých společenských vrstev. Naše historie je důkazem platnosti Hayekova díla. Zde je 

dobré říci, že minulý režim se snažil, aby lidé netrpěli hladem. Lidé byli „kupováni“ chlebem, byly 

sociální jistoty.  

MK: Ano, garance sociální ochrany (zajištění) obyvatelstva existovala, což bylo dáno jednak plnou 

zaměstnaností, a dále garancí příjmů těm, kteří pracovat nemohli z důvodu stáří, nemoci a invalidity. 

Od roku 1985 byly dokonce stanoveny minimální starobní důchody (zvlášť pro jednotlivce a pro 

dvojici starobních důchodců). Některé sociální dávky byly před rokem 1989 garantovány poměrně 

velkoryse: např. peněžité dávky v mateřství, které jsou poskytovány v rozsahu 26 týdnů již od roku 

1957. V současné době Evropská unie navrhuje, aby každá žena dostala mateřskou v délce 26 týdnů – 

toto ustanovení máme my již po desetiletí.  

MS: S jistou nadsázkou můžeme říci, že se inspirovali u nás.  

MK: Některá sociální opatření byla poměrně velkorysá. Uváděla jsem jistou velkorysost peněžitých 

dávek v mateřství, což ovšem byla součást pro-populační politiky.  

MS: Bylo by však možno vystopovat i jisté nastavení nespravedlností.  

MK: Byly zde nespravedlnosti, především v padesátých letech. V sociální oblasti např. při vyměření 

velmi nízkých starobních důchodů bývalým živnostníkům. Avšak v období normalizace již nelze říci, že 

existovaly výrazně chudé domácnosti: standardní česká rodina zahrnovala pracující manžele se 

dvěma dětmi mající panelákový byt, chatu a auto Škoda.  

MS: Skutečně zvláštní definice rodiny ve vztahu k sociální politice.  

… Dělníci …  

MS:  Je důležité neopomenout, že minulý režim podporoval především lidi dělnického původu.  

MK: Ale podobný vývoj byl i ve vyspělých zemích. Dělnictvo tvořilo značnou část zaměstnanců i 

v ekonomikách vyspělých zemí. Je však pravda, že u nás mělo dělnictvo určité preference.    

MS: Ne nadarmo se říkalo ono okřídlené: „Já jsem horník, a kdo je více …“. Lidé, kteří měli 

vysokoškolské vzdělání, museli dlouhou dobu po studiích pracovat, aby se jejich suma příjmů 

vyrovnala s dělníky. 

MK: To bylo dáno centrálním řízením mezd prostřednictvím mzdových tabulek, obdobně jako je 

tomu dnes již jen ve veřejné správě. Mzdy byly deformovány - vyšší byly v preferovaných odvětvích 

(těžební a těžký průmysl). Třebaže mluvíme o tom, že byla sledována nízká mzdová diferenciace, 

muži ve strojírenství byli vždy více placeni než ženy v textilním průmyslu.  

MS: Rozdíl v odměňování žen a mužů přešel do dnešních dnů, třebaže …  
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MK: … dnešní diferenciace je mnohem větší.  

 … Ženy …  

MS: Pozoruhodností také bylo, že zde byla vysoká zaměstnanost žen.  

MK: Ano, vysoká zaměstnanost žen byla zajímavým úkazem. K feminizaci pracovní síly začalo 

docházet v bývalém Československu, stejně jako   Maďarsku a v Polsku, již od konce padesátých let, 

v období industrializace. Během minulého režimu se ženy výrazně začlenily na trh práce. Odhadovalo 

se, že po roce 1989 část žen rezignuje na udržení se na trhu práce, což by mohlo ovlivnit nízkou 

úroveň nezaměstnanosti. Tento odhad se však nenaplnil. Ženy na trhu práce zůstaly, což je dáno 

ekonomicky: rodina si může svůj životní standard udržet ve většině případů pouze při dvou 

pracovních příjmech.  

MS: Z jednoho není možné vyžít?  

MK: Je, ale ne při daném životním standardu.  

MS: Je to tedy možné, ale pouze při standardu, který není v české společnosti obvyklý.  

MK: Představa, že ženy rezignují na možnost setrvat na trhu práce, byla naprosto mylná. Ženy 

setrvaly na trhu práce, naopak se v počátku 90. let významně snížila porodnost.  

MS: Byl to kulturní návyk?  

MK: Žena v domácnosti, a dokonce i žena na mateřské dovolené má v naší společnosti nízký sociální 

statut.  

MS: V západních zemích se to tak nepřijímá. Tam je zaměstnanost žen menší.  

MK: Ženy v západních zemích vstoupily na trh práce mnohem pozvolněji – až od 70. a let minulého 

století - a ve větší míře začaly pracovat na zkrácený pracovní úvazek, čímž se jim podařilo lépe sladit 

péči o domácnost a zaměstnání. Péče o domácnost nezahrnuje pouze péče o malé děti, ale též o 

stárnoucí rodiče. 

… Péče o staré …  

MS: Také jste zmínila, že lidé v domácnosti nepečují pouze o malé děti, ale také o stárnoucí rodiče. Lze 

se domnívat, že kvalita společnosti se měří též podle toho, jak se společnost dokáže postarat o staré, 

nemohoucí, kteří nemají dostatek sil, aby se postarali o sebe? Staří lidé již nepřinášejí prospěch, jako 

když byli v produktivním věku.  

MK: Péče o dlouhodobě nemocné bude jistě předmětem diskusí, neboť lidé se ve zdraví dožívají 

vysokého věku a poté se často dožijí bezmocnosti. A zde nastává problém s financováním péče. 

MS: Zdravotnictví s rostoucími náklady na léčbu nemocí, sociální péči atd.  

MK: Ženy se musí postarat na jedné straně o malé dítě a rovněž zpravidla o stárnoucí rodiče. Musí 

kombinovat zaměstnání s péčí o členy domácnosti, kteří jsou závislí na péči druhé osoby, což je ve 

vyspělých zemích podporováno možností pracovat na zkrácený pracovní úvazek.  
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MS: Žena zde vystupuje jako účastnice pracovního trhu, ale zároveň se stará o děti a rodiče?  

MK: Ano, je to většinou žena, která se v rodině stará o členy potřebují péči. Ženy v západní Evropě se 

mnohem častěji zmiňují o tomto fenoménu, např.:  „Nemohla jsem se zúčastnit (….konference…),  

protože mám v péči přestárlou maminku …“  

MS: Zde by to bylo považováno za přítěž.  

MK: Není to cosi, co je tabuizováno, ale ještě se o tom příliš nemluví.  

MS: Staří lidé jsou zde „odkládáni“ do domovů důchodců, ústavů trvalé péče. Možná na to nejsme 

připraveni? Společnost toto téma nepovažuje za důležité.  

MK: Již brzy to bude téma, které bude nutné otevřít k diskusi.  

MS: Přičemž je zvláštní, že Česká republika patří k zemím s rychle stárnoucí populací. To však není 

problém čistě náš, ale též Evropy. Její populace vymírá a v demografii …  

MK: … je projektováno stárnutí populace v celé Evropě. 

MS: Možná se někdy dočkáme, že se o nás budou starat lidé z jiných států?  

MK: Je to možné.  

… Odbory ...  

MS: Důležitou roli hrály odbory.  

MK: Skutečně?  

MS: Myslím svou mírností.  

MK: Lze říci, že ano.  

MS: Tato organizace přispěla k sociálnímu smíru a …  

MK: … tím k průchodnosti ekonomické transformace. To je pravda.  

MS: Richard Falbr byl v devadesátých letech jejich představitel, …  

MK: … poté se však již tak výrazná osobnost v čele odborů neobjevila.    

MS: V odborech chyběla intelektuální elita? 

MK: Odbory měly po roce 1989 ve společnosti problematické postavení, a proto nemohly hrát 

význačnou roli. Revoluční odborové hnutí (dále: „ROH“) bylo zdiskreditované a odliv členů byl po roce 

1989 značný a rychlý. 

MS: Pokud je člověk starší, vzpomene si, že byla možnost jezdit na rekreace ROH a každý rok dostal 

rodič od ROH vánoční kolekci. Taková byla zkušenost lidí, kteří byli členy této instituce.  

MK: Domnívám se, že téměř všichni zaměstnaní byli členy ROH. Problém je, že odbory mají jinou 

funkci než rozdávat kolekce a zajišťovat rekreaci. Těžištěm práce odborů je vyjednávání o pracovních 
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a mzdových podmínkách, což bylo před rokem 1989 nemožné, neboť výše mzdových prostředků na 

podnicích byla regulována z centra, tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí. V tomto smyslu odbory 

nehrály roli, kterou hrát měly. Lze říci, že měly pouze zástupnou roli: rozdělovaly zaměstnanecké 

benefity. To ovšem není jejich pravé poslání. 

MS: Dobrá, ale člověk může dojít k závěru, že právě díky jejich mírnosti byla ekonomická reforma 

úspěšná. Václav Klaus měl volné ruce pro šokovou terapii při přechodu od centrálně řízeného 

hospodářství k tržní ekonomice.   

MK: S tím lze souhlasit.  

MS: Význačnou roli hrála počátkem 90. let také skutečnost, že lidé začali podnikat.  

MK: Narážíte na samostatnou výdělečnou činnost. Je však nutné mít na mysli, že byla částečně 

vynucena, protože někteří lidé po rozpadu podniku, v němž byli dříve zaměstnáni, nepodlehli 

pasivitě, ale začali vyvíjet samostatnou výdělečnou činnost. Příkladem mohou být i lékaři: po rozpadu 

poliklinik počátkem 90. let došlo k zakládání soukromých praxí lékařů, čímž se z nich staly osoby 

samostatně výdělečně činné, i přestože pracovali v těch samých ordinacích jako zaměstnanci před 

rozpadem polikliniky. 

MS: Také postupně docházelo k přerušení těchto způsobů zaměstnání. To proto, že lidé neustáli 

konkurenci a přihlásili se na úřadu práce.  

MK: Soudím, že počet osob samostatně výdělečně činných stagnuje. Česká správa sociálního 

zabezpečení eviduje statistiku pojištěnců - zaměstnanců a pojištěnců - osob samostatně výdělečně 

činných. Počátkem devadesátých let došlo k enormnímu nárůstu počtu osob samostatně výdělečně 

činných, poté začal jejich počet stagnovat. Podíl osob samostatně výdělečně činných na celkovém 

počtu zaměstnaných činí v současnosti kolem 15 – 17 %.   

MS: Pokud to srovnáme se zahraničím, …  

MK: … je to vysoký podíl, což je dáno také tím, že dochází k tzv. „zaměstnávání podnikatelů“, které 

umožňuje zaměstnavatelům rychle přizpůsobit počet zaměstnaných vývoji odbytu tím, že své 

zaměstnané na živnostenský list rychle propustí.  

MS: Narážíte na praxi tzv. „švarc“ systému.  

… Cesta k blahobytu a sociálnímu státu v Čechách … 

MS: Jistě je vhodné se zeptal, jak vidíte cestu k českému sociálnímu státu?  

MK: Vyvstává problém, jak budeme chápat pojem sociální stát.  

MS: Mám na mysli to, co se budovalo po druhé světové válce v Evropě. Pomohl Čechům sociální stát 

k růstu jejich bohatství? 

MK: Sociální zabezpečení České republiky má své kořeny již před druhou světovou válkou. V roce 

2014 bude Česká správa sociálního zabezpečení slavit 90 let vzniku českého sociálního zabezpečení. 

První zákon o důchodovém pojištění byl na českém území přijat již v roce 1924. Sociální zabezpečení 
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je jedna věc, k blahu obyvatelstva dále přispěla v 80. letech rozsáhlá bytová výstavba (tzv. „komplexní 

bytová výstavba“), což jak se domnívám, nelze popřít.  

MS: Myslíte vyřešení bytové „nouze“? Pokud se člověk podívá na periferii Prahy, tak …  

MK: … se zde rozkládají sídliště. Ale mějme na mysli, že do panelových sídlišť se lidé stěhovali 

z pavlačových bytů s mnohem nižší úrovní vybavení bytů.    

MS: To vše přispělo ke zvýšení standardu?  

MK: Ano, každá rodina měla na panelákovém sídlišti běžný standard bydlení v podobě studené a 

teplé vody, koupelny, centrálního či dálkového vytápění. Lidé přestali chodit do sklepa pro otop 

(uhlí).  V průběhu normalizace byla bytová výstavba skutečně rozsáhlá.  

MS: Ona výstavba během normalizace byla kolem Prahy zásadní? 

MK: Nejen kolem Prahy, i v dalších městech. Když ještě dnes přijíždíte téměř do každého okresního 

města, uvidíte na jeho okraji sídliště. Možná, že bychom mohli říci, že socialistický systém napomohl 

v sedmdesátých, ale hlavně v osmdesátých letech vyřešit bytovou otázku.   

MS: Je otázkou, zdali si díky těm bytům daný režim nekupoval obyvatelstvo?  

MK: Ano, můžete se na to dívat i z druhé strany.  

… Vzdělání …  

MK: Také v oblasti vzdělávání došlo k pokroku. Zatímco do roku 1948 bylo standardem absolvování 

základní školy nebo vyučení, v šedesátých letech minulého století se stala standardem střední škola s 

maturitou.   

MS: A co univerzitní vzdělání? Univerzita byla pro mnohé luxusem, který nebyl pro každého.  

MK: Ano, univerzitní vzdělání bylo elitním vzděláním.  

MS: Dnes se právě tento druh vzdělání se stává výrazně masovým. 

MK: S tím nelze než souhlasit. 

... Hodnocení …  

MS: Pokud byste měla transformaci zhodnotit v kontextu sociální politiky, lze říci, že Česká republika 

uspěla?  

MK: Ano, sociální politika svůj cíl splnila, neboť zajistila, že ve společnosti nedošlo k sociálnímu 

napětí.   Ekonomická transformace proběhla bez sociálních nepokojů, což svědčí o tom, že záchranná 

sociální síť byla nastavena dobře. Je však potřeba mít na vědomí, že záchranná sociální síť svojí 

velkorysostí vytvořila „past pracovní demotivace“, v níž se zachytily určité skupiny obyvatelstva. Již 

koncem roku 1990 byly pro nezaměstnané vytvořeny sociální dávky, jejichž výše byla taková, že je 

nepodnítila k projevům nespokojenosti. Postupně se však přístup k sociálním dávkám zpřísnil. 

Usuzuji, že teprve nyní by mohlo dojít k sociálnímu pnutí ve společnosti.  
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MS: Máme půl milionovou armádu nezaměstnaných. Tito lidé, pokud včas neseženou práci, jsou 

odkázáni na nízkou podporu od státu. 

KM: Od roku 2007 bylo kromě životního minima vytvořeno a přijato existenční minimum jako druhá 

hranice pro měření hmotné nouze. Dnes pobírá nezaměstnaný pět měsíců podporu 

v nezaměstnanosti (do roku 2008 to bylo šest měsíců). Poté pobírá dávky v hmotné nouzi, které byly 

do roku 2006 poskytovány na úrovni životního minima domácností po celou dobu nezaměstnanosti. 

Nyní jsou poskytovány na úrovni životního minima domácnosti pouze šest měsíců. Poté, pokud 

nezaměstnaný nevykazuje patřičnou aktivitu, jsou sociální dávky poskytovány pouze do výše 

existenčního minima. Soudím, že teprve nyní začínají na nezaměstnané doléhat restrikce při 

poskytování sociálních  dávek.  

MS: Často se argumentuje, že český trh práce je nepružný, a je to také v kontextu s tím, že není pružný 

trh s byty. Stačí se podívat, jak dlouho se řešila otázka uvolnění cen nájmů. Lidé se za prací nechtějí 

stěhovat.  

MK: Společnost je velmi diverzifikovaná. Jsou lidé, kteří mají výborné postavení na trhu práce a tím 

také dostatečné příjmy. Společnost je rozčleněná a tomu též odpovídá nabídka bytů, spotřebního 

zboží apod. Bohužel však existují skupiny obyvatelstva, jejichž postavení na trhu práce je nejisté, práci 

nemají …  

MS: … a parazitují na sociálních dávkách.  

MK: Nelze obecně říci, že nezaměstnaní parazitují na sociálních dávkách, neboť část nezaměstnaných 

má zájem pracovat, ale nedaří se jim vstup, případně návrat na trh práce.       

MS: V současnosti se blahobyt člověka odvíjí od toho, jakou člověk vyvíjí aktivitu. Jsou však mezi námi 

lidé, kteří mají smůlu.  

MK: Ano, postačí například, když bydlí ve znevýhodněném regionu a objektivní okolnosti jim brání ve 

stěhování  za prací, např. jsou nuceni setrvat v bydlišti, v němž žijí jejich rodiče potřebující pomoc.     

MS: Vznikají regionální rozlišení, jako je například Praha versus Ústí nad Labem?   

MK: Nezaměstnaný může mít třeba zastaralou kvalifikaci. Avšak pokud chce někdo pracovat, je vždy 

ve výhodě oproti tomu, kdo pracovat nechce a pouze se spoléhá na sociální dávky.  

MS: To je zřejmě nejlepší cesta, jak se stát chudým, závislým na sociálním státu. Poté se stává 

pomyslnou … 

MK: … přítěží …  

MS: … a též zdrojem neklidu a kriminality.  

… Nedostatky a výhled …  

MS: Dobrá, jaké chyby dle vás v rámci transformačního procesu byly udělány?           

MK: Pokud se týká výhradně sociální oblasti, tak se domnívám, že chyby v této oblasti udělány 

nebyly, o čemž svědčí sociální průchodnost ekonomické transformace. Včas byla vytvořena záchranná 
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sociální síť tím, že již v roce 1991 vešly v platnost nezbytné zákony (Zákon č. 463/1991 Sb. o životním 

minimu, zákon č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti a Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti), včas 

byly též vytvořeny úřady práce a posíleny sociální referáty na obecních úřadech.  

  

MS: Jak vidíte postavení této republiky v rámci integračních procesů, a to nejen v oblasti sociální? 

Soudíte, že Česká republika dostatečně využívá svého postavení?                        

MK: Česká republika tím, že se začlenila do Evropské unie, se též začlenila do evropských politik, ke 

kterým patří politika zaměstnanosti, politika regionálního rozvoje, sociálního začleňování apod., což 

mělo dopad do vzájemné výměny zkušeností a konkrétních příkladů dobré praxe v daných oblastech 

mezi členskými zeměmi a Českou republikou. Domnívám se, že získané zkušenosti a aplikace příkladů 

dobré praxe měly pozitivní vliv na situaci ve společnosti.       

MS: Děkuji vám za vaše postoje.     

P.S.: 

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

MK: V letech 1993 – 2006 jsem pracovala ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, kde jsem 

řešila výzkumné projekty, které byly základem pro přijetí řady opatření v oblasti liberalizace trhu 

práce a sociální ochrany chudých.    

 

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

MK: Kuponové privatizace jsem se zúčastnila zakoupením kuponové knížky, pomocí níž jsem 

individuálně nakoupila akcie podniků, které byly privatizovány v rámci tohoto typu privatizace.  
 

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

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

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

MK: Odpověď na tuto otázku se mi jeví příliš složitou a překračuje již časový limit našeho rozhovoru.     

 

 

Dialog o transformaci s Evou Štěpánkovou5,6: 

MS: Čím pro vás byl rok 1989? Jaké naděje jste si s ním spojila a jak se vaše naděje naplnily?   

EŠ: Co člověk mohl vědět v roce 1989? Nikdo z nás nevěděl, do čeho jde. Co jsem si s ním spojovala? 

Měla jsem rok starou dceru a musela jsem začít přemýšlet, jak dál budu existovat. Předtím jsem byla 

zaměstnancem Ústavu lékařské kosmetiky, vrátit jsem se tam ale nechtěla. O svobodném podnikání 

                                                           
5
 Eva Štěpánková *1945, česká podnikatelka a majitelka společnosti Ryor, kterou začala budovat od roku 1991, 

dialog občas doplňuje dcera Jana Štěpánková.             
6
 Dialog byl natočen dopoledne ve čtvrtek 3. října 2013 zasedací síni centrály společnosti Royor, Karlovarská 

207, Kyšice u Kladna.     
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jsem nevěděla vůbec nic. Říkám, že nejsem žádný teoretik. Rozhodně jsem byla ráda, že končí 

doslova diktatura. Musela jsem začít přemýšlet, jak budu dál živit dceru, nebo co budu dělat.  

… Komunismus …  

MS: Minulý režim, který zde byl, jste považovala za bytostně špatný a předurčený k zániku?  

EŠ: Nebyl nucen k zániku.  

MS: Byl vyčerpán?  

EŠ: Řekněme.  

MS: Našla byste na minulém režimu klad?  

EŠ: Učila jsem se, i když ne dostatečně, že hlavu musím vystrkovat pořád, i když přes ni dostanu. 

MS: Lidé, kteří měli zájem cosi dělat, …   

EŠ: … nebylo jim to dovoleno, …  

MS: … a proto odešli do exilu.  

EŠ: Nemohla jsem jít touto cestou, jelikož jsem zde měla velmi staré rodiče. Maminka mne měla ve 

svých 41 letech. Kdybych odešla, kdo by se o ni postaral, byla jsem jedináčkem.  

MS: Je vhodné se zeptat, zdali si nemyslíte, že část lidí z elity odešla? Ti schopní, neochotní nechtěli 

být režimem ponižovaní. 

EŠ: Neodešla jsem. Někdo zde musel zůstat. Vezměte si paní Jiřinu Šiklovou - zůstala zde. Zkrátka 

někdo odešel, někdo zůstal. Záleželo na jeho podmínkách a možnostech.  

MS: V jakém stavu jste nacházela společnost? Jak byste ji charakterizovala, když se lámaly ledy?  

EŠ: Politicky aktivní se mohli dostat nahoru. My, co jsme aktivní nebyli, jsme dostali přes hlavu, pokud 

jsme ji vystrčili.  

… Utváření demokracie …  

MS: Dobrá, jak jste přijala budování demokracie?  

EŠ: S nadějí, že vše půjde líp, že se nebudeme muset bát, že zde bude společnost, která bude uznávat 

kvality a hodnoty. Zkrátka - vše bylo s nadějí. Ta však je pryč.  

MS: Jak u koho. Jsou lidé, kteří se na stav společnosti dívají s velkou nespokojeností, ale měl jsem 

možnost hovořit například s evangelickým teologem Jakubem S. Trojanem, který problémy vnímá, ale 

není znechucen. Žijeme lépe než v minulosti.  

EŠ: Ano, ten může věřit, že mu shůry někdo pomůže. My, co se díváme na reálnou situaci a Evropskou 

unii k tomu, vidíme, že je hodně věcí k nápravě. 

MS: Zkrátka optimisté u nás nejsou na zemi.  
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EŠ: Ti rozhodně nejsou živeni zemí.  

MS: Pokročme dále. Obnovení demokracie jsme spojili s též s inspirací v první republice. Jak vnímáte 

tuto etapu moderních dějin a možnou aplikaci vzorů? Jde o to, že zde žili lidé, kteří ji z části znali, nebo 

si její étos nesli z vyprávění starších.  

EŠ: Myslím si, že z první republiky mnoho bylo zapomenuto, protože zde byl vývoj na dlouhou dobu 

přerušen. Navázat na něco, co je přerušeno, je obtížné, jestliže celé jedné generaci jsou vtloukány 

jiné hodnoty. Funguje to ve vzpomínkách starších, ale u mladších absolutně ne.  

MS: První republika nebyla rozhodně selankou, …  

EŠ: … ale lidé si byli vědomi určitých hodnot.  

MS: Lidé znali slovo čest, čestný člověk.  

EŠ: To je pojmem v každé době. Tento druh člověka funguje v každém zřízení. Záleží na něm, jak tlaky 

ustojí.  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte význam dialogu? Právě Masaryk spojoval demokracii a dialog. 

Díky užití slov je společenský a hospodářský proces rozpohybován.  

EŠ: Dialog je možný v počátku, ale stejně pak převládají argumenty a názory strany, která je silnější, a 

dialog přestává být dialogem.  

MS: Chybí respekt k člověku …  

EŠ: … a převládá snaha mít moc. Jakmile se někde prosazuje moc, dialog není dialogem, ale uplatňuje 

se schéma, já mám moc a koukej se podřídit. Nádherně je to vidět v příkladu Evropské unie. Já mám 

moc a ty se mému záměru podřiď, jinak máš smůlu.  

… Krize demokratického kapitalismu …  

MS: Jsou postoje lidí, které říkají, že demokracie je nejen díky uplatňování síly v krizi. Jsou lidé, kteří 

jsou nespokojení, odmítají participovat na věcech veřejných, možná též z toho důvodu, že jejich hlas 

ve veřejném prostoru nemá žádnou váhu. Moc mají ti, kteří i vlastní majetek, kapitál. 

EŠ: S tím souhlasím, ale myslím si, že nastavení procesů nepřineslo slibované či očekávané hodnoty. 

Je velmi špatné, že není práce. Pokud člověk není zaměstnán, chybí mu základní hodnoty a nedokáže 

se realizovat, takový stav je pro člověka je velmi deprimující, frustrující, a proto se lidé přiklánějí, ač 

s tím nesouhlasím, k zásadám komunistické ideologie.  

MS: Pro vás je důležitá jistota práce, jistota hodnot?  

EŠ: Ano.  

MS: Nicméně komunismus dobré hodnoty devastoval.  

EŠ: V některých oblastech práce byla. Byla za každou cenu, ať si o tom člověk myslel, co kdo jak chtěl, 

ať byla jakákoliv kvalita odvedené práce, ale práci měl. Nevedlo to až k zoufalství. Nemožnost práce 

pro lidi mi připadá frustrující. Mladé lidi tento stav vede k něčemu neskutečnému.  
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MS: K rozkladu.  

… Systém a neuctivost ke člověku? …  

MS: Jinými slovy systém, který zde máme, je nedostatečně uctivý k člověku?  

EŠ: K čemu to vede? Chybí základní hodnoty, není jistota v ničem. Lidé se následně nejsou ochotni 

snažit.  

MS: Do jisté míry voláte po lidech, jako je Baťa. On „pečoval“ o své zaměstnance. 

EŠ: Určitě. 

MS: Kdybychom přešli do současnosti, i u nás se naleznou jemu podobní. Jen si vezměte pana Zbyňka 

Frolíka. 

EŠ: Znám jej. I s panem Baťou jsem se setkala, když jsem dostala ocenění podnikatelky. Dříve systém 

měl ideály a snažil si je vytyčit. Když lidé mají zajištěn jistý základ, vědí, že mají určitou hodnotu. 

V současnosti vidím ztrátu a rozklad hodnot. Soudím, že je to hrozné. Jsme společnost, která se stará 

o vysokoškoláky. Skončí školu, a nemají ani představu a hlavně možnost, kam by šli. Řekněte mi, co 

byste dělal, kdybyste neměl známé a skončil byste vysokou školu. Nyní sháníte místo, a to není. 

Musíte získat praxi. Kde ji získáte?  

MS: Logika říká, že člověk musí v tomto systému dělat to, co se naskytne.  

EŠ: Jistě. Asi ale nebudete zametat silnici, když budete vzdělaný chemik.  

MS: Uvedu příklad exulantů. Odjeli a též museli brát, co se jim naskytlo, a nakonec se vypracovali. 

EŠ: Byli si toho však vědomi. Kdo odcházel do zahraničí, byl si vědom, že někdy bude muset mýt i 

nádobí, bude dostávat minimální podporu, ale bude se někam škrábat. Lidé zde mají jiné návyky a 

preference. Chtějí zůstat u rodiny, nechtějí jen brát podporu.  

MS: Hovoříte o hospodářském řádu, po jakém kapitalismu voláte?  

EŠ: To neumím rozlišovat. Nikde není spravedlivý. Uvažuji o kapitalismu, který alespoň dává 

příležitost. Velmi mne fascinuje, jak mne všichni zvou na semináře, které jsou nesmyslné, jelikož 

máme dávat příklad, jak jsme skvělí. Ale byla to jen příležitost, nenechali jsme se zastrašit. Začínat 

v této době, je obtížné. Předtím „nikdo nevěděl nic“ a šel do nejistoty. 

MS: Schopní, kteří měli nějakou vizi a měli dlouhodobý výhled, nechtěli jen zbohatnout?  

EŠ: Kdo pracuje poctivě, dvakrát nezbohatl. Většinou vše dáváme do firmy a spíše žijeme proto, 

abychom práci rozvíjeli, abychom dali práci dalším, aby nastupující generace, např. moje dcera, měla 

kde fungovat a kde se realizovat. Rozhodně nemohu říci, že jsem nějaká multimilionářka. Měli jsme 

vizi, mám ji pořád. Tu si uchovávám a neztrácím ji, ale realizace je pomalá a obtížná. Když se podívám 

okolo, je mi špatně.  
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… Nutné hledat spojení …  

MS: Někteří lidé cítí potřebu svět v dobrém měnit, přetvářet. Nemyslím násilně, jak to dělali lidé 

v minulém režimu. Lidé, kteří mají dobré záměry, se mohou spojit, vytvářet sítě a skrze ně šířit 

pozitivní energii.  

EŠ: Nemyslím si, že by se lidé spojovali skrze sítě, neboť proces je pomalý. Například chemici a 

kosmetici jsou spojení v uskupení PROKOS. Nedej Pán Bůh, když tam vznikne jeden třecí bod, jako je 

nyní. Evropská unie nám dala nové podmínky Hodnocení bezpečnosti výrobků. Někdo si na tom může 

zařídit živnost. Nevěřil byste, jak se změní vztahy během dvou dnů.  

… Politika …  

MS: Navrhoval bych, abychom se dotkli politiky. Čím by pro vás měla být politika? Zřejmě by měla 

kultivovat veřejný prostor?  

EŠ: Nejen to. Člověk by v ní neměl preferovat vlastní moc. Pochopitelně, že moc má, ale člověk by 

měl být natolik zdravý, soudný, aby ji užíval rozumně k všeobecnému prospěchu, ale ne k tomu, aby 

se stal uživatelem moci a využíval ji pro svou kastu. Příkladem je pan Nečas, jenž je osobností, na 

kterou se má slova vztahují. Podlehl hlouposti a určité naivitě.  

MS: Inu, za vším hledej ženu. Ostatně ta mu zlomila vaz. Myslíte si, že politikům, kteří spravují stát, 

chybí dlouhodobá vize.     

EŠ: Ano, a také lidem chybí nadhled. Vím, že jsme v nedobré situaci. Když se utváří vláda, musí se 

vytvořit koalice. Strany se pak nedrží základních východisek. Strašně špatně se prosazuje jakékoliv 

vize, záměry.  

MS: Politika je též otázkou kompromisů.  

EŠ: Souhlasím, ale je otázkou, jak jsou kvalitní lidé, jaký kompromis dokážou zvolit, zdali dokážou 

zvolit a nadřadit nadstranickost, kvalitu cílů nad vlastní ambice.  

JŠ: Jistě by byla řešením přímá volba poslanců.  

EŠ: Byla bych pro a situaci by to ulehčilo.  

MS: Lidé by mohli vybrat konkrétní lidi, …  

EŠ: … o nichž víte, že jsou kvalitní.  

MS: Pokud udělá zvolený prohřešek, je vyměnitelný.  

EŠ: Volíte lidi, kteří neusilují o majetek a nesnaží se na tom sami profitovat.  

MS: Lze se domnívat, že v tomto ohledu Češi kus práce udělali. Volby v roce 2010 přinesly určitý 

pozitivní výsledek.  

EŠ: Pokud by došlo k přímému uzákonění, systému by takový krok prospěl. Mnohé politiky, kteří nás 

zastupují, neznáte, i když fandíte určité straně. Najednou z toho vyplavou rybky, které měly být 

dávno zavřené.  
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MS: Možná narážíte na skutečnost, že naši reprezentanti nejsou patřičnými osobnostmi?  

EŠ: Nejsou, jelikož nejsou vzorem. Vzhlížíte k některým, nebo je můžete uznávat, ale většinu ne.  

MS: Nahoru se dostávají patologické osobnosti.  

EŠ: Podívejte se na pana prezidenta.  

… Participace v politice …  

MS: Pokud diskutujeme otázku politiky, sama jste neměla zájem svou schopnost v ní uplatnit?  

EŠ: Ne. Jsem výbušná a řeči v Parlamentu bych nevydržela. Senát též ne. Je neuvěřitelné, co člověk 

může z těchto míst slyšet.  

MS: Přehlídka … 

EŠ: … ztraceného času. Nevydržela bych to. Obdivuji takové lidi jako paní Němcová, že tam drží 

dekorum.   

… Transformační kroky …  

MS: Pokud bychom se vrátili k obnově tržního hospodářství: Jak hodnotíte její jednotlivé kroky? 

Vnímala jste liberalizaci, deregulaci, privatizaci jako cosi nutného?  

EŠ: Víte, zde se řádně nic nevysvětlí. To mne nejvíce trápí. Hovořila jsem s panem Kalouskem, když 

jsem byla v Otázkách Václava Moravce. Říkala jsem: „Pane Kalousku, vy nikdy nic nevysvětlíte, proč se 

zvyšuje DPH, proč se dělá to a to. Vše se přejde a konání se zabalí do slov, jimž lidé nerozumí.“ Pak se 

dají dělat i věci, jaké prováděl pan Kožený a jiní. 

MS: Ty následně popřou transformační proces a energie lidí ochotných pracovat se vytrácí.  

EŠ: Kroky v politice se musí vysvětlit tak, aby tomu rozuměl nejposlednější dělník, a ne jen ten 

nejvyšší inteligent. Vysvětlení musí být provedeno na této úrovni. Jelikož tomu tak není, jsem z toho 

otrávená.  

MS: Sluší se říci, že demokracie vyžaduje vzdělaného člověka.  

EŠ: Kde je máte brát, když se dělal přechod od centrálního plánu do tržního hospodářství? Dříve vás 

vedl stát, držel vás za ručičku. Dál vás nepustili. Nyní jsme byli postaveni před velký skok. Nic se 

nevysvětlí, nejsou žádná pravidla, a dojde k rychlému nastavení a stále se vracíme zpátky. 

MS: Situace, která byla v roce 1989, byla podobná stavu při otevření mříží v zoologické zahradě.          

EŠ: Vím, že stát je nejhorší hospodář, ale my potřebujeme hledat schopného hospodáře.  

MS: Jsou to lidé, kteří cítí „nutnost“ se zadlužovat? 

EŠ: Naopak, a je vhodné přitom myslet na rezervy.  

MS: V minulých dvaceti letech nedocházelo k naplnění těchto východisek.  
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EŠ: My jako společnost vždy myslíme na rezervy.  

… Východisko …  

MS: Jaké by bylo podle vás východisko? Soudíte, že tato země potřebuje stejný otřes jako v roce 1989?  

EŠ: Netroufám si tvrdit, co bych udělala, ale rozhodně bych lidem začala vysvětlovat, jaká je situace, 

neboť jinak dochází k polarizaci. Někdo soudobou politiku zavrhuje, ale někdo, kdo se má dobře, říká, 

že je vynikající. Měli bychom zavést rozumná pravidla. Ano, jsme na tom špatně, celý svět je na tom 

špatně, ale je nutné, abychom v rámci politiky dosáhli určitého „umístění“.       

MS: Nu, ale pokud se podíváte na jiné kontinenty, my si ještě žijeme velice dobře.  

EŠ: Ještě ano.  

MS: Trápí nás nezaměstnanost.  

EŠ: Ano, ale vezměte si důchody. Lidé nám stárnou. Když vidím v obchodě důchodce, je mi jich 

nesmírně líto. V minulosti dokázali vyžít v rozumné podobě. Když mohu, dám jim možnost, …   

MS: … jelikož jsou vděčni za práci, neboť usilují o přivýdělek ke svému důchodu.  

EŠ: Naši důchodci jsou na hraně. Zkuste žít s šesti, osmi tisíci, a nemít možnost si přivydělat, být 

nemocný, muset si kupovat léky. Z tohoto pohledu je to šílené.  

… Budování společnosti …  

MS:  Ještě se vraťme k vaší společnosti. Začínala jste v roce 1991. Co bylo velkým impulsem?  

EŠ: Má dcera. Před rokem 1989 jsem dělala 17 let v Ústavu lékařské kosmetiky, a proto jsem se 

v kosmetice vyznala. Ve svých 43 letech jsem poprvé přišla do jiného stavu a narodila se mi dcera. 

V té době v našem státě začaly změny, nastala revoluce. Stejně jsem se musela rozhodnout, zdali se 

budu vracet do ústavu, kde se měnil jeden ředitel za druhým, nebo jestli se vydám na jinou cestu. 

Tehdy mne bývalý ředitel Feřtek odvedl do Státního statku Praha západ a já se rozhodla, že budu 

spolupracovat se statkem Praha západ. Neodstávala jsem za to žádné peníze, protože mi mou 

aktivitu ústav hlídal. Dělala jsem jim dohromady hlavu i krk. Když mi končila mateřská dovolená, což 

byl rok 1991, založila jsem firmu. Myslela jsem, že budu dělat pouze přípravky pro profesionální 

kosmetičky, které zde vznikaly. Rozhodla jsem se, že budu pracovat pro ně, abychom se s mou dcerou 

uživily. Výroba se začala rozvíjet. Začala z našeho domu a najednou bylo 20 zaměstnanců, a proto 

jsem musela založit další střediska.  

MS: Nesmíme opomenout tento dotaz: jak kvalitní se zde vyráběla kosmetika před rokem 1989?  

EŠ: Kosmetika byla velmi kvalitní. V Ústavu lékařské kosmetiky jsem dělala vedoucí výroby. V něm se 

vyrábělo asi 16 přípravků. Mezi nimi i přípravek s norkovým olejem, po němž se i nyní lidé shání. 

Suroviny byly ze Západu. Patřili jsme pod hlavní město Prahu. Ředitel dokázal zařídit, že jsme 

dostávali zahraniční emulgátory, zahraniční suroviny. Dokonce jsme měli dva zahraniční stroje. Dál 

nebyla možnost rozvoje, protože jsme měli přísně plánované hospodářství. Po dvacátém v měsíci byl 

ústav totálně vyprodán, zbyly tam dvě lahvičky a ostatní čekalo za závěsem. Až prvního se mohlo 

prodávat dál.  
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MS: V tomto ohledu jsme byli konkurenceschopní se společnostmi, jako je Avon, Oriflame, či s 

francouzskou kosmetikou?  

EŠ: Tyto společnosti zde v té době vůbec nebyly, ale byli jsme srovnatelní i se zahraničními firmami.  

MS: Ano, ale reprezentoval Západ.  

EŠ: Západní kosmetika ale určitě není lepší než naše. Důležitou roli ovšem hraje reklama. Navíc tyto 

společnosti uplatňují MLM prodej.  

MS: Šla jste jinou cestou. Rozhodla jste se prodávat profesionálům.  

EŠ: Ano, jelikož u nás nic takového nebylo.  

MS: Neměla jste zájem zakládat společnost fungující na stejném principu, jako jsou společnosti, které 

jste jmenovala? 

EŠ: Prodávali jsme i pro maloobchod, ale musíte nalézt na trhu volný prostor. Nechtěla jsem 

konkurovat společnostem, jako jsou Dermacol, Astrid. Bylo zde velké zařízení, které se jmenovalo 

Tukový průmysl. My jsme se snažili hledat absolutně volný prostor na trhu, tím byly právě vznikající 

kosmetické salóny, které zde do té doby nebyly. Byla to platforma, kde jsme se mohli odpíchnout. 

Byla jsem na prvním sjezdu kosmetiček, dala jsem jim nějaké vzorky v lahvičkách. Tázala jsem se jich, 

jestli by o ně měly zájem. Ten byl obrovský. Sebrali jsme všechny adresy a začali vyrábět. To, že jsme 

se dostali na základnu maloobchodu, je zpětná vazba zákazníků, kteří byli ošetřováni našimi přípravky 

v kosmetických salónech. Zákazníci se ptali, zdali jim přípravky nemohou být prodány domů, protože 

je kosmetičky měly ve velkém balení na profesionální ošetření. Kosmetičky vznesly požadavek, 

abychom vytvořili balení pro maloobchod, aby je mohly prodávat. Zkrátka naše první cesta šla přes 

kosmetické salóny a ani jsme nešli do maloobchodu.  

… Klienti bank …  

MS: Dobrá, rozsáhlý kapitál jste neměla. Jak se jednalo s tehdejšími bankami?  

EŠ: Obtížně. Vše muselo být jištěné. První půjčku jsem si brala, jelikož jsme chtěli kupovat výrobní 

provoz. Od toho jsme ustoupili. Nakonec jsme brali půjčku až na stavbu současného provozu.  

MS: Musíme říci, že to byly právě banky, které v devadesátých letech umožnily rozjezd hospodářství.  

EŠ: První naše banka byla Komerční banka. Z ní jsme odešli a přešli do GE Money bank a u ní jsme do 

současnosti.  

… Převážně český trh …  

MS: Ale zpět k budování firmy a obchodu. Orientujete se převážně na český trh, a co zahraničí?  

EŠ: Exportujeme do šestnácti zemí. Nejvíce Německo, Rusko, Ukrajina, Bulharsko. Máme i Senegal, 

Austrálii, Spojené arabské emiráty.   

MS: Pokud vezmete objem exportu, kolik tvoří na vašem obratu?  

EŠ: Přibližně 8 procent.  



 
 

57 
 

MS: Skutečně drobné.  

EŠ: Záleží na tom, kolik jsme schopni dát na marketing. Jsme českou firmou a prodáváme za 80, 90 

korun.  

MS: Nejste kapitálově silní jako společnosti operující globálně?  

EŠ: Ano.  

MS: Když srovnáte svou produkci a produkci svých konkurentů, soudíte, že kvalita je plně shodná?  

EŠ: Nemyslím si to, vím to.  

… Lidé a hodnoty …  

MS: Co lidé a hodnoty? Jsou lidé a hodnoty důležité pro vaši rodinnou společnost?  

EŠ: Víte, myslím si, že jsou velmi důležité. Někteří lidé jsou u nás přes dvacet let. Je to dost velká 

rodina a lidi dobře znáte. Pan ředitel je u nás asi 19 let. Většina lidí v těchto zásadních funkcí s námi 

sdílí nadšení. Víme, že máme velký závazek k našim lidem, kteří zde pracují. Zásadní je, že se o ně 

musíme postarat, že pro ně musí být práce, peníze. Nikdy nešli domů, že by měli o den zpožděné 

výplaty. Spíše myslím na ně, když dostaneme nějaké zakázky a oni dělají přesčasy. Nikdo tu 

„nebrblá“. Pro nás je starost o lidi velkým závazkem.  

MS: Dalibor Dědek z Jablotronu říká na konstatování, že dosáhl velkého postavení: „Ne, to není díky 

mně, ale díky lidem, které jsem dokázal přesvědčit.“  

EŠ: Ano, záleží na tom, zdali lidé dokážou přijmout vaši ideu. I mezi mladými lidmi si hledám 

podobné, které práce baví, kteří jsou schopni invence. Nechávám je se realizovat. Nejprve jejich 

postup probereme. Chceme vysvětlit, proč si myslí, že jejich postup bude dobrý. Pokud se shodneme, 

nechám je jít za jejich cílem. Jsem přesvědčena, že realizace jejich vnitřních cílů, náboje, možností je 

strašně důležitá. Takový pocit jsem měla v Ústavu lékařské kosmetiky, když mi zakazovali dělat vývoj, 

a věděla jsem, že bych jej dokázala posunout. To mne nejvíce naštvalo.  

MS: Byli lidé, …  

EŠ: … kteří říkali, že Ústav lékařské kosmetiky bude vždy v těchto pozicích. Není potřeba dělat nic 

dalšího. Musím říci, že mne tento přístup dokázal rozzuřit.  

MS: Ano, ale někteří schopní lidé sklapli kufry.  

EŠ: Co jste mohl dělat? Maximálně jsem dosáhla toho, čeho jsem nakonec opravdu dosáhla, že mi 

sebrali osobní ohodnocení, jelikož se hrabu do něčeho, do čeho mi nic není. S tím jsem se nesmířila.   

… Mezinárodní integrace …  

MS: Jste člověkem, který se kriticky vyjadřuje k Evropské unii.  

EŠ: Je to neštěstí. O ní mi raději ani nemluvte. Vznikl nám opět „nový velký bratr“. Kdyby šlo o 

umožnění volného obchodu, volných hranic, jsem pro. Takové uspořádání mně vyhovuje. Jejich 

nařízení, aby uživili evropské úředníky, vymýšlení nařízení, mně tedy nejde. Je to hloupost a 
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k ničemu, sráží nás to. Například potřetí hodnotíme výrobky z hlediska bezpečnosti na základě 

přikazování a aktivity EU. Opatření nás bude stát milion korun a pro malé společnosti je to likvidační. 

Vnímám je jako nesmyslná. Například v potravinových doplňcích nám dají 220 tvrzení, která můžeme 

použít. Kdo je nepoužije, platí pokuty. Z mého pohledu jsou nařízení nesmysl. Dr. Popov, který 

pracuje s bylinkami, proti tomu napsal celý rozklad, jak nás tyranizují. Postupy se opakují. 

MS: Zkrátka, uskupení Evropské unie brání svobodnému obchodu?  

EŠ: Určitě! 

MS: Myslíte si, že Česká republika by měla silněji usilovat o modifikaci? Z vašich slov nepřímo slyším, 

že by nejlepší bylo, pokud by se Evropská unie zrušila.  

EŠ: Jsem pouze pro volný obchod, pohyb kapitálu, volné hranice. Považuji za nesmysl, jestliže vám 

nařídí, že máte prodávat banány v rozmezí délky 16 centimetrů, nebo mrkev 5 centimetrů. Nakonec 

se v novinách dozvíte, že se nešetří s potravinami. V tom vidím protiřečení si. Toto vám nařídili, toto 

jste přijali, tak nyní neříkejte, že se nešetří s potravinami. U nás se produkty, které nesplňují 

parametry, vyhazují, jelikož jsme podepsali nařízení. Když jsem si stěžovala s pořadu V. Moravce, 

přijde paní poslankyně Andrýsková a řekne mi: „Naši poslanci podepsali toto nařízení,“ a předá mi 

seznam. Odpovídám jí: „Je mi to platné jako mrtvému zimník!“ Nebyla zde žádná diskuse, žádné 

vysvětlování. Naši zástupci podepíší takové nesmysly – proč?  

MS: Jsou nekompetentní, neznalí problémů, a proto to končí tak, jak to končí.  

JŠ: Měli jsme setkání exportérů, kde slyšíte, jak věci postupují. S přednáškou tam vystoupil docent 

Ševčík. Je vidět, jak to jde „krásně dolů“. Následně tam vystoupil sociální demokrat z Plzně a řekne: 

„Co by ti úředníci dělali?“ Rozumíte této otázce? Tento dotaz člověka překvapí. Myslím si, že by se nic 

nestalo, kdyby úředníky propustili. Bude 15 tisíc nezaměstnaných úředníků, ale ostatní budou mít, co 

dělat. Z mého pohledu je to pro nás nová forma komunismu, jelikož velký bratr nás hlídá a přikazuje, 

co máme dělat, jak se máme řídit, jak si máme ohýbat záda. Mohu ještě doplnit, že můj příbuzný 

pracoval pro Evropský parlament. Šel tam, než jsme vstoupili do Evropské unie. Byl nadšený, že jsme 

Evropany, že již nebudeme považováni za barbary.  

EŠ: Nyní říká: „RVHP v jiné podobě.“  

JŠ: Existuje tam rozdělování lidí ze západních a východních zemí. Ve školách je též rozdělování dětí 

podle původu rodičů. Západní jsou chytré, východní jsou hloupé. Tento přístup je neuvěřitelný.  

… Omyl …  

MS: Dobrá, jaký omyl byste zmínila v transformační době? Jaká je zásadní chyba, která se stala?  

EŠ: Že do politiky volíme strany a jejich moc tam převládá. Opravdu bych tam volila lidi s vysokým 

morálním kreditem, charakterem, s vysokými znalostmi. Také na delší období. Co tam uděláte za 4 

roky? Když tam něco rozpracujete, nedotáhnete to do konce. Moc svádí a mnohdy lidé nedosáhnou 

ničeho.  

MS: Kdybychom měli udělat výhled do budoucna? Jakou perspektivu dáváte této zemi v rámci Evropy 

a globalizovaného světa?  
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EŠ: Jsem optimistou. Myslím si, že se negativní směřování změní. Ještě bude hodně práce nastavit 

parametry, aby se do čela dostali lidé, kteří by uměli vést. Bohužel volba soudobého prezidenta tomu 

nenasvědčuje.  

MS: Neměli bychom zapomínat na slova: „Hlas lidu, hlas boží.“  

EŠ: Lidé nepřemýšlejí dostatečně dopředu, vidí jen před sebe. Zvolíme hned nové zástupce, jelikož 

těm minulým to rychle nešlo.  

MS: Člověk není pouze bytost racionální, ale též emocionální, z toho plyne jeho křehkost.  

EŠ: Též by měl věřit určitým hodnotám. Z toho pohledu je vývoj vis major.  

MS: Někdo může říci, že prezident Miloš Zeman je reprezentantem určitých hodnot, ale pak to podle 

toho vypadá …  

EŠ: … a stydíme se za něj.  

MS: Děkuji vám za kritickou reflexi nedávné minulosti a současnosti.  

 

 

Dialog o transformaci s Danielem Šťastným7,8:  

MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, rád bych se zeptal na vnímání roku 1989. Shodou 

okolností je to rok, jenž je spojen se studenty.  

DŠ: Nepovažoval bych se za ty, kteří měli jakoukoliv zásluhu na tom, co se stalo. Byl jsem v prvním 

ročníku gymnázia.  

MS: Jak jste vnímal studentské aktivity? Tážu se proto, že mnohým lidem se otevřel obzor. V minulých 

letech a desetiletích nedokázali realizovat své plány. Tak jste režim nevnímal?  

DŠ: Neovlivnilo to mé plány, jelikož - ať by se stalo to či ono – bych strávil další 4 roky na gymnáziu. 

Co se týče všeobecného pocitu, co se mění, vnímal jsem, že se možnosti budou výrazným způsobem 

měnit.  

MS: Jak na to vše reagovali studenti? Stala se po změnách politika důležitým tématem jejich 

rozhovorů, nebo se zabývali jinými tématy?  

DŠ: Myslím si, že to bylo časté téma dialogů mezi lidmi. Neomezoval bych to na studenty středních 

škol. I na základní škole byla vedena řeč o politice. Ne však, že by diskuse byly sofistikované, ale vím, 

                                                           
7
 Daniel Šťastný *1974, český liberální ekonom, vysokoškolský učitel. V 90. letech a na počátku 21. století 

členem Liberálního institutu, v roce 2014 působí na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem, předtím dlouhodobě na Národohospodářské fakultě VŠE. Z jeho knih: Telekomunikační trh – 
promarněná příležitost hospodářské politiky (2003), Mezinárodní obchod teorie a politika (2004), The 
Economics of Economics (2010).  
8
 Dialog byl natočen odpoledne v pondělí 8. listopadu 2010 v kanceláři Daniela Šťastného, VŠE, Náměstní W. 

Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.    
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že každý malý kluk věděl, že jsou věci, které se říkají ve škole, a jsou věci, které se říkají doma. 

Rozhodně to nejsou tytéž věci. Každý vnímal, že je cosi ve vzduchu a je otázkou času, kdy se věci, 

které se říkají doma, začnou říkat veřejně.  

MS: A rozštěp pomine.  

DŠ: To proto, že jsme věděli, že je cosi divné. Diskutovali jsme, že je to zvláštní, a diskutovali jsme, 

proč to je.  

MS: Kdy jste se rozhodl, že budete ekonomem? Bylo to i na základě vývoje, který zde byl, nebo to byla 

jedna z možností? Ekonomů byl tehdy nedostatek.  

DŠ: Těžko říci. Nevnímal bych to tak, že revoluce způsobila, že jsem šel na Vysokou školu 

ekonomickou. Předpokládám, že kdyby nedošlo k žádné změně, skončilo by to stejně. Postupoval 

jsem vylučovací metodou a ekonomie zbyla jako poslední.  

MS: Lidé, kteří prováděli transformaci, byli ekonomy, a to vás neovlivnilo?  

DŠ: Mě to neovlivnilo.   

… Transformace …  

MS: Rád bych se zeptal, jak jako mladý ekonom hodnotíte proměnu? Když se o ní hovoří, mnozí z nás 

ji redukují na procesy, které probíhaly v hospodářství. To však můžeme považovat za jednostranné, 

ploché vidění. Hovoří-li se o transformaci, můžeme hovořit o proměně společnosti, o proměně 

totalitního systému na demokracii, o proměně hodnot, o proměně vnímání bohatství, o proměně 

vnímání rizik, která jsou spojená s totalitní a otevřenou společností. Co je pro vás důležité v proměně, 

kterou společnost musela projít či ještě prochází?   

DŠ: Není pro mě jednoduché uchopit otázku v celé šíři a říci, co je nejdůležitější.  

MS: Ano. Co vy sám považujete za nejdůležitější? Tážu se proto, že se mnohdy zdůrazňuje 

hospodářská proměna a ostatní se dává stranou. Jsou lidé, kteří hovoří o marxistickém vidění, že 

hospodářství je základnou a vše ostatní je nadstavbou.  

DŠ: Samozřejmě ekonomické debaty dominovaly celému procesu transformace, nicméně ústřední 

motiv toho, co se stalo, byl, že lidem byla dopřána větší svoboda. Kdyby lidé chtěli se svobodou 

naložit tak, že „chceme“, aby se dále škodovky vyráběly ve státních závodech, neprivatizovali bychom 

je.  

MS: Tento druh uvažování byl lidem v jistém ohledu „vnucen“. Zkrátka nebylo to jejich rozhodnutí. Zde 

přece rozhodovala státostrana a plánovací úřad.  

DŠ: Ano, ale říkám právě, že neměli svobodu se rozhodnout, jak budou žít. Stále mohli poctivě 

pracovat ve státních podnicích, ale ty nepřežily, jelikož v nich lidé nepracovali „poctivě“. Lidé si 

vybrali to, co si vybrali. V diskusích dominovaly hospodářské aspekty, avšak společný jmenovatel toho 

všeho byla svoboda, absence donucení.  

MS: Jinými slovy, jestliže člověk není donucován a je mu nechán prostor pro sebeutváření, sám si 

nalezne místo ve společnosti na základě interakcí, jež má s ostatním světem.  
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DŠ: I tak by se to dalo říci. Plyne to z podstaty svobody. 

MS: Jsou meze. Svoboda je teprve tehdy svobodou, když v prostoru, kde člověk působí, panuje řád. 

Pokud nemám odpovědnost, mohu se chovat tak, že mé chování postupně vede k anarchii.  

DŠ: Lidé mají určité návyky a zásady, jak se chovají. V rámci toho, jak se chovají, jsou určitá vnější 

omezení. Lidé v minulosti byli omezeni do velké míry.  

… Šok ze svobody …  

MS: Sám jste konstatoval, že cosi jiného člověk říkal doma, cosi jiného v zaměstnání. Zde jde též o to, 

zdali člověk unese „šok“ ze svobody. Můžeme se setkat s postojem, že člověk se naučí plavat, když jej 

hodím do vody. Někdo říká, že je lepší, když chodí na kurzy plavání a postupně si osvojuje techniku 

plavání.  

DŠ: Příklad, který jste uvedl, jednoznačně vede k tomu, co jste chtěl popsat. Jsou lidé, kteří mají pocit, 

že to proběhlo příliš rychle, že to byl přílišný šok. Mně přijde neuvěřitelné, že by si na to lidé museli 

postupně zvykat. Nejsem na tyto věci odborník, možná, že se mýlím. Přijde mi ale absurdní lidem 

říkat, že bychom jim postupně povolovali pracovat tam, kde chtěli, místo abychom jim řekli, že 

rovnou mohou pracovat tam, kde za minulého režimu pracovat nemohli.  

MS: Jak to uvádíte, je to jistě absurdní.  

DŠ: Ano, a proto to říkám, že šok ze svobody mi přijde jako intelektuální klišé.  

MS: Říkáte, že nad tím uvažují intelektuálové v kavárnách, a život je jinde?  

DŠ: Takový mám dojem. Neříkám to arogantně, že tomu tak určitě je, jelikož na to nejsem odborník. 

Ještě jsem ale neslyšel žádnou ilustraci toho, že lidé opravdu nevěděli, jak se svobodou nakládat, a 

nevěděli, co si počít.  

MS: Dobrá, ale pokud je člověk dlouhou dobu v prostředí, z něhož nemůže uniknout, a prostředí 

přestane existovat, může se cítit znejistěn a „touží“ po chráněném prostoru.  

… Otázka klece …  

MS: Jen si vezměte případ ptáčka, který je v kleci. Nesouhlasíte? Soudíte, že tato analogie je mylná?  

DŠ: Když ptáčkovi otevřete klec, …  

MS: … uletí.  

DŠ: Ano, ale pokud se mu tam líbí, dáme-li mu možnost sám si vybrat, pak tam zůstane. Takovou 

příležitost v zásadě měli lidé i nás. Nevidím v tom velký rozdíl. 

MS: Když se podíváme zpět, tak mnozí lidé z nedostatku svobody emigrovali. Tato země zažila dvě 

velké emigrační vlny, jelikož nechtěli být v kleci.  

DŠ: Neřekl bych, že by to souviselo s devadesátými lety.  
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MS: V tom je právě pojetí svobody. Mnozí odešli za svobodou, protože ji považovali za integrální část 

svého lidství.  

DŠ: Dobrá, že ptáčkům otevřu klec, nesouvisí s tím, že je z klece vyháním, jelikož jsme jim tím jen 

rozšířili možnosti. Někdo však řekne: „Vy jste mě z klece vyhnali, neboť jste zrušili fabriku, kde jsem 

30 let pracoval, a já jsem si musel hledat jiné povolání.“  

MS: Ano, to je velká námitka, s kterou přichází levice. Mnoho lidí na ni slyšelo. Když se podíváme do 

historie, je tam uvedeno, že tato země i po převratu volila Komunistickou stranu Československa.  

DŠ: Volí tak do dnešních dnů.  

MS: Lidem se zkrátka stýská. Soudíte, že je to důkaz toho, že lidé chtějí být v kleci? Být svobodný je 

obtížnější než pobyt v kleci?  

DŠ: Oni to nevnímají jako nesvobodu. Vnímají to jako cenu za pořádek, jistoty.  

MS: To znamená, že si sami nedokážou vytvořit vnitřní pořádek, aby byli schopni v proměnlivém světě 

žít?  

DŠ: Spíše je to ve vztahu ke společnosti. Všichni chápou, že když jsem si nemohl vybrat politickou 

stranu, byla zde menší svoboda. Když jsem nemohl jet na Západ, byla to menší svoboda, než máme 

dnes.  

… Hmotný svět a svoboda …  

DŠ: Mnozí z nás si říkají: „Pro mě je svoboda, že si mohu koupit chleba. Když si nemohu koupit 

chleba, protože si musím hledat zaměstnání, mám menší svobodu a na váš koncept svobody jako 

nepřítomnost donucení se mohu vykašlat.“  

MS: To znamená, že mnoho lidí svobodu spojuje s hmotnými statky.  

DŠ: Ano. 

MS: Mnozí intelektuálové varovali, že po roce 1989 se zde vytvoří konzumní společnost. Lidé raději 

existují v modu „mít“ než „být“. Svoboda je definována jako svoboda spotřeby, a ne jako svoboda se 

realizovat v rámci duchovního světa.  

DŠ: Je možné, že je to takto spojováno. Neviděl bych to jako nebezpečí pro svobodu, jestliže lidé svou 

svobodu používají k tomu, aby si kupovali více párků a housek. To mne úplně nepobuřuje. Mnozí 

z nich to ale myslí tak, že kdyby bývali měli párky a housky zajištěné dopředu, aniž by museli 

pracovat, jejich svoboda by byla větší.  

… Úmluva s režimem a svoboda …  

MS: Minulý režim udělal s občany nepsanou smlouvu: Dáme vám najíst, zajistíme vám základní 

statky, ale nebudete nám „žvanit“ do politiky.  

DŠ: Ano, jelikož konkurence v politice je někdy nebezpečná a škodlivá, třebaže si na konkurenci 

trochu hráli. I dnes si komunisté hrají na demokracii. To znamená, že se účastní parlamentní 
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demokracie v tom smyslu, že nevykřikují: „Máme mít vůdčí úlohu, vzali jste nám ji, a proto jsme zde 

jediná legitimní strana.“ Tváří se, …  

MS: … že jsou součástí politického spektra, …  

DŠ: … že takto to má vypadat. V jejich světě by komunistů bylo více, politika by byla komunistická, ale 

nic zásadního by se nestalo. Nedokážu posoudit, do jaké míry si dělají legraci a do jaké míry to myslí 

vážně. Svou rétoriku by mohli změnit, kdy se cítili dostatečně silní.  

MS: Ostatně komunisté jsou charakterističtí tím, že mění rétoriku. Stačí se podívat do roku 1946, kdy 

hlásali demokracii.   

DŠ: Totéž by se mohlo stát třeba do pěti let, kdyby získali 60 procent ve volbách.  

… Komunismus …  

MS: Zmínili jsme komunisty. Navrhoval bych, abychom se zastavili u abstraktnější otázky, kterou 

bychom mohli formulovat asi takto: „Jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost ideologie 

komunismu?“ 

DŠ: Jako všude na světě byl i u nás pokus o komunismus fraškou, které upřímně věřilo jen pár lidí na 

pár let. Zbytek příběhu byl o tom, že se drtivá většina společnosti zorganizuje, aby onu frašku 

ukončila. To nakonec trvalo dlouhá desetiletí, neboť většina lidí – vcelku racionálně – čekala na 

ostatní, až převrat „zařídí“. Z pohledu ekonomie byl konec komunismu vlastně takovým veřejným 

statkem, který nebyl realizován, protože všichni lidé byli černí pasažéři. Otázka realizovatelnosti 

komunistické ideologie s tím přímo souvisí. Kdyby o to lidé stáli a chtěli žít ve společnosti bez 

vlastnictví a peněz, jako dnes žijí ve svých rodinách, mohlo by to nějakým způsobem fungovat. Jako 

ekonom bych sice i tak měl obavy, že se materiálním komfortem taková společnost nemůže tržní 

společnosti rovnat, ale o to nakonec nejde. Každý má přeci právo preferovat rovnost, svornost a 

bratrství před počtem piv a automobilů. Ústředním problémem komunismu ale je, že o něj lidé 

prostě nestojí, a proto je všude na světě nakonec spojen s násilím a diktaturou a jako takový se nezdá 

být dlouhodobě realizovatelný.  

MS: Často je uváděn komunismus jako snaha po řešení harmonické a spravedlivé společnosti.  

DŠ: Vy znáte ideologii, která by za svůj cíl hlásala společnost rozvrácenou a nespravedlivou? To jsou 

jen slova. Mohli bychom dlouze filozofovat o definici spravedlnosti, nicméně faktem zůstává, že 

většina společnosti komunistickou realitu jako harmonickou a spravedlivou nevnímala. Kdokoliv to 

chce zpochybnit, musí vysvětlit, proč migrace lidí (navzdory železné oponě postavené komunisty) 

probíhala téměř výhradně jedním směrem. 

MS: Lze na minulém systému vidět cosi pozitivního? Pro mnohé je to pouze zmar.  

DŠ: Těžko říci. Myslím, že z globálního pohledu jde jen o zmar. Samozřejmě, že to třeba u nás mohlo 

být daleko horší – sám jsem nakonec prožil skvělé dětství a žádné materiální ani jiné strádání jsem 

nevnímal. Dokážu si představit země, kde tak „pěkný“ komunismus nemají. Považovat to ale za něco 

pozitivního by asi bylo dost sarkastické. 
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MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a za 

vítězství liberální demokracie? 

DŠ: Myslím, že se jedná o důkaz, že komunismus prostě nebyl lidmi podporován. O tom, do jaké míry 

se jedná o vítězství liberální demokracie, mám již mnohem mlhavější představu. To proto, že si 

myslím, že lidem vůbec nejde o liberální systém ani o demokracii. Události roku 1989 nepřinesla 

touha lidí si svobodně „volit“ a dozvídat se v novinách pravdu, ale touha mít se dobře jako lidé na 

západ nebo na jih od nás. Chtěli auta, mikrovlnné trouby a barevné televize, které znali ze západních 

filmů. 

MS: Co volba komunistů u nás podle vás o společnosti vypovídá? Můžeme to také interpretovat tak, 

že více jak desetina společnosti, která má možnost volby, preferuje stranu, která se snaží potlačovat 

lidskou svobodu tím, že chce plánovat, že usiluje omezovat hospodářskou sféru? 

DŠ: Jak jste to vyjádřil, zní to nepěkně, než aby se k tomu někdo přihlásil. Nemyslím si však, že to není 

trefná charakteristika toho, co chtějí dělat. Podle mého pohledu těží komunisté z pocitu mnoha lidí, 

že svoboda se rovná: párky bez práce, ne holoubátka bez práce, jelikož chápou, že odněkud se na to 

vzít musí.  

MS: Bez práce není možné získávat statky, rozvíjet společnost svobodných lidí.  

DŠ: Jsem přesvědčen, že nikdo z nich nezpochybňuje - i z těch lidí, kteří tomu fandí a jde jim o housky 

- že v minulosti zde housky byly horší, a na Západě byly housky lepší. Nešlo o to, že dnes je dvacet let 

poté. Ve stejné době kapitalistický systém produkoval lepší housky než ten socialistický.  

MS: Shodou okolností minulý režim produkoval uniformitu.  

DŠ: Uniformitu produkoval, i když ne shodou okolností, ale přímo v důsledku toho, jak systém 

fungoval. Nikdo nebyl motivován se uniformitě vymykat: jednak to mohlo být riskantní a nebezpečné, 

a za druhé z toho nekoukal žádný osobní zisk. Každý koukal dělat jen, co se od něj očekává, nic víc. 

Čeho si na tom lidé cenili? Můžeme si to shrnout asi takto: Jsem svobodný do té míry, že se nepředřu, 

jelikož nad sebou necítím tlak, že když se mi něco nepovede, tak „zemřu“.  

… Práce …  

MS: Užil jste slovo „nepředřu“. Člověk přece pracuje, aby odvedl sumu práce a aby přispěl k budování 

společenského blaha.  

DŠ: Zajímalo by mne, kolik lidí o tom takto smýšlí. Já si spíše myslím, že člověk pracuje, aby nezemřel.  

MS: To je ale jiné pojetí práce a přístupu k ní. Vy říkáte: „Pracuji proto, abych si zajistil elementární 

obživu.“ 

DŠ: To je však motivace mnoha lidí k tomu, co dělají. Jistě, svět je krásný, když se vám podaří, že 

děláte to, co vás baví. Často se o tom rádi přesvědčujeme. Je to ale v naprosté většině případů jen 

tvrzení, že bychom svoji práci za dané peníze neměnili s jiným dostupným zaměstnáním, nikoliv že 

nás baví práce sama o sobě bez ohledu na mzdu.  

MS: Soudíte, že zde převládala práce pro přežití než práce intelektu pro radost a potěšení?   
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DŠ: I práce pro radost je spousta, ale převážně ji dělám ve svém volnu. Není to cosi, co dělám proto, 

abych přežil. Ať je tomu jakkoliv, pro můj argument je jedno, jaký je skutečný rozsah takovéto práce 

„pro radost“. Jestliže jde totiž o potěšení z práce, nikdo těmto lidem, kteří si dnes stěžují, že nemají 

práci, ani dnes takovou práci nebere. Pokud jim nejde o peníze, ať si dělají, co chtějí. Dnes jim nikdo 

myslím nebrání dělat fyzicky to, co dělali za komunismu. Pouze se může stát, že jim za to nikdo 

nenabízí takové peníze jako dříve. Tito lidé šli do továrny, tam předstírali několik hodin práci a dostali 

za to určité množství peněz, které by jim dnes v některých případech nikdo nedal.  

MS: Užíváte slovo předstírání, komunistický režim byl založen na předstírání. Lidé měli lidská práva, 

hovořilo se o „lidové demokracii“, byly zde volby, ale vše bylo „jen jako“. To znamená, že to byla hra, 

kdežto dnes to vyžaduje velké nasazení? 

DŠ: Ano, protože dnes nikdo není nucen platit peníze lidem, kterým platit nechce. Proto lidé, když 

přímo platí, chtějí odvést práci, či platí za práci, jak je odvedena. Lidé mohou získat svou práci, ale 

musí pracovat více. Pokud budou pracovat jako v minulosti, budou dostávat méně peněz. Ti lidé jsou 

zdrojem podpory pro komunisty, …  

MS: … jsou staří i nostalgičtí.  

DŠ: To však vychází z materialistického pohledu na svět, že jsme se měli dobře a i sousedi se neměli 

lépe. Druhý zdroj podpory je spojen s jakýmsi idealismem, jenž je poměrně sofistikovaný. Jinými 

slovy, znám spousty lidí, kteří podporují komunisty, ale přitom nejsou hloupí.  

MS: Sám komunismus je sofistikovaný koncept. 

DŠ: Ano, pouze jsem chtěl říci, že ti, kteří volí Komunistickou stranu Čech a Moravy, ne všichni 

argumentují marxismem. To znamená, že pro ně je východiskem, že všichni mají stejně, a jiné 

uspořádání jim připadá nespravedlivé. Další zdroj podpory je z intelektuálních kruhů, avšak těch je 

mnohem méně. Opakuji, nejsem na to odborník, a proto říkám pouze svůj názor.  

… Liberalismus a kontexty …  

MS: Socialismu realizovaného komunistickou stranou odzvonilo a nabídkou se stalo liberální pojetí 

společnosti. Soudíte, že je dostatečně dobrou alternativou systému, který se falzifikoval?  

DŠ: Když se neosvědčil komunismus, co kdybychom ozkoušeli jeho opak. Nikoliv fašismus, jak se 

mnohdy o opaku komunismu hovoří, ale něco, kde je maximální míra svobody, tedy minimální míra 

donucení. To vše však směřuje k liberalismu, tedy systému, kde je člověk ve svém rozhodování 

omezený pouze do té míry, aby tím nenarušoval obdobnou svobodu někoho jiného.  

MS: Ano, narážíte na známou tezi: Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.  

DŠ: Ano, tak se to říká, i když nevím, jak moc je to známé a kolik lidí přijímá tento princip za svůj. 

Myslím si, že liberální koncept jako takový je nosný, a hrdě se k němu hlásím.  

MS: Tázal jsem se také proto, že představitelé, kteří prováděli transformaci, se zaštítili touto ideologií. 

Termín však v české společnosti dostal pejorativní nádech.  

DŠ: Bohužel ano. Dostal jej jako cokoliv, co zklamalo očekávání lidí.  
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… Liberalismus a gentleman …  

MS: Když jsem se nad otázkou liberalismu setkal s Václavem Žákem, řekl jsem, že liberalismus je určen 

pro gentlemany, tedy pro lidi, kteří jsou slušní, kultivovaní a znají meze svého chování. Souhlasíte 

s tím, nebo byste něco doplnil?  

DŠ: Zní to na první pohled samozřejmě. Vzdělání a podobné věci máme tendenci používat jako 

substituci za to, že dodržujeme jistá pravidla, a když dodržujeme pravidla, není konflikt. Nedomnívám 

se ale, že dodržováním pravidel všemi lidmi je liberalismus nějak podmíněn.  

MS: Liberalismus je spojen s pravidly, …  

DŠ: … ale nemyslím si, že z toho nutně plyne, že je jen pro gentlemany. Kdyby to byla pravda, naše 

snažení by bylo dost naivní. Samozřejmě, že se nelze na filozofické úrovni obracet k masám, protože 

to běžné lidi nebaví a nepovažují takové argumenty za přesvědčivé.  

MS: To je logické. Vždyť masa je cosi jiného než individuum. Nemůžete prezentovat jemnosti. 

DŠ: Kdyby to měl být filozofický argument, který je potřeba pojmout, každý se s ním musí ztotožnit, 

protože, není jednoduše uchopitelný, poté bude velmi těžké učinit z lidí příznivce liberalismu.       

MS: Není to však velký intelektuální konstrukt. Užil-li jsem pojmu gentleman, pak gentleman nemusí 

být velký intelektuál, jenž vysedává v kavárnách a hovoří tam o abstraktních světech. I v Desateru 

máte elementární pravidla, která by měl člověk dodržovat, pokud chce být svobodný a ve společnosti 

obstát.  

DŠ: Řekl bych, že z podstaty liberalismu nevyplývá, že funguje jen ve vybrané společnosti lidí. Jsem 

přesvědčen, že hodnoty liberalismu v konečném důsledku sdílí naprostá většina lidí. Naprostá většina 

lidí ví, že se nezabíjí a nekrade. A ze skutečnosti, že někteří lidé kradou či zabíjejí, neplyne nutnost 

komunismu, který kromě krádeží a zabíjení staví mimo zákon mnoho mírumilovných aktivit, které 

s tím nesouvisí. Pokud něco na liberalismu zločin podporuje, pak je to skutečnost, že lidé jsou v něm 

bohatší a zlodějům je toho více k dispozici. Na druhou stranu - liberalismus vytváří větší zdroje 

k obraně proti kriminalitě. Liberalismus prostě není nijak utopický v tom smyslu, že by pro svou 

existenci předpokládal nějakého jiného, lepšího člověka. 

… Liberalismus a psí hlava …  

MS: Obecně deklarujeme a přiznáváme, že liberalismus je spojen s pravidly a právním řádem, ovšem 

mnozí lidé to porušili právě během transformace. Díky tomu byla liberalismu nasazena psí hlava.  

DŠ: Člověk zde bojuje s tím, jaká byla očekávání lidí, a jak nakonec vnímali realitu. Jestliže se zde 

nastavil reformní program, který se explicitně nazýval liberální, a během jeho aplikace docházelo 

k hospodářské či jiné kriminalitě, někdo z toho vyvodí, že liberalismus se rovná kriminalita. Je pak 

logické, že mu byla nasazena psí hlava. Sdílím váš názor, že tomu tak bylo.  

MS: Byly to nezamýšlené důsledky transformační strategie?  

DŠ: Soudím, že to bylo v některých případech způsobeno příliš liberální rétorikou, a ne až tak liberální 

realitou. Hodně o tom hovořilo. Na druhou stranu, mám jen mlhavé ponětí o tom, zdali to šlo 

politicky udělat jinak.  
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MS: Když obyčejný člověk slyší, že ceny budou liberalizovány, když si představíme, že v roce 1991 

došlo k velkému skokovému růstu cen, pak tento člověk nemá velkou ochotu se s tím ztotožnit, 

protože je to liberální, když mu to „tahá“ peníze z kapsy.  

DŠ: Jestli z toho někdo udělá tento závěr, mýlí se, jelikož zapomíná na to, že nešlo pouze o vytahování 

peněz z kapsy, ale …  

MS: … i o narovnání cenových relací.  

DŠ: Mnoho lidí tyto peníze stejně někomu platilo. Pokud je neplatili, poté zboží neměli. Ceny prostě 

byly na úrovni, při které buď již tehdy nebylo, anebo by brzy nebylo zboží lidem běžně k dispozici, a to 

s liberalizací cen pominulo. Ale máte pravdu, takový liberalizační krok se prodává hůře než třeba 

svoboda cestovat na Západ. 

MS: Nutno říci, že v československém hospodářství byla zvláštnost, že ceny základních potravin byly 

dotovány, což v tržních ekonomikách není běžné.  

… Trh a jeho genese …  

MS: Hovoříme-li o proměnách z plánované ekonomiky na tržní ekonomiku, přirozeně se naskýtá 

otázka, jakou rychlostí se změny mají dělat, aby proměna byla pro společnost efektivní. Jak se díváte 

na rychlost kroků a jejich důslednost?  

DŠ: Je-li nějaká situace komplikována určitými pravidly, v jejichž důsledku společnost nefunguje, měla 

by se pravidla změnit. Náklady takové změny je třeba brát v potaz, ale nesmíme při tom zapomínat 

na náklady odkládání změny. A jakkoliv si dokážeme představit situaci, kdy je optimální změna 

postupná, myslím, že mnoho transformačních změn vyžadovalo rychlost co nejvyšší. Jako příklad 

můžeme uvést plánování. Pokud se produktivní činnost v zemi řídí plánem úředníků a zákaz 

znemožňuje soukromé podnikání (tedy vlastní iniciativu), pak odkládáním legalizace podnikání či jeho 

pouze postupnou legalizací nešetřím společnost před nějakými negativními šoky ze změny, ale jen 

zvyšuji škody páchané tím, že lidem s dobrými nápady neumožním je realizovat. Mám k tomu 

oblíbený příměr: kdybych objevil lék na rakovinu, způsobí jeho uvedení na trh změny, které mohou 

být pro někoho nepříjemným šokem, který bych zmírnil, kdybych rozložil zavedení léku na trh na 

dobu 10 let. Zde je snad každému jasné, že cenou za zmírnění negativních dopadů pro jedny bude 

utrpení druhých. Šoková transformační terapie je něčím, o čem jsem přesvědčen, že je obecně 

správné. V individuálních případech si dovedu představit nějaký argument, který předpokládá, že 

když něco zruším, a lidé nejsou na absenci něčeho připraveni (například na absenci nějakého 

pravidla), může to poté vést ke krátkodobému problému. Jsem ochoten z obecného pravidla ustoupit 

a uznat, že v tomto případě to nejde udělat tak rychle a musí se počkat. Kdybychom si však procházeli 

jednotlivá opatření, k nimž došlo, nemyslím, že bychom mnoho takových nalezli.  

MS: Zde jde přece o to, že lidé argumentují proti, upozorňují na velkou rychlost. Rok 1990 je spojen 

s liberalizací cen, se zavedením vnitřní směnitelnosti koruny, z rozpohybování privatizačního procesu. 

Skupina lidí provádějící změnu by si měla být vědoma rizik, která daná změna logicky přináší.  

DŠ: Souhlasím s tím, nerozporuji to. Z toho, že někde nastaly problémy, ještě ale neplyne, že si autoři 

těch rizik nebyli vědomi, ani že by ty problémy nenastaly, kdyby se postupovalo pomalu. Pouze jsem 

chtěl zdůraznit, že jsem obecně pro rychlost, a nesouhlasím s těmi, kdo tvrdí, že proces byl příliš 



 
 

68 
 

rychlý. To proto, že oddalovat směnitelnost koruny a oddalovat cenovou liberalizaci by pouze 

prodlužovalo podmínky, které vedly k problému. Existuje ale i další důvod, proč by se měly věci dělat 

rychle, a tím byla postupná konsolidace zájmových skupin a změna politického klimatu, které by 

v případě pomalého postupu mohly způsobit jeho zastavení. Jen si představte, jak by to vypadalo 

politicky dnes, kdyby se rozhodovalo třeba o „dokončení“ liberalizace cen: taková politika by byla 

dnes napříč celým politickým spektrem prakticky neprosaditelná, podobně jako jsou dnes 

třicetikorunové poplatky u lékaře. Politiku lze zastavit, ale je to mnohem těžší, když už je provedena.  

MS: Počátky byly skutečně rychlé, byla i velká ochota k obětem, ale poté se transformace začala 

rozmělňovat, že?  

DŠ: Jednak se začala rozmělňovat a za druhé, v některých případech nebyla dotažená do konce. To je 

případ privatizace. Otázkou zůstává, proč se tak nestalo, zdali to způsobil malý tlak reformátorů, 

nebo rostoucí vzdor zájmových skupin. Obojí je pravdou, ale nejsem schopen posoudit, co víc. A 

jelikož jsem tam neseděl, již vůbec nejsem schopen posoudit, do jaké míry jim to můžeme smysluplně 

vyčítat. Dokážu si představit, že bychom mohli teoreticky říkat: „Kdyby se bývalo udělalo toto, bylo by 

se nestalo něco jiného.“ V té době to představitelé transformace nemuseli vědět, anebo to jen 

považovali za nepravděpodobné. Jednoduše to neudělali.  

MS: Typickým příkladem je privatizace monopolů. Máme zde monopoly na energie, na plyn, 

telekomunikace. Sám jste hovořil o zájmových skupinách, které začaly hrát velkou roli. Stát možná ani 

nechtěl postupovat rychle, jen se podívejme na české bankovnictví, kde dlouhou dobu vlastnil velké 

banky, které úvěrovaly neefektivní podniky. Jak se nad touto skutečností pozastavujete?  

… Paradox bank …  

DŠ: Tam si postavení státu dokážu představit. Ze strany autorů transformace zde byl patrně strach o 

narušení bankovního sektoru, byl zde strach z experimentování v bankovním sektoru, jelikož tento 

sektor byl právem považován za zásadní pro celou ekonomiku. Bylo to cosi jiného ve srovnání 

s telekomunikačními a energetickými monopoly. Zkrátka bylo zde minimálně pochopení pro to, proč 

to dělali.  

MS: Můžeme v tom vidět záměr. Možná kdyby se začalo s privatizací bank v devadesátých letech, 

výsledky transformace by byly úplně jiné. Je uváděno, že zpočátku banky měly zdravá aktiva a 

postupně se zhoršovaly, jak přibývala restrikce ze strany centrální banky.  

DŠ: No, spíše šlo o špatné úvěry, které státem špatně spravované banky rozpůjčovaly. Samotná 

privatizace se na tom stavu podílela velkou měrou. Během privatizace bylo potřeba mnoho zdrojů jak 

pro pořádané aukce, tak pro velké investice do restrukturalizace transformovaných podniků, zdroji 

často byly banky. Pouze přidělování úvěrů odpovídalo tomu, že banka neměla pořádného vlastníka. 

MS: Lze také namítnout, že kdyby se postupovalo opačným způsobem, než se šlo, tedy kdyby došlo 

k jejich privatizaci, podniky, které dostávaly od bank potřebný kapitál, by od privatizovaných bank 

nedostávaly peníze na rozvoj. Jinými slovy, že by převážila ekonomická racionalita a peníze na 

financování projektů by nešly.     

DŠ: K tomu se dá říci pouze to, že je to důvod, proč by tomu tak mělo být, a ne tleskat nad tím, že 

banky se chovaly nedobře a dávaly úvěry společnostem, do nichž úvěry jít neměly.  
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MS: Zde převážila politická racionalita nad ekonomickou racionalitou.  

DŠ: Setkal jsem se s postojem, že kdyby banky byly zprivatizované, nefinancovaly by transformaci. 

Sám nevím, co by s penězi dělaly. Peníze někde byly, a byla otázka, jakým způsobem je použít. Pokud 

by je použily jiným způsobem, struktura by byla jiná, bylo by méně korupce a ztrátových obchodů. 

Zkrátka zde byl obrovský transfer bohatství od vlastníků a střadatelů z bank (v konečném důsledku od 

státu) směrem k lidem, kteří se podíleli na privatizaci a kteří pracovali v bankách. Banky v sobě 

akumulovaly mnoho špatných aktiv, což je v některých případech položilo, a bylo je třeba nějakým 

způsobem sanovat.  

MS: Prodej do zahraničí byl řešením. Sluší se také zmínit, že s prodejem bank do zahraničních rukou, 

začíná skutečná restrukturalizace. Například v počátcích transformace byla nízká nezaměstnanost, a 

ta se koncem devadesátých let zdvojnásobila. Bylo to přičítáno na vrub skutečnosti, že banky 

financovaly „českou cestu“ transformace, která se ukázala jako chybná. Na druhou stranu je nutné 

říci, že český lid je lidem podnikavým, že byl ochotný podstoupit riziko. Shodou okolností mnoho lidí 

bylo vlastníky živnostenského oprávnění. To znamená, že tito lidé si chtěli vyzkoušet podnikání, neboť 

minulý režim jim to nedovoloval. Vlivem konkurence museli trh opustit.  

… Transformace a „laissez faire“ … 

MS: Jste též spoluautorem eseje, v níž tvrdíte, že česká transformace nebyla prováděna v duchu 

laissez faire. Zde se nabízí otázka, zda je možné aplikovat koncept laissez faire v rámci transformace 

zemí, kde významnou roli hrál stát a plánovací orgán? Mnohde socialismus přetrvává.  

DŠ: Možnost dle mého pohledu zde byla. To, že tomu tak nebylo, a bylo to pouze na papíře, je jinou 

věcí. Patrně máte na mysli článek, který jsme s kolegou Šímou napsali. Ten byl obranou dobrého 

jména laissez faire, liberalismu, před výpady ze strany lidí, kteří označovali všechny negativní jevy za 

projev liberalismu. Zároveň byl výpadem proti tehdejší reprezentaci v čele s Václavem Klausem, která 

svoji politiku vydávala za liberalismus.  

MS: Nutno říci, že Václav Klaus je dobrým rétorem. Umí užívat řečnické figury, které jsou efektní, díky 

tomu také dokázal obstát. Citujete význačnou osobnost rakouské ekonomické školy Murray 

Rothbarda, který samotného Václava Klause uvádí jako člověka, jenž pochopil význam liberálního 

myšlení.  

DŠ: Nemám pochyb o tom, že to zrovna Václav Klaus „pochopil“. Mám pouze pocit, že i Rothbard 

dokázal podlehnout pocitu, že se České republice vše daří. Z velké části to bylo dáno rétorikou. Tím 

nemyslím pošlapání toho všeho, co se zde dělo.  

… Omyly …  

MS: Pokročme dále. K jakým velkým omylů během transformace došlo, pokud hovoříme jak o 

společenské, tak ekonomické rovině?  

DŠ: Pokud chce člověk hovořit o omylech, musí to říkat obezřetně. Je nutné mít též na paměti, že se 

transformace nedělala v laboratoři a že dnes o tom víme více, zvláště když je nám známo, jak to 

dopadlo. Říkám to z dnešní pozice a jsem si toho vědom, neříkám to arogantně. Víme, v jakém tempu 

se postupovalo. V některých ohledech to mohlo být rychlejší a kompletnější, zejména jde o již 
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zmiňované bankovnictví, kam se skuteční vlastníci měli pustit daleko dříve a ušetřili bychom si mnoho 

starostí v devadesátých letech. Na úrovni některých zákonů jsme zahodili šanci zbavit se mnoha 

institucí, které přežily ze socialismu, nebo jsme naopak zavedli instituce, které zde nebyly a 

importovali jsme je ze Západu, a dělat jsme to nemuseli. Rozumím, že v dnešní době jsme již 

integrováni s evropským zákonodárstvím, a proto je do značné míry mít musíme. Tehdy se mi to ale 

jevilo jako zbytečné.  

MS: Kdybyste byl konkrétnější, můžete to specifikovat?  

DŠ: Uvedu příklady, jako je antimonopolní zákonodárství, proexportní politika anebo výdobytky 

zájmových skupin – zemědělské dotace apod., …  

MS: … i státní fondy, jako je Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí aj. 

DŠ: Nevím, zdali je to zrovna rozhodující. Jsou to složky státního rozpočtu. To mi nepřijde jako 

zásadní problém. Viděl bych to na úrovni jednotlivých zákonů, které rozhodují, co se děje 

v jednotlivých odvětvích. Jako příklad uvedu obchodní zákoník, živnostenský zákon. Uvádělo se, jak je 

vše liberální, svobodné. Přesto u nás byly a jsou administrativní komplikace při podnikání větší než 

v jiných zemích.  

MS: Byrokracie. Je dobré zmínit, že představitelé transformace usilovali o malý, ale výkonný, efektivní 

stát, ale došlo k tomu, že stát je velký, nabubřelý a neefektivní. To znamená, že se mnohdy vytvářejí 

zákony, nařízení, vyhlášky zbytečně.          

DŠ: Sdílím stejný postoj.  

MS: Je nutné ještě uvést, že v zákonodárství České republiky figuruje občanský zákoník, který je 

postupně novelizován, přičemž by si tato norma zasloužila jiné základy. Jde o to, že Československo, 

později Česká republika, přejala socialistické zákonodárství. Naši normotvůrci raději „legislují“, místo 

aby se snažili prořezávat normy tak, aby byly srozumitelné, jasné pro obyčejného občana.  

DŠ: Vrátil bych se k tomu, co jsem říkal předtím. Zkrátka mám pocit, že spoustu institucí jsme si zde 

zavedli úplně zbytečně. Nebyli jsme razantní v době, kdy to ještě šlo, jelikož byla revoluční nálada, 

málo zájmových skupin. Problém je, že nevím, do jaké míry to šlo posadit. Kdyby zde seděl někdo, 

kdo o tom tenkrát rozhodoval, nejspíš by říkal: „Vím to, ale nešlo to. To, co jsme udělali, bylo 

maximum, čeho šlo dosáhnout. Zrovna tak to mohlo dopadnout hůř.“ 

MS: Tím též říkáte, že spor o transformaci bude vždy. Na jedné straně budou obhájci a na druhé 

odpůrci. Bude zde spor mezi akademiky a praktiky. Lze to nahlížet jako na správné, že?  

DŠ: Jistě je dobré, že o tom můžeme diskutovat. S odstupem času je to stejně jen čistě akademická 

diskuse o tom, jak to mělo být. Z diskuse jako takové úplně nevyplývá, že názory budou vždy různé. 

Obzvláště, když je to věc, která se nedá napsat do jedné rovnice, a lidé se rozhodují na základě toho, 

zda jim ten či onen argument přijde přesvědčivý, či nikoliv.  

MS: To proto, že v rovnici je mnoho proměnných. Když změníme jednotlivé parametry proměnných, 

vychází vše úplně jinak. Pojďme ale dále: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či v 

globalizovaném světě?   
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DŠ: Myslím, že k tomu nemám nic moc moudrého, co bych řekl. Stali jsme se běžnou evropskou zemí 

s trochu vlažnějším přístupem k evropanství, a tak to nejspíš po nějakou dobu zůstane. Je to ale pro 

mne stejně esoterická otázka jako budoucnost akciového trhu. 

MS: Děkuji vám za podnětná slova. 

P.S.: 

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

DŠ: Nijak. Jakákoliv jiná odpověď by byla asi projevem domýšlivosti. 

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

DŠ: Ano, i když až 2. vlny. Ale stejně jako naprostá většiny DIKů již dne vůbec nevím, jak jsem 

investoval. Jen že to bylo docela dobré, rozhodně jsem z toho neměl zahořklý pocit.  

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

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

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

DŠ: Vnímal jsem to jako smutné, ale za daných okolnosti nutné a dobré řešení, dost možná z důvodů, 

které uvádíte. Vztahy máme, myslím, stále nadstandardní, osobně nepřemýšlím o Slovensku jako o 

nějaké cizině. A je dost možné, že bychom na tom byli v tomto ohledu hůř, kdyby se federace držela 

zuby nehty uměle při životě. 

 

 

Dialog o transformaci s Petrem Fialou9,10: 

MS: Náš dialog bych uvedl otázkou vztahující se k roku 1989. Čím pro vás byl tento rok? Jak se zapsal 

do vaší mysli? Jaké naděje jste s ním spojil, případně, jak se naděje naplnily?  

PF: V každém případě to byl velice významný rok v mém životě. Jednak tím, co se událo ve 

společnosti, když na konci roku 1989 došlo ke změně režimu. Pro mě osobně však byl rok 1989 

významný i v tom, že jsem v červnu promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tím pádem jsem 

zakončil vysokoškolské vzdělání a řešil jsem, kudy se v profesním životě vydám. Měl jsem poměrně 

jasno, jakým směrem půjdu. Vycházel jsem z toho, co jsem vystudoval. Absolvoval jsem Střední 

hotelovou školu v Poděbradech a Vysokou školu ekonomickou v Praze - Fakultu obchodní, obor 

ekonomika služeb a cestovního ruchu. 

MS: Dnes se jedná o Fakultu mezinárodních vztahů.  

PF: Své další profesní působení jsem si představoval v rámci cestovního ruchu se zaměřením na 

hotely.  

                                                           
9
 Petr Fiala *1967, poděbradský podnikatel, majitel hotelu Golfi a rodinného uzenářství.   

10
 Dialog byl natočen ve středu 9. dubna 2014 odpoledne v kavárně jeho hotelu Golfi, Na Kopečku 595, 

Poděbrady, druhá část dialogu byla natočena v úterý 15. dubna 2014 odpoledne ve stejných prostorách.  
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MS: Rád bych se zeptal, zda si pamatujete, jaká situace byla na vysoké škole? Listopad vás zastihl 

v závěru studia.  

PF: Již jsem byl absolvent, což mě svým způsobem mrzelo, protože jsem velmi intenzivně vnímal, 

jakým způsobem probíhala revoluce na školách, jakou významnou roli hráli studenti. Listopad 1989 

byl výrazným předělem v životě mnoha lidí, proto si pamatuji docela přesně, kde mě zastihl 

„Listopad“. V neděli 19. listopadu 1989 jsem si při provozování mého celoživotního hobby, ledního 

hokeje, při utkání Krajské ligy mužů v Benešově zlomil nohu. Bylo to 2 dny po zásahu proti studentům 

na Národní třídě. V pondělí mně v nemocnici v Městci Králové dali nohu do sádry a hned potom jsem 

v novinách a v televizi začal zjišťovat, co se vlastně všude děje. Na fakultách se scházeli studenti. 

Lákalo mě to. Bohužel jsem však kvůli sádře nemohl chodit a teprve ve čtvrtek jsem dostal od doktorů 

povolení. Hned jsem se rozhodl, že pojedu do auly VŠE, kde se v přednáškách studentům střídaly 

osobnosti revolučních dnů. Zjišťoval jsem, kdo ji ten den má. V úterý, či středu, kdy jsem kvůli 

zlomenině jet nemohl, měl přednášku profesor Walter Komárek, čehož jsem litoval, protože pan 

Komárek byl v revolučních dnech velmi zajímavá, populární postava. Ve čtvrtek však měl přednášku 

mně neznámý ekonom jménem Václav Klaus. Byl jsem z toho trochu zklamán, ale šel jsem tam. Kdo 

23. listopadu 1989 mohl vědět, že z něj za chvíli bude ministr financí, pak předseda vlády, prezident.            

MS: To vše se událo během čtvrtstoletí.  

PF: To je pravda, ale v každém případě to pro mě byl již tehdy výrazný zážitek. Po přednášce jsme 

zamířili s bývalými spolužáky, kolegy na Václavské náměstí, kde od sedmnácti hodin probíhala 

pravidelná každodenní demonstrace, kterou jsem dny předtím mohl sledovat pouze v televizi. Přijeli 

jsme metrem od školy, vystoupili „U koně“, a jelikož jsem měl zlomenou nohu, musel jsem jít o holi. 

Když jsme šli dolů Václavským náměstím, davy lidí se přede mnou rozestupovaly a říkaly: „To je 

zraněný student z minulého týdne. To je student, kterého zmlátili, a má z toho zlomenou nohu.“ 

Nevyvracel jsem to, ani jsem to nepotvrzoval. Šel jsem dál a snažil se dostat blíž k Melantrichu, kde 

na balkoně probíhala jednotlivá vystoupení. Vzpomínám si, že tehdy tam společně zpívali hymnu 

Karel Gott s Karlem Krylem, což pro mě bylo velké překvapení. Také jsem tam poprvé slyšel 

nezaměnitelný projev Václava Havla. Až později jsem si uvědomil, že jsem během několika málo 

hodin měl možnost „setkání“ s našimi budoucími prezidenty. Ta doba byla zvláštní v mnoha směrech, 

lidé se chovali jinak, očekávání bylo veliké, ale to asi patří ke každé revoluci.   

MS: Uvádíte, jako by lidé byli proměněni?  

PF: Ano, lidé byli proměněni. Ale nejen lidé, zmíním například noviny. U nás se odebírala Svoboda, 

což byl plátek krajského výboru KSČ. Tam o páteční studentské demonstrace nebylo ani slovo. Dále 

jsme odebírali Svobodné slovo, což byly noviny Československé strany socialistické. Tam byl již 

v pondělí 20. listopadu článek o páteční demonstraci studentů, která byla rozehnána policisty. Byl 

velmi umírněný, ale na druhou stranu byl neuvěřitelně radikální proti všem článkům, které jsem do té 

doby v oficiálních novinách četl. Vím, že teď se zdá normální, že noviny informují o tom, co se stalo, 

ale tehdy to normální bohužel nebylo a pro mě to byl šok a potvrzení, že se děje něco skutečně 

významného a neobvyklého. 

MS: Dá se podle vás odhadovat vývoj, tím myslím, že „rok 1989“ musí dříve či později přijít? Jak jste se 

jako ekonom díval na ústup totalitní společnosti a centrálně řízeného hospodářství? 
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PF: Na VŠE to bylo v tomto směru značně schizofrenní. Učili jsme se předmět, který se jmenoval 

Politická ekonomie socialismu. Další rok jsme se učili Politickou ekonomii kapitalismu.  Studovali jsme 

oba směry, ale bylo nám samozřejmě předkládáno, že socialistický je správný, kapitalistický je špatný. 

Mám pocit, že v té době jak studenti, tak i vyučující vycházeli z toho, že všichni víme, o čem je řeč. 

Něco jiného se říká oficiálně, a něco jiného je vlastně skutečnost. Měli jsme také předmět: 

Mezinárodní dějiny dělnického hnutí. Vzpomínám si, že jej přednášel kantor, který si z toho dělal 

nepokrytě legraci.  

MS: Soudíte, že schizma výkladu a praxe způsobil zásadní zlom, což vedlo k roku 1989? 

PF: Jsem přesvědčen, že zásadní zlom přišel ...  

MS: ... z Východu.  

PF: Ne z Východu, ale protože čas k tomu dozrál. Můžeme se bavit o Ronaldu Reaganovi, prezidentovi 

Spojených států, který se rozhodl uzbrojit Sovětský svaz, a tím ho vlastně ekonomicky porazit. 

Můžeme se bavit o tom, že ekonomika socialistických zemí značně pokulhávala za západními zeměmi 

a že rozdíl byl již natolik výrazný, že se stav nedal maskovat ani železnou oponou. Všem bylo naprosto 

jasné, že ekonomika Západu je dál, je lepší, hlavně výkonnější. U nás docházelo k úpadku a bylo jen 

otázkou času, jak dlouho Sovětský svaz tento systém udrží ve svém politickém područí. Ekonomika a 

politika se vzájemně ovlivňují.   

MS: Problém je, že hospodářství vyslalo impuls, ale komunistická strana ... 

PF: ... tomu nechtěla rozumět a hlavně nechtěla přizpůsobovat politiku. 

MS: Starší si vzpomenou na výstup Milouše Jakeše ...  

PF: ... na Červeném Hrádku, ... 

MS: ... kde sám prohlásil, ...  

PF: ... že je jako kůl v plotě. Jeho slova jsem slyšel z nahrávek, které kolovaly mezi studenty. Na koleji 

jsme je poslouchali. Po pravdě řečeno, měli jsme z toho tehdy legraci. Bylo humorné slyšet, jak se při 

projevu vyjadřuje náš vrcholný představitel.  

MS: Důležitá byla skutečnost, že jedna strana nevnímala stav, který je.  

PF: Ona to asi i vnímala, vzpomeňme na snahu o „perestrojku“, ale to vše bylo absolutně 

nedostatečné. Hlavně ze své podstaty komunistický režim nechtěl a nemohl provést takové změny, 

jako je například nastolení demokracie, svobodného trhu či osobní svobody. Zároveň si ale myslím, že 

značnou roli v revolučních změnách sehrála také světová geopolitická situace, což se ostatně 

projevilo změnou režimu v ostatních socialistických zemích v našem okolí. V době roku 1989 bylo již 

evidentní, že se Německá demokratická republika rozpadá, mění se systém. V Polsku postupné 

změny probíhaly již dlouhodobě.  

MS: V době, kdy studenti dávali věci do pohybu, tam již měli po svobodných volbách.  

PF: Měli bychom připomenout trabanty a nával na západoněmeckém velvyslanectví. 
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MS: Jednalo se o léto 1989.  

PF: Bylo vidět, že jestliže režim neudrží naše druhy z NDR, aby nepřeskakovali v Praze zeď a nelezli na 

západoněmecké velvyslanectví, něco se děje. Zároveň si dobře pamatuji, jak v letech 1988 – 1989 

jsme byli jako studenti VŠE velmi důrazně upozorňováni, abychom se neúčastnili protirežimních akcí, 

že jinak nám bude ukončeno studium na vysoké škole.  Tato masáž probíhala velmi pravidelně.  

MS: Lze se domnívat, že studenti věděli své. Nakonec se to obrátilo v jejich prospěch.  

... Komunismus ...  

MS: Nyní bych se zaměřil na období před rokem 1989. Jak jste vnímal komunistickou ideologii a režim 

na ní postavený? Říkal jste, že jste v rámci studií prošel „masáží“, co vám z toho zůstalo v mysli? Jak 

jste to konfrontoval se zkušeností mladého člověka?  

PF: V tomto směru bych rozlišoval, kdy přichází období, v němž si člověk začne uvědomovat všechny 

souvislosti. Vždy trochu „obdivuji“ ty, kteří říkají, že jim vše bylo jasné od kolébky. Myslím si, že 

hranice uvědomění je okolo patnácti let. Do té doby se řeší věci, jako je rodina, škola, zábava, 

sportovní vyžití, tyto otázky zajímají člověka nejvíce. Samozřejmě již v té době vidíte, že není vše 

v pořádku, že se cestuje pouze do zemí východního bloku, že je zde Rudá armáda, že zde není zboží, 

které občas někdo přiveze - ať již z Maďarska, nebo ze Západu. To jsme vždy vnímali jako stav, který 

je, který existuje.  

MS: Jako mladý hoch jste vznímal skutečnost, že rodiče říkali: „Toto neříkej ve škole“?  

PF: Vím, nač narážíte, ale tato slova jsem doma nikdy neslyšel. Jedná se o složitou věc. Z historie 

rodinné řeznické firmy Fiala Milovice víte, že můj děda, s nímž jsem žil v jednom domě až do roku 

1983, si s režimem užil své. Byl připraven o velmi dobrou, prosperující firmu. Po roce 1949, kdy musel 

odevzdat svou firmu, byl přinucen jít dělat rasa, který sváží uhynulá zvířata do kafilérie. Jinou práci 

jako bývalý živnostník prostě nedostal. Rád bych řekl, že si na to děda nikdy nestěžoval.  Režim nikdy 

nekritizoval, nikdy nechválil. Nedokážu si to zpětně vysvětlit. Věděl však, že situace není normální, což 

potvrzovala jeho závěť. V ní napsal, že až stát v budoucnu vrátí firmu zpět rodině, odkazuje ji svým 

dvěma synům. Což se také stalo již 8 let po jeho smrti. 

MS: Zřejmě byl vnitřně vyrovnán, smířen?  

PF: Je to zvláštní, ale tak to asi bylo. Myslím, že si uvědomoval realitu. Věděl, že by pro nás 

neznamenalo nic dobrého, kdyby byl kritický. Hlavní problém nastal až v době, kdy otec, který 

paradoxně byl členem komunistické strany, začal mít značné potíže v práci. Vždy byl velice otevřený, 

přímý, nechtěl sklánět hlavu, a to byl ve straně problém. Ta od svých členů vyžadovala, aby byli 

loajální, ... 

MS: ... kývali na rozhodnutí vedení.  

PF: Otec, jelikož v sobě měl a stále má svou hrdost, nechtěl ani kývat, ani ohýbat hřbet. Proto byl 

odvolán z funkce ředitele SHŠ v Poděbradech. Mně v té době bylo okolo 16 let, v tom věku již člověk 

vnímá politickou situaci intenzivněji.  

MS: Jednalo se o období normalizace?  
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PF: Nevím, jestli se období kolem roku 1983 označuje jako normalizace.  

... Ideová východiska ...  

MS: Dobrá, kdybyste měl říci něco k ideologii samé. Soudíte, že snahou minulé ideologie bylo utvářet 

„spravedlivější svět“, otevřít dveře „lepšímu člověku“, hníst jej tak, aby byl pozitivním elementem?  

PF: Myslím si, že socialistická ideologie, založená na společenském vlastnictví, byla od počátku 

odsouzena k zániku. Jedná se o utopistickou vizi. Komunisté vycházeli z hesla: „Každý podle svých 

schopností, každému podle jeho potřeb.“ To však není reálné. Jestliže je něco založené na nereálném 

základě, ...  

MS: ... což je omezenost zdrojů, vede to k chybným výsledkům. Na systému vydělávali lidé ve vrchních 

patrech.  

PF: Ten můžeme připodobnit k multilevel – marketingu. Jestliže do systému nastoupíte včas a máte 

„cestu ke kokpitu“, i v něm se vám může určitou dobu dařit lépe.  

MS: Problém je v tom, že ti, kteří si tuto skutečnost uvědomí, poznají realitu, začnou vyskakovat, tím 

myslím, že je zde volí exil. Soudíte, že východiska jsou chybná, ... 

PF: ... ale řada původních podporovatelů režimu prozřela. Dokážu pochopit lidské smýšlení 

v souvislosti s vývojem před a po II. světové válce. Politici evropských velmocí před ní zklamali, 

nedokázali ochránit Evropu před nacismem. Proto lidé u nás po válce hledali jiný směr, jiné 

společenské uspořádání. Bohužel se mýlili. Ti, kteří se díky převratu v roce 1948 dostali k moci, to 

potom drtivé většině lidí dokazovali celých 40 let. 

MS: Měli bychom si říci, že jsme si komunisty zvolili, ale též, že komunistická levice je zde od roku 

1921, kdy se rozštěpila sociálně demokratická strana.  

PF: Proto hovořím o tom, že rozumím lidem, kteří se po válce zmýlili a považovali tento směr za 

správný.  

... Reformy systému a kontexty ...  

MS: Můžeme říci, že šedesátá léta byly snahou o opravu omylu. Byla zde snaha o demokratizaci, o 

zavedení tržních prvků. Z dnešního pohledu můžeme říci, že reforma „nebyla“ možná.  

PF:  Myslím, že každý nedemokratický režim, který nastoupí v nějakém okamžiku k moci je na počátku 

velmi tvrdý a velmi neúprosný, jelikož si musí upevnit své postavení. V průběhu doby začne 

polevovat, neboť si je jistý sám sebou a situaci již má pod kontrolou. Nechává určité oblasti žít 

vlastním životem. K tomu docházelo v šedesátých letech. Například kulturní oblast zcela jistě 

dostávala víc svobody, než měla v roce např. v roce 1950. Filmaři mohli točit filmy i o jiných tématech 

než jen o úspěšných budovatelích socialismu. Zkrátka kultura byla v šedesátých letech jistě 

svobodnější. Stejně tomu bylo se sportem, jenž se rozvíjel mnohem rychleji než v padesátých letech. 

Lidé cestovali a mnohé oblasti byly na vzestupu. Samozřejmě k tomu opět přispěla celosvětová 

situace a vývoj. Ekonomická reforma se připravovala, ale zavedena nebyla. 

MS: Ota Šik se svým týmem připravoval reformu, ale pak, co byl odejit do Švýcarska, slavil úspěch 

jako teoretik v akademické oblasti.  
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PF: Připravoval reformu socialistického hospodářského systému. Je otázka, zda by jeho teorie byly 

v rámci systému úspěšné v praxi. Já myslím, že ne, dávám přednost kapitalistickému systému.  

MS: U Šika jde o snahu zavést soutěž, ta měla existovat v rámci plánu. Západní kapitalistický svět 

nemá žádný plán.  

PF: Ano, ale kapitalistické firmy velmi tvrdě plánují. 

MS: Souhlasím, ale dodržují: „To plan not to be planned.“ Plánuji, abych nebyl plánován. V minulosti 

to bylo naopak. Reforma v minulém režimu byla připravována v rámci ... 

PF: ... socialistického plánu.  

MS: Netýkalo se to pouze Československa, ale také v rámci RVHP – Rady vzájemné hospodářské 

pomoci. Zkrátka plánování mělo úplně jinou povahu a je nutné tuto skutečnost zdůrazňovat.  

PF: V tom se shodujeme. Byl to záměr ekonomů, kteří viděli trochu dál než fundamentalističtí 

komunističtí ekonomové v padesátých letech, kteří se zhlédli v ekonomice Sovětského svazu. Soudím, 

že časem viděli, že tamní ekonomika příliš neprosperuje. Přestože tento názor nesměli říkat, začali 

hledat v rámci politického systému jiné cesty. Jednalo se o takzvanou „třetí cestu“ a tuto myšlenku 

začali rozvíjet.  

MS: Je vhodné připomenout, že v jistém ohledu taková třetí cesta může být spatřována v procesech, 

které se realizují v Číně. Komunistická strana v Číně podporuje projekt, který se mnohým západním 

státům jeví jako silně kapitalistický. Na druhou stranu si starší lidé vzpomenou na průpovídku, že třetí 

cesty vedou do třetích zemí.  

PF: Lidstvo neustále hledá, jakou cestou se vydat. Pokouší se nalézt cestu, která je optimální. 

Komunistická strana v Číně se o to snaží. I my rámci demokracie, kterou zde naštěstí máme, hledáme 

vhodné varianty. Každé volby jsou o hledání cesty dalšího vývoje státu a jeho hospodářství. Jednotlivé 

strany nabízejí způsob řešení a podle úspěchu ve volbách potom mají možnost tento způsob 

prosazovat. Ve výsledku vidíme, jak se u nás zatím pravicově a levicově orientované strany vyvažují.  

MS: Ano, ale před rokem 1989 tyto explicitní snahy o vyvažování nebyly.  

PF: Protože u nás před rokem 1989 nebyla možnost demokratické volby. Ale nesouhlasím s tím, že se 

režim také nesnažil jistým způsobem „vyvažovat“. Co jiného si představovat pod slovem perestrojka? 

Gorbačov hledal také obdobu nějaké třetí cestu. Bylo zjevné, že hospodářství Sovětského svazu je 

nekonkurence schopné.  

MS: Jeho kroky byly ...  

PF: ... v rámci politického systému, který nemohl opustit.  

MS: Nakonec to vedlo k rozpadu, ... 

PF: ... protože společenský, politický systém neumožnil potřebnou změnu od socialistického 

hospodářství ke kapitalistickému. Nemohl v rámci systému založeného na společenském vlastnictví 

zavést ekonomický systém, který se vyznačuje soukromým vlastnictvím, volným trhem. 
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MS: Usiloval o obnovu ... 

PF: ... espritu socialistických států, aby se hospodářsky nadechly. Hledal cestu, jak prodloužit 

životnost socialistického bloku, reformovat nereformovatelné, podobně jako Šik před rokem 1968. 

Ten neměl možnost vyzkoušet teorii v praxi, Gorbačov ano, a neuspěl.  

MS: Utkával se v rámci intelektuální oblasti.  

... Klad minulosti? ... 

MS: Pokročme dále. V režimu jste prožil své mládí. Ačkoliv se vůči němu vyjadřujete kriticky, vidíte 

nějaký jeho klad?  

PF: Přemýšlím o tom, a asi je možné říci, že školství na základním stupni bylo pravděpodobně 

v pořádku. Samozřejmě, musíme pominout jistou dávku ideologie, která se projevovala při hodinách 

občanské nauky a částečně při dějepisu.  Že jsme museli připravovat k různým výročím nástěnky, 

stejně nikdo nebral příliš vážně.  Bavíme se o normální výuce předmětů: matematika, český jazyk, 

přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika. 

MS: Souhlasíte s tím, že školství vychovávalo vzdělané lidi?  

PF:  Základní stupeň byl v pořádku. Na středních a vysokých školách se bohužel stávalo, že na nich 

často nemohli studovat děti lidí, kteří měli nějaký problém s režimem. Byla to jedna z pák, kterou 

režim používal na udržení své moci, „klidu“ ve společnosti. Obecně si ale myslím, že školství nebylo 

na špatné úrovni. Odmyslíme-li si ideologii, která tam samozřejmě byla přítomna. Jestliže hledáme 

nějaké další klady na minulém režimu, myslím, že bychom mohli zmínit sport. Socialistický tábor si 

vytkl, že sport bude jeho „výkladní skříní“. Což na jedné straně přinášelo pozitiva, jako byl například 

systém výchovy mladých sportovců v Tréninkových střediscích mládeže, na který potom navazovala 

Střediska vrcholového sportu. To byl systém, který byl po roce 1989 zrušen, a domnívám se, že se 

k němu zase pomalu vracíme. Zabývám se celý život ledním hokejem. Úspěchy tohoto sportu 

v minulých letech jednoznačně souvisí s výše uvedeným. Všichni úspěšní hokejisté z poslední doby – 

Hašek, Jágr, Straka apod. jsou produktem této výchovy. Na druhé straně - režim využíval úspěchy 

sportovců ke své vlastní propagaci. Další negativum bylo používání zakázaných podpůrných 

prostředků mezi vrcholovými sportovci. Je ale také fakt, že v té době bylo používání anabolik, 

steroidů velmi rozšířené mezi sportovci na celém světě.  

MS: Zkrátka i přes tu bídu se něco povedlo.  

PF: Školství, sport. Mohu hovořit o tom, s čím jsem se osobně setkal.   

... Exil ...  

MS: Lidé, kterým se tento režim protivil, soudili, že v něm nedokážou realizovat svůj životní plán, proto 

volili exil. Jak jste se na ně díval? Strávil jste v něm mládí. Neměl jste sám zájem odejít? Ostatně o 

režimu se říkalo, že je zde na věčné časy a nikdy jinak. Před každým člověkem stála otázka, zda má žít 

v nesvobodném světě? Kdyby odešel, mohl by se realizovat, byť zde nechá svou rodinu, kamarády.  

PF: Jedná se o složitou otázku a nikdo mi ji v životě nepoložil. Férová odpověď zní: o emigraci jsem 

nikdy neuvažoval. Část života jsem po revoluci prožil v zahraničí a musím říct, že jsem tehdy často 
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uvažoval, jak asi muselo být pro emigranty psychicky náročné opustit svou zemi, zázemí, rodinu, 

kamarády a nemít přitom možnost reálného návratu.  

MS: Ostatně jsme v Poděbradech. Zde vyrůstali bratři Mašínové. Jednalo se o mladé hochy, kteří si 

mysleli, že bude další světová válka … 

PF: Mými kamarády jsou synové bratra pana Ctirada Paumera. Tedy „toho třetího“ od Mašínů. Proto 

o jejich příběhu vím dlouho, a když byla možnost, přečetl jsem si o jejich útěku knihu. Musím říci, že 

na mě velmi zapůsobila. Jejich situace po válce musela být hrozně těžká, s vědomím, že jejich otec, 

člen skupiny „Tří králů“, bojoval s nacismem, nesvobodou a byl popraven. V situaci, kdy viděli, že se 

naše země opět ubírá cestou nesvobody, prostě chtěli bojovat.  

MS: Právě na základě toho lidé řeknou: chtěli být s národem, a proto opustili svou vlast. Toužili po 

svobodném světě a chtěli tím pomoc Československu.  

PF: Chtěli bojovat s režimem, zachránit vlast zvenčí. Jako celá řada lidí mysleli, že komunistický režim 

nevydrží dlouho. Neměli naše dnešní historické znalosti. Bylo jim v té době okolo dvaceti let. U nich 

byl klíčový postoj k systému. Viděli, že je špatný, a chtěli proti němu bojovat, odporovat mu. To, že 

měli pravdu, historie jasně ukázala. Každému bych doporučil přečíst si knihu Artura Londona Doznání. 

Když se komunistický režim choval takto ke svým vlastním protagonistům, jak se asi choval ke svým 

odpůrcům?  

MS: Uvádí se, že lidé, kteří odešli v roce 1948, se domnívali, že se jedná o dočasný stav režimu, že se 

vrátí, ale v roce 1968 odcházeli lidé, kteří věděli, že svět je jinde.  

PF: Ano, v roce 1948 se změnil režim a řada lidí se domnívala, že ne na dlouho. Možná u nich 

převažovaly politické důvody nad ekonomickými.  V roce 1968 odcházeli lidé v souvislosti s okupací. A 

v období normalizace si myslím, že pravděpodobně odcházeli lidé převážně z ekonomických důvodů, 

protože opravdu viděli, že svobodný svět je jinde. V té době již byl režim natolik etablován, že dávno 

bylo jasné, že žádný ozbrojený odpor není možný. Dnes je Mašínům vyčítáno, že se o to pokusili a 

jakým způsobem se o to pokusili. Ale v době jejich odchodu bylo krátce po válce, byla jiná vnitřní i 

zahraničněpolitická situace.  

MS: Jsou lidé, kteří odešli tiše, bez excesů. 

PF: Byli vychováváni v rodině vojáka, byli vedeni k boji, ... 

MS: ... aby čelili odpovědně zlu. Vy jste se touto cestou nevydal. Když uvážíte, kolik lidí z naší vlasti 

odešlo, zřejmě jsme přišli o část elity.  

PF: Na tuto otázku je jednoznačná odpověď. Všichni víme, že emigrace se z velké části, převážně 

v letech 1948 a 1968, týkala špiček společnosti -  intelektuálních, ekonomických, sportovních, 

uměleckých, ...  

MS: … Martina Navrátilová, Ivan Lendl, dirigent Rafael Kubelík, ekonom Oto Šik, spisovatel Josef 

Škvorecký, ekonometr Jan Kmenta, ekonom Jaroslav Vaněk.    

PF: Ano, typické případy. Věděli, že jestliže se chtějí naplno prosadit, rozvinout svůj talent, musí 

odejít. Viděli marasmus zdejšího systému. Lidé, kteří patřili ke špičkám ve svém oboru, často volili 
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toto řešení. Ti, kteří nebyli tak talentovaní, se museli smířit se životem tady. Anebo se pokusit systém 

změnit, ale vždy existuje jen určité procento lidí, kteří mají tendenci věci ovlivňovat, ostatní se vezou 

v proudu.  

... Disidenti ...  

MS: Lidé, kteří zde zůstali a chtěli režimu vzdorovat, byli disidenti. Kývete hlavou ...  

PF: Ano, byla celá řada lidí, kteří opravdu a záměrně bojovali či měli tendenci bojovat s režimem. 

Musím též říci, že spolu s nimi se z mého pohledu svezli lidé, kteří by bojovali proti jakémukoli 

režimu, chroničtí odpůrci všeho. Mnoho lidí v disentu se orientovalo a myslelo správně. Pouze říkám 

svůj dojem, že je řada lidí, která dnes říká: „Byl jsem disident“, ale nejsem si jistý, zda jejich cílem bylo 

změnit režim.  

MS: Sluší se říci, že lidé z Charty 77 pouze upozorňovali na chyby, kterých se systém dopouští, 

nastavovali mu zrcadlo. Režime, ty ses k něčemu zavázal, tak také konej!  

PF: Použil jste spojení Charta 77 a disidenti. Myslím, že myšlenky Charty 77 byly správné. Vážím si i 

opravdových disidentů. Hovořil jsem však o lidech, kteří se dnes za bojovníky proti režimu pouze 

vydávají. Často jsou to však problémoví lidé, kteří se špatně přizpůsobují každému režimu.  

MS: Něco jiného je nepřizpůsobivý člověk, a něco jiného je člověk, jenž upozorňuje na chyby.  

PF: Přesně tak. Do skupiny lidí upozorňujících na chyby patří Charta 77 a opravdoví disidenti. Z mého 

pohledu se jednalo o nepříliš široký okruh lidí. Dnes je však řada těch, kteří se hlásí k něčemu, na čem 

neměli žádnou nebo jen malou zásluhu.  

MS: Ve společnosti mají být i ti, kteří člověka upozorní: Člověče, nepřipisuj si zásluhy, které ti vůbec 

nepřísluší.  

PF: Myslím, že by si hlavně cizí zásluhy člověk neměl vůbec připisovat. Rád bych ale připomenul, že 

v době podpisu Charty 77 mi bylo 10 let.  

... Stav společnosti a hospodářství 1989 ...  

MS: Než budeme hovořit o otázce ustavení demokracie a kapitalismu, zeptal bych se, v jakém stavu 

byla společnost a hospodářství? Pro popis je užíváno slovo krize, zřejmě bylo příznačné.   

PF: Často to popisuje slovy bezčasí, marasmus. Drtivá většina lidí podle mého názoru vyčkávala, jak se 

situace bude vyvíjet dál, a nějakým způsobem přežívala. Snažila se žít tak, aby to bylo pro ně co 

nejlepší, nejvýhodnější. Tak tomu bylo. Společnost si hledala únikové cesty v podobě chat, 

sportovního vyžití.  

MS: Soudíte, že lidé věděli, co nechtějí, ale co chtějí, bylo hůře artikulovatelné?  

PF: Říci, co lidé chtějí, či nechtějí, je obtížné. Lidé jsou různí. Každý máme jiný pohled na svět, jiné 

názory. Paušalizování - co lidé chtěli - je velmi zavádějící. V Československu žilo 15 milionů lidí. 

Netroufám si nyní hodnotit, co lidé chtěli. Je pravda, že si asi většina přála, aby režim skončil, aby 

mohli cestovat, aby mohli svobodně žít, podnikat, aby mohli otevřeně říkat, co si myslí. Aby mohli mít 
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možnost demokraticky volit. Určitě se chtěli mít lépe. Všichni se neustále chceme mít lépe. Dnes i 

před rokem 1989.  

MS: Mohla vzniknout taková úvaha: Dáte lidem ekonomickou svobodu, oni začnou kooperovat, 

využívat ji a postupně tím budou dohánět rozdíl mezi Východem a Západem. Mnozí z nás spíše 

preferují ekonomickou svobodu, jež jim dá prostor zabezpečení se, pečování o svou zahrádku. To je 

zásadní. Možná, kdyby komunisté šli touto cestou, poskytli lidem svobodu, režim by se nemusel zbortit 

tak rychle. Přiznám se, že jsme v rovině ... 

PF: ... spekulací.  

MS: Proč to připomínám? Volba mezi politickou a ekonomickou svobodou je jako volba mezi kabátem 

a košilí.  

PF: Je to stejné, jako když se uvádí, že „vše souvisí se vším“. To, co nyní popisujete, bylo velmi těžko 

realizovatelné. S ekonomickou svobodou souvisí soukromé vlastnictví, trh, otevření hranic, 

mezinárodní obchod.  

MS: Lidé viděli hospodářský rozdíl. Něco podobného máme v Číně. I když má ideologické zaštítění, 

ekonomická svoboda je u mnohých přítomna. Můžeme říci, že patříme do civilizačního okruhu, kde 

volný trh a demokracie jsou spojeny. 

PF: Ano, patříme do Evropy. Čína, to je „jiný“ svět, rozlohou, počtem obyvatel, historií. Myslím, že 

přesahuje možnosti našeho rozhovoru rozebírat situaci v Číně. Byl jsem v Číně. Obchodoval jsem 

s čínskými firmami. Čína se ekonomicky rozvíjí velice rychle. Čím dál tím víc lidí má vyšší a vyšší životní 

úroveň. V Šanghaji nepoznáte dramatický rozdíl mezi ní a evropským velkoměstem. Ale stále 

obrovské množství lidí nedosahuje našeho životního standardu. Čínský venkov je často bezmála 

středověk. Komunistickému režimu se zatím daří držet celý systém pohromadě. S ekonomickým 

rozvojem, nezbytným otevíráním se světu, s rozvojem komunikačních technologií, sociálních sítí to 

však bude mít čím dál těžší. Jsem zvědav, jak si politicky poradí se zvyšující se náročností a 

bohatnutím obyvatelstva.  

... Demokracie ...  

MS: Dobrá, zaměřme se raději na demokracii. Čím je pro vás? Jak si ji definujete? 

PF: Ta přece vychází z překladu slova.  

MS: Jedná se o vládu lidu? 

PF: Přesně. To je definice demokracie. Známe 2 typy demokracie – přímou a zastupitelskou. V přímé 

se rozhoduje např. referendem, v zastupitelské prostřednictvím volených zástupců. Řada lidí dnes 

hledá chyby a problémy demokracie. Lze říci, že přestože demokracie není dokonalý systém, jedná se 

o nejlepší systém, na který lidstvo přišlo. Bonmot Churchilla zní, že demokracie je „nejméně špatný“ 

model vlády, a platí. Možná by někteří uvítali osvíceného diktátora, kterému záleží na blahobytu 

každého, i posledního člověka.  

MS: Osvícení vladaři nám vládli, ale jedná se o skutečnou historii.  
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PF: Je otázka, jak dlouho by to monarcha vydržel. Mnoho lidí by si myslelo, že má nárok na vše. 

Každému podle jeho potřeb.   

MS: Z reality víme, že takový přístup z dlouhodobého hlediska není možný.          

PF: Jak jsem již říkal, všichni se chtějí mít lépe. Jsou strany, které to slibují a pak v demokratických 

volbách vítězí. V tom například můžeme vidět chybu demokracie.  

MS: Zkrátka - demokracie dává prostor populismu.  

PF: Přesně tak! K tomu jsme se dostali velmi snadno. Je to chyba demokracie, ale jak tomu zamezit? 

Jedině omezováním, kdo smí, nebo nesmí volit, případně kdo smí, či nesmí kandidovat, což je 

samozřejmě špatně. To zase popírá princip demokracie. 

MS: Musíte vytvořit prostor pro lidi, kteří dokážou gramotnou formou vyvrátit teze, které populismus 

hlásá.  

PF: Je velmi složité vyvracet lidem, co chtějí slyšet. Chtějí slyšet populistická hesla, chtějí slyšet, že se 

budou mít lépe a že pro to ani nebudou muset nic moc udělat. Jen „správně“ zvolit. Potom jim to 

zkoušejte vyvracet, když to chtějí slyšet.  

MS: Můžeme říci, že tito lidé nejsou svobodní?  

PF: Nemají pocit, že nejsou svobodni. Svobodu vidí v tom, že si zvolí stranu, která jim říká, že se 

budou mít dobře.  

MS: Bohužel tito lidé „nemohou“ být konstitutivní pro společenský systém.  

PF: Mám obavu, že lidí, kteří slyší na populistická hesla, je v naší společnosti čím dál víc. Ve volbách 

po roce 1989 v podstatě docházelo k vyvažování pravé a levé strany politického spektra. Otázka je, 

jak to bude vypadat s politickou scénou po nástupu různých hnutí, zda se tradiční politické strany 

dokážou dostat z určitého útlumu a přesvědčí voliče o svém významu a výhodách. 

... Demokracie a česká minulost ...  

MS: Domnívám se, že jste během svého mládí slyšel vzpomínky na I. republiku, demokratický stát. 

Proč to zmiňuji, je skutečnost, že toto období je hodnoceno jako ... 

PF: ... zlatý věk. Myslím si, že ... 

MS: ... se jedná o mýtus? 

PF: Jedná se o idealizování doby před sedmdesáti lety. Jsem přesvědčen, že naši potomci budou po 

sedmdesáti letech také idealizovat celou řadu věcí z doby, v níž nyní žijeme a kterou dnes vidíme 

kriticky a negativně.  

MS: Zapomene se na ... 

PF: ... špatné. Myslím, že to patří k lidské přirozenosti.  
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MS: Pozor, měli bychom si uvědomit, že I. republika dědila z Rakouska – Uherska, ale my jsme dědili 

z totalitního režimu.  

PF: Ano, to byl jeden z rozdílů. Další byl také v tom, že nelze pominout dramatický rozvoj v podstatě 

všeho v průběhu dvacátého století. Nezapomínejme také, že nyní již uběhlo od roku 1989 více let, než 

trvalo celé období I. republiky.  Ale jak jsem již řekl, myslím, že se jedná o idealizování historie. 

Podívejme se, kolikrát se za I. republiky měnily vlády. Měnily se mnohem častěji než za „našich“ 

dvacet pět let. Politici se hádali úplně stejně.  

MS: V parlamentu padaly facky.  

PF: Vyčítali si korupci úplně stejně. Jedná se o standardní projevy „nedokonalé“ demokracie.  

MS: Neměli bychom zapomenout, že součástí první republiky byly elity, ...  

PF: ... osobnosti jako Kramář, Švehla, Rašín, Beneš. T.G.Masaryk na Hradě. 

MS: Sluší se říci, že dříve četník měl slovo. Nepomáhal zločinu, ale bránil veřejný prostor.  

PF: V tomto směru máte pravdu.  

MS: Když se o někom řeklo „slušný člověk“, měl kredit, kdežto dnes je to spíš ironie. 

PF: Mám tendenci s vámi trochu polemizovat. Tehdy, stejně jako dnes jsou lidé slušní a s kreditem. 

Naproti tomu byli a jsou i dnes lidé, o kterých to neplatí. Možná doba byla noblesnější, v tom bych s 

vámi souhlasil. V té době se v Poděbradech chodilo po kolonádě s paraplíčky, pánové měli cylindry. 

Jednalo se o jinou dobu. Četník asi měl větší autoritu, než ji má policista dnes. Lidé se pravděpodobně 

k sobě chovali lépe, galantněji. Nevím ale, zda nejsme jen ovlivněni filmy z I. republiky.   

... Dialog a demokracie ...  

MS: Měli bychom zmínit, že demokracii „dělá“ dialog. Jak jej vnímáte? Naučili jsme se vést rozhovor, 

poslouchat naše oponenty? 

PF: Dialog musí vést dva lidi, kteří si mají navzájem co říci. Dialog pro dialog nemá žádný smysl. Proč 

vést dialog s někým, jehož názory mě nezajímají?  

MS: Neměl by být samoúčelný, ... 

PF: ... lidé by měli mít nějaký cíl, kam se dialogem mají dostat. 

MS: Já mám svou pozici, ty máš svou pozici.  

PF: Pojďme hledat řešení problému pomocí dialogu, v tom s vámi souhlasím. O čem je dialog pro 

dialog? Jen vzájemné zdržování.  

MS: Neplatí u nás druhá verze? 

PF: Je to jako vždy. Někdy ano, někdy ne.  

MS: Nemají naše dialogy podobu monologů?  
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PF: Samozřejmě tomu tak někdy je. Držím se interpretace svého pohledu na věc, a nenechám se 

ovlivnit interpretací toho druhého. Často se s tím lze setkat například v Parlamentu ČR, při politických 

jednáních, ale i při zasedáních poděbradského zastupitelstva. Skoro si myslím, že je to v politice 

normální. No, ale proto máme demokracii, aby každý dialog/diskuse  jednou skončila a hlasovalo se. 

A někdy jedno hlasování nestačí. 

... Demokracie, člověk, občanská společnost ...  

MS: Co člověk a demokracie? Zřejmě předpokladem dobrého fungování je kriticky myslící, statečný, i 

slušný člověk.  

PF: Jestliže téma diskuse není dramaticky důležité, netýká se otázek života a smrti, kriticky smýšlející 

člověk se tomu musí pouze smát. Co jiného mu zbývá?  

MS: Takový člověk je též elementem občanské společnosti.  

PF: Všichni jsme součástí občanské společnosti. Vy, já, každý je součást občanské společnosti.  

MS: Zkrátka, občanská společnost je nedílnou součástí demokratického uspořádání. Tážu se proto, že 

Václav Klaus se k této entitě utvářející demokracii staví rezervovaně.  

PF: Myslím si, že Václav Klaus k občanské společnosti přistupuje trochu jinak, než jste uvedl. Mírně 

jste to posunul. Řekl bych, že občanská společnost, ke které má rezervovaný postoj, je v jeho pojetí 

určitá skupina lidí, možná takzvaných elit, která si nárokuje větší právo zasahovat do demokracie, aniž 

by byla zvolena, aniž by se o volbu ucházela. Sám vnímám občanskou společnost, jak jsem uvedl, tedy 

vás, mě nebo kohokoliv jiného. Všichni jsme elementy občanské společnosti. Všichni máme 

v demokracii stejná práva i povinnosti.  

MS: Mně jde o to, že občanská společnost může dávat lidem, politikům, kteří dostali mandát, zpětné 

zrcátko.  

PF: Jsem přesvědčen, že se tak také děje. Nemusí se jednat o občanskou společnost ve smyslu 

sdružení určitých elit, ke kterým má Václav Klaus podle vás rezervovaný postoj. Souhlasím s tím, aby 

se demokratického politického souboje zúčastnily politické strany. A politické strany jsou tvořeny 

pouze lidmi – občanskou společností.   

... Politika ...  

MS: S demokracií souvisí politika. Jak ji vnímáte?  

PF: Obecně, nebo takovou, v níž nyní žijeme? 

MS: Můžete obecněji. Dříve její výkon byl vázán k určité straně.  

PF: Jak jsem již řekl, jsem zastáncem toho, aby v politickém boji spolu „soupeřily“ politické strany. 

Nejsem příznivcem sdružení nezávislých kandidátů, která se budují ad hoc pro komunální volby. 

Nejsem fanoušek hnutí vytvořených pro účast v parlamentních volbách. Kdo se chce angažovat, měl 

by si najít sobě blízkou politickou stranu, která zastává jeho pohled na svět. V jejím rámci by měl 

nějakým způsobem fungovat. Jsem si po pěti letech členství v ODS vědom toho, že tato cesta není 

jednoduchá, ale přesto si myslím, že se jedná o správnější cestu.  
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MS: Pokud má člověk zájem rozhodovat o věcech veřejných, ...  

PF: ... měl by tak činit. Znovu se vracíme ke skutečnosti, že každý člověk je jiný. Každý má trochu jiný 

pohled na různé problémy, jiný akcent něčeho. Lidé by si měli přečíst stanovy strany, o které uvažují, 

a jestliže jim vyhovují, měli by tam vstoupit. Důležitý je celkový pohled na svět, názorový směr, 

kterým se vybraná strana reprezentuje.  

MS: Dobrá, ale neměli bychom zapomínat, že politické strany byly v období před rokem 1989 

diskreditovány. Občanské fórum, které vzniklo jako spontánní projev vůle občanů, šlo do voleb se 

sloganem „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny“. Lidé mají jistou rezervovanost 

vůči politickým stranám. Můžete ale říct, že se jednalo o devadesátá léta. Od té doby uplynulo 

dvacetiletí, ale ... 

PF: ... myslíte, že se strany zdiskreditovaly znovu?  Měli bychom říci, že každou stranu tvoří konkrétní 

lidé. Jestliže se zdiskreditovaly strany, zdiskreditovali ji konkrétní lidé. Stejně je tomu ale s hnutími. 

Není tomu tak, že hnutí jsou správná, a strany špatné.  

MS: S takovou interpretací můžeme souhlasit. Lidé jsou jednoduše dobří a špatní, ideje věčné.  

PF: Žádná strana není tvořena pouze dobrými lidmi. Žádné hnutí není tvořeno pouze dobrými lidmi, 

proto mluvím o tom, že by si každý měl přečíst stanovy. Jestliže s nimi souhlasí a má chuť se veřejně 

angažovat, měl by vstoupit a pokusit se směrovat stranu podle něj správným směrem. 

MS: Členství v politických stranách je v Česku velmi malé. Nejvíce členů mají komunisté a lidovci. Čím 

si tento fakt vysvětlujete?  

PF: Tyto strany existovaly i za socialismu. Jedná se o strany, které byly členy tzv. Národní fronty. KSČ 

byla samozřejmě vedoucí strana, Lidová byla strana tolerovaná, ale zcela jistě také velmi přísně 

kontrolovaná režimem. Byla to určitá hra na demokracii. Když se před rokem 1989 mluvilo o straně, 

bylo všem jasné, že se jedná o KSČ. „Strana“ rovná se KSČ, tak tomu bylo.  

MS: Stačí se podívat, jakým způsobem se zde strany vytvářely. Česká republika měla šanci po rozpadu 

Občanského fóra být zemí, kde se ustavila pravicová formace – Občanská demokratická strana. 

Ačkoliv jsme měli tradici levicového směřování, v devadesátých letech se utvořily strany s pravicovou 

orientací.  

... Promarnění kapitálu ...  

MS: Bohužel svými neomalenými kroky prohrály svěřený kapitál. S tím se potýkáme do současnosti. 

PF: Nesouhlasím s tím, co jste říkal. Jsem člen ODS, jsem pravicově orientovaný člověk. Nemyslím si, 

že pravicové vlády po roce 1990 zdiskreditovaly pravicovou stranickou politiku. Samozřejmě, že ne 

vždy se vše povedlo, ale ten úkol byl ohromný. Proběhla transformace celé ekonomiky, privatizace, 

měnil se celý společenský systém. 

 MS: Problém byl, že došlo k nebezpečnému propojení ekonomiky a politiky!  

PF: Myslím, že k tomu docházelo spíš později. Navíc propojení ekonomiky a politiky je všude ve světě.  

MS: Opakuji, kapitál, který zde byl, byl v jistém ohledu promrhán. 
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PF: Lidé si možná vše idealizovali: „Odteď se již budeme mít lépe.“ Otázka je, co sami pro to „lépe“ 

chtěli udělat. 

MS: Byla zde neochota pojmenovat ... 

PF: ... správně problémy? Vlastní problémy se nikomu moc pojmenovávat nechce.  

MS: Když nechcete, sami ... 

PF: ... na to doplácíte. 

MS: Postiženi jsou lidé, kteří ve společnosti žijí.  

PF: Ano, ale kdyby se po roce 1989 k moci dostala jakákoliv strana, došlo by k velmi podobnému 

vývoji. Nemyslím tím teď ideové směřování, ale mám na mysli následnou kritiku. Vždy by přišla. Po 

bitvě bývá každý generál. 

MS: Zde jsme u kriticky vnímavého člověka. Má zkušenost z minulosti, byť můžeme říci, že z minulosti 

se ne vždy člověk poučí, a proto se chyby opakují.  

PF: Pokud se mám podívat kriticky na dobu prvních pravicových vlád po revoluci, žádné velké chyby 

v politice nevidím. Jistě nějaké byly, ale negativně neovlivnily celkově správný směr vývoje 

společnosti. Pro mě nastal problém až s opoziční smlouvou. 

MS: Jedná se o rok 1998. Došlo k propojení ekonomické a politické moci? 

PF: Ano, propojení levice a pravice. A začátku nezdravého propojování ekonomické a politické moci. 

MS: Díky tomu jednotliví účastníci poškodili svůj program.  

PF: Ano, obě strany poškodily svůj program, a tím také důvěru svých podporovatelů. 

MS: V zahraničí velká koalice není neobvyklá.  

PF: Máte pravdu, ale přesto mě toto řešení tehdy neuspokojilo, byť v zahraničí velké koalice také 

bývají. 

... Existence vize ... 

MS: Dobrá, nesouvisí to také s tím, že v české politice chybí vize? Tím myslím hledání průsečíků, kam 

by tato země měla dojít za generaci, dvě generace. Někdo může říci, že podobné plány jsme zde měli.  

PF: Myslím si, že tomu trochu paradoxně brání sama demokracie. Souboj politických stran, které mají 

zájem vždy zvítězit v dalších volbách, proto často vidí svět právě v horizontu příštích čtyřech let. 

 MS: Říká se, že v dlouhodobém horizontu jsme všichni mrtvi.  

PF: Politické strany žijí většinou v krátkodobějších termínech. 

 MS: Pokud se chce člověk zapsat pozitivně do myslí lidí, vykoná něco, co může být z krátkodobého 

hlediska kontraproduktivní, sníží to jeho popularitu, ale z dlouhodobého hlediska jej lidé ocení.  
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PF: Ano, to máte samozřejmě obecně pravdu. Ale obávám se, že se to povede málokomu. Takové 

vizionáře většinou ocení až historie. 

 MS: Pozor, myslíte si, že by bylo dobré, aby se lidé z pravice a levice shodli na podobě školství, 

infrastruktury, energetiky? 

PF: Dobré by to samozřejmě bylo. Ale jak toho docílit, když pravicově a levicově zaměření lidé vidí 

řešení různých problému jinak? Například platit, či neplatit školné?  Přistavovat, nebo nepřistavovat 

Temelín? Na potřebě budování infrastruktury se asi shodnou všichni, ale kde na to vzít peníze? To už 

zase každý bude vidět jinak. 

MS: Přitom samotnou energii vyvážíme. Pro kvalitní vládnutí je důležitá shoda.  

PF: S tím souhlasím. 

MS: Kompromis není sprosté slovo.   

PF: Přeskočili jsme od vizí ke kompromisu.  

MS: Když však chceme mít vizi, musíme se na ní shodnout. Máme zkušenost s řepou. Když každý bude 

tahat jiným směrem, řepa se nepohne. Aby se pohnula, musíme tahat všichni stejným směrem.  

PF: Problém je, že vždy jedna strana má pocit, že ta druhá táhne jiným směrem.  

MS: Nezpůsobuje neexistenci vize špatná kontinuita? Když dojde k výměně vlád, mnoho návrhů projde 

skartovacími stroji.  

PF: Tak tomu je, a není to dobře.  

... Velká a malá politika ...  

MS: Působíte v Poděbradech. Jak vnímáte rozdíl mezi velkou a regionální politikou?  

PF: Myslím si, že jsem spíš komunálním než regionálním politikem. Obě úrovně řeší jiná témata. 

Vychází to z definice komunální a celostátní politiky. Řešíme jiné věci než v parlamentu. 

MS: Regionální politiku ovlivňuje celostátní politika, jedná se například o způsob zadávání veřejných 

zakázek. V komunální politice je jistě význam míry ideologizace nižší. 

PF: V komunální politice se ideologický aspekt hodně stírá. Komunální politika často není o tom, co je 

levicové a co je pravicové. Každý člověk však má v sobě určitým způsobem zakódovaný pohled na 

svět. Při řešení problémů, rozhodování jej automaticky používá. Jestliže mám pravicový pohled na 

svět, budu jej používat- ať jsem už členem ODS, nebo jsem členem nezávislého uskupení.  

MS: Není to také díky tomu, že v komunální politice je na vás lépe „vidět“? Proměny města jsou 

jasnější, hmatatelnější? 

PF: Nesdílím tento názor. Myslím si, že na poslance v parlamentu je velmi dobře vidět.  

MS: Média umí mnoho.  

PF: Z toho pohledu je komunální politika s  celostátní neporovnatelná.  



 
 

87 
 

... Kapitalismus ...  

MS: Další částí změny po roce 1989 byla otázka hospodářského řádu. Hovořilo se o obnově trhu. Slovo 

kapitalismus se neužívalo, možná proto, že mohlo mít negativní nádech. Jak vy se díváte na tržní 

hospodářství – kapitalismus? Jsou lidé, pro něž se jedná o rovnocenné systémy, jsou ti, kteří s tím 

nesouhlasí. 

PF: Začnu osobní zkušeností. Brzy po revoluci jsem nastoupil jako provozní v Interhotelu Paříž 

v Praze. Protože se otevřely hranice a bylo mi jasné, že potřebuji získat nové zkušenosti, již na jaře 

roku 1990 jsem odjel pracovat do zahraničí. V Rakousku jsem 2 roky pracoval v hotelnictví. Tam byl 

samozřejmě normální kapitalismus – soukromý majitel hotelu, který si volně, s ohledem na 

konkurenci, určoval ceny pokojů a snažil se dosáhnout zisku. Ceny určoval na základě nabídky a 

poptávky, stejně jako naši mzdu. Pohyboval se na volném trhu. Tím vám odpovídám i na vaši otázku. 

Těžko si představit kapitalismus bez tržního hospodářství a stejně to platí i naopak. 

MS: Sluší se říci, že Rakušané jsou součástí německy mluvících zemí, a tam se tržní hospodářství 

doplňovalo adjektivem sociální. Zkrátka jste působil v zemi, která si zažila „zkázu“ volným trhem.  

PF: Jsem přesvědčen, že v Rakousku je kapitalismus bez přívlastků, stejně jako je v Německu, Anglii. 

Samozřejmě, že sociální aspekt, pomoc lidem v nouzi, je důležitý, ale je potřeba systém velmi dobře 

vybalancovat, aby se pomoc dostávala opravdu jen těm potřebným.  

MS: Zde je o to, že představitel, který obdržel důvěru, začal prosazovat nutnost kapitalismu bez 

přívlastků, či lépe trhu bez přívlastků.  

PF: Vybavuji si, že jsem slýchával takovou historku z doby, kdy se představitelé scházeli ve Špalíčku, ... 

MS: ... což bylo centrum Občanského fóra.  

PF: Jeden z představitelů tam přinesl nějaké prohlášení, a když jej tam kolektivně hodnotili, vystoupil 

údajně Václav Klaus a navrhl zrušit v textu slůvko sociální, protože se tam podle něj nehodilo. Nevím, 

zda je to pravda. Ale Václav Klaus, ODS, která vzešla z Občanského fóra, opravdu potom zavedla 

kapitalismus bez přívlastků v rámci naší země.  

MS: Vkládání jednotlivých slůvek je podle vás nepatřičné, zbytečné? 

PF: Myslím, že šlo o snahu eliminovat vliv hledačů třetí cesty. 

... Přirozenost kapitalismu ...  

MS: Když se díváte na dějiny, soudíte, že kapitalismus je něco přirozeného? Když člověk kooperuje, 

vytváří bohatství a vzniká tento řád.  

PF: Ano, myslím si, že se jedná o cosi přirozeného. Vlastnit, jít „se svou kůží“ – nabídkou na trh. 

Zároveň si dovedu představit, že řadě lidí připadá přirozený socialismus – společné vlastnictví.  Záleží 

na názoru každého člověka. Podle toho vám připadá jeden, či druhý směr přirozený.  

... Transformace a kontexty ...  
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MS: Pokročme dále, a to k obnově řádu. Pro kapitalismus je důležitý kapitál. Podle mnohých 

představitelů zde po roce 1989 kapitál nebyl, vytváří se totiž postupně.  

PF: Dovolil bych si vám do toho vstoupit.  

MS: Ano, ale rád bych dokončil myšlenku. Po roce 1948 se vše znárodňovalo, po roce 1989 vznikla 

otázka, jak utvořit kapitalismus bez kapitálu. U nás vše bylo státní.    

PF: Rád bych se zeptal, jak byste definoval kapitál? 

MS: Ten si vymezuji ze základu slova. Kapitál je od caput - kapity – to znamená hlava. Na základě 

toho můžeme říci, že v Čechách – Československu byly některé hlavy, které měly „jasný“ postoj vůči 

světu a tušily jeho směřování. To znamená, že pokud bychom využili jádro slova, můžeme říci, že 

kapitál v jistém ohledu zde byl. Nebylo takové know – how a finance, jimiž operovaly západní 

společnosti.  

PF: Tam jsem mířil. Velmi dobře si vzpomínám, jak nás na Vysoké škole ekonomické učili, že kapitál 

nejsou pouze finance. Kapitál může mít různé významy, různé podoby. Jedná se o slovo, které má 

širší záběr. 

MS: Souhlasím s vámi. Měli bychom se držet reality a říci, že podniky, které zde byly, neměly dostatek 

zdrojů na rozvoj.  

PF: Drtivá většina podniků byla neefektivní. Bylo potřeba provést transformační kroky. Ty byly 

samozřejmě složité, ale celkově si myslím, že v tomto směru byla odvedena dobrá práce.  

MS: Trochu jste jednotlivé roky přeskočil, a proto bych se pokusil vrátit. Vycházelo se z konceptu 

rychlé liberalizace, prudké devalvace domácí měny, kompetitivní nastavení daní, privatizace, 

restituce. Sám jste říkal, že v době nastartování změn jste byl v zahraničí, ale jistě jste je sledoval?  

PF: Pochopitelně, vnímal jsem je. Souvisí to s tím, co jsem již říkal. Transformaci celé ekonomiky 

pokládám za náročný a složitý úkol, kterým si tato země prošla. Jistě se objevily i chyby, ovšem drtivá 

většina systémových kroků byla správná. Dnes někteří kritizují kuponovou privatizaci, průběh či 

férovost restitucí. Někomu se můžou zdát neúplné, nespravedlivé, … 

MS: ... nebo nedotažené do konce. Podívejme se na otázku církevních restitucí.  

PF: Současné, nebo ty minulé, které neproběhly?  Nevím, proč se církevní restituce nepodařilo vyřešit 

již dávno. Možná ... 

MS: ... nestačil dech.  

PF: Možná se objevily jiné úkoly. Bohužel to církev odskákala, že se na ni dvacet let nedostalo. 

MS: Když jsem hovořil s Romanem Jochem, říkal mi asi toto: počátky, výkop byl dobrý, ale pak se 

čekalo na konkrétní, skutečné kroky, které nepřicházely. Z Klause ekonoma se stal politik a začal se víc 

dívat na volební cyklus, a to bylo chybné.  
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PF: Myslím si, že to k vývoji patří. Jestliže se z ekonoma stane lídr vůdčí strany, premiér, musí se z něj 

zákonitě stát politik. Nehodnotím, zda je tento proces dobrý, nebo špatný, ale myslím, že je 

přirozený. Již jsem říkal, že pro mě osobně byla zklamáním až opoziční smlouva v roce 1998.  

MS: Nesmíme zapomenout na dohodnuté privatizace zahraničních vlastníků, které padly pod stůl, 

způsoby nastoupené privatizace. Kuponová privatizace způsobila ohromný vznik fondů, které byly 

vlastněny státními bankami, jež financovaly neefektivní, byť „privatizované“ podniky. Též nedošlo 

k časné privatizaci význačných státních bank. Mnohé privatizace byly na úvěr. Problémy se hrnuly.  

PF: Opakuji, hodnotit určitý proces zpětně je snadnější než vymýšlet celý systém. Uznávám, že 

například k privatizaci státních bank mohlo dojít dříve. Ale která z bývalých socialistických zemí prošla 

tímto transformačním cyklem rychleji, méně bolestně? 

MS: Nesmíme zapomínat, že Češi vycházeli z dobré pozice. Byli jsme západem Východu. Před námi 

bylo malé Slovinsko, které se úspěšně oddělilo od Jugoslávie.  

PF: Evidentně máte pocit, že transformace mohla proběhnout lépe a kvalitněji. Každý má právo na 

svůj názor. Znovu říkám, že hodnotit celý proces zpětně je jednodušší než ho vymyslet a realizovat. 

V každém případě na něm již teď nic nezměníme. A problémy? Ty vždy byly a bohužel také budou. 

... Bohatství a kapitalismus ...  

MS: Dobrá, pokročme dál. Rád bych se zeptal, jak se díváte na otázku akumulace bohatství? Jedním 

z motivů změny byla i snaha dohnat sousedící země na západ a jih od nás. To znamená mít majetek, 

spravovat jej.  

PF: Podle mě se jedná se o přirozenou lidskou vlastnost.  

MS: Péče o majetek je jedním ze znaků liberalismu ...  

PF: Znakem liberalismu je hlavně svoboda. Svoboda a zodpovědnost. Myslím, že to s péčí o majetek 

velice úzce souvisí. Kapitalismus otevírá možnosti, jak toho dosáhnout. Již jsem řekl, že snaha o 

správu, akumulaci majetku je přirozená. Vím, že se nůžky mezi chudými a bohatými rozevírají. Menší 

množství lidí na světě rychle a výrazně bohatne, a větší množství lidí je chudých.  

MS: Když se jedná o absolutní srovnání, nevychází to špatně. I ti nechudší mají více, třebaže světová 

populace se rozrůstá. Lze ale říci, že když porovnáváme, co člověk měl v počátcích transformace a co 

má nyní, vidíme změnu. Neexistovali miliardáři. Existovali lidé, kteří měli napojení na stranu, tito lidé 

dokázali své společenské vztahy kapitalizovat. Sám asi nejste proto, aby velmi bohatí byli více 

zavazováni k tomu, aby se „dělili“ s druhými na základě státního příkazu. Vezměte si takového pana 

Petra Kellnera, jenž je dolarovým miliardářem. Součástí tohoto spolku je i pan Zdeněk Bakala.  

PF: Myslím si, že by pravidla měla být nastavena pro všechny stejně. Nejsem pro progresivní zdanění, 

nejsem pro „milionářskou“ daň. Z mého pohledu je tento přístup špatný. Není možné, aby stát trestal 

úspěšné. Jsem přesvědčen, že by všichni měli mít stejné podmínky. Jestliže bohatí mají tendenci 

poskytnout společnosti něco nad rámec daňových zákonů, pak to vnímám jako jejich dobrou vůli. 

Jako filantropii, kterou samozřejmě mohou provádět, ale nemůže je k tomu nutit stát.  

MS: Ve Švédsku máte vysoké daně, ale i vysokou kvalitu poskytovaných služeb.  
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PF: Mně se švédský model vysokých daní nelíbí. Jsem pro nízké daně a nechal bych na lidech, za co si 

své peníze utratí.    

MS: Zkrátka měla by být odpovědnost prosperujících. Ti by si měli uvědomit, že jednotka jejich příjmu 

má pro ně jiný užitek než pro chudáka, který nemá co do úst.  

PF: Jsem přesvědčen, že lidé, kteří ke svému bohatství dospěli svou prací, šikovností, inteligencí, 

umem, jsou zároveň natolik zodpovědní, aby to dokázali pochopit, vyrovnat se s tím.  

MS: Nyní se zeptám: Soudíte, že tento přístup je platný i pro české miliardáře nebo lidi velice bohaté?  

PF: Když pominu jednoho velice úspěšného českého sportovce, osobně neznám žádného miliardáře. 

Myslím, že na tuto otázku je těžké odpovědět. Vím, že například pan Kellner provozuje školu Open 

Gate. Jestli je filantropie českých miliardářů dostatečná, nebo není, mně nepřísluší hodnotit. Je to 

jejich věc, jejich odpovědnost.  

MS: Shodou okolností školné na této soukromé škole je doslova astronomické. Můžeme také zmínit 

pana Bakalu a problémy OKD.  

PF: Neznám znění smlouvy mezi státem a panem Bakalou, resp. firmou, která OKD od státu kupovala. 

Nevím, jaká je v ní dohoda o bytech. Jsem přesvědčen, že smlouvu neviděli ani novináři, kteří o tom 

píší. Jestliže však v ní je dohoda o prodeji bytů nájemníkům, měly by tam také být uvedené sankce, 

které vstoupí v platnost v případě nedodržení smlouvy. To je přece standardní záležitost každé 

smlouvy. A toto byla smlouva v řádech miliard korun. 

MS: I v rámci správy soukromého majetku mají máslo na hlavě politici.  

PF: Evropská komise nyní říká, že cena OKD nebyla nízká. Nejsem odborník na doly a vím, že se 

prodával menšinový podíl OKD, ale jestliže součástí obchodu bylo také 44 tisíc bytů, tak cena 4,1 

miliardy korun mi nepřijde nijak astronomická. Cena za m2 bytové plochy byla při prodeji oceněna na 

600 korun. To je směšné. 

MS: Ano, ale tamní úředníci vědí skutečnosti, o nichž se mnohým politikům v Čechách jen zdá.  

... Kapitalistou v malém ...  

... Uzenářství Fiala ...  

MS: Pokročme dál. Jste člověk, který podniká, v Poděbradech a v Polabí, jak hodnotíte váš vzestup? 

Podnik, o nějž pečujete, byl obnoven v roce 1991.      

PF: Tím se vracíme k restitucím a k rodinné historii. Po dědově smrti jsme objevili jeho závěť, kde 

kromě jiného odkazuje milovický dům s výrobnou svým dvěma synům, mému strýci a mému otci. 

Ano, jednalo se o nemovitost, kterou byl v roce 1949 nucen odevzdat státu. A bylo to v roce 1983, 

kdy už mu dům 34 let nepatřil. Popravdě řečeno, trochu jsme si ťukali na čelo. No, a za pouhých 6 let 

přišla „revoluce“, potom restituční zákony a v roce 1991, pouhých 8 let po dědově smrti, jsme jeho 

nemovitost dostali zpět. On prostě věděl, že situace, ve které jsme tady žili 40 let, není normální. 

Věděl, že jednou přijde doba, kdy se bude jednat o státem ukradeném majetku, proto milovický dům 

zahrnul do své závěti. Samozřejmě dědovi tehdy sebrali fungující řeznicko – uzenářskou výrobnu, 

podnik se zaměstnanci, vybavený stroji, se zákazníky. Rodině byl v roce 1991 vrácen objekt s holými 
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stěnami, bez strojů, bez zařízení. Odmontovány byly i umyvadlové baterie. Otec šel do banky pro 

úvěr, aby mohl koupit stroje a rozjet výrobu. Úvěrová sazba byla kolem třinácti procent. My jsme 

úvěr splatili, ale celá řada lidí jej vzala a ani jej splatit nechtěla, tak tomu bylo. Je to za námi.  

MS: Jak v tu dobu byly vstřícné banky? Ostatně půjčovat na projekt, jehož budoucnost je nejistá, je 

velmi riskantní. Můžeme říci, že v počátku byla velká „štědrost“ bank?  

PF: Zdráhám se použít slovo štědrost při třináctiprocentní úrokové sazbě. S odstupem musím říci, že 

jsme úvěr dostali a také jsme jej v termínu splatili.  Nepamatuji si, jestli banky byly vstřícné, nebo ne.    

MS: V podnikání je důležité mít dobré zaměstnance.  

PF: Je to klíčové v každé době. Netýká se to pouze začátku podnikání.  Firmu tvoří zaměstnanci, 

spolupracovníci – ti jsou jejím základem.  

MS: Když porovnáte rok 1991 a rok 2014, vidíte rozdíl v mentalitě lidí? Dříve lidé „sloužili“ 

socialistickému řádu. Najednou nám přichází nový majitel, podílíme se na utváření jeho bohatství. 

Zasáhla změna silně do mentality -  přístupu lidí? 

PF: Nemohu hovořit za jiné lidi. Víceméně jsem byl vždy na straně zaměstnavatele.  Myslím si, že 

jsme se v naší firmě k našim zaměstnancům vždy chovali slušně, vstřícně. Doufám, že to tak vnímali i 

vnímají dodnes. Navíc pro všechny je lepší, když se firmě daří. Přináší to jistotu práce, perspektivu, 

bezproblémovost s výplatami.  

MS: Mohl jsem hovořit s reprezentantkou Baťovy společnosti, která v ní působila v letech 1990 – 

1995. Říkala mi, že problémem byla služba zákazníkům. Muselo se obnovit to, na čem Baťa postavil 

svůj obchod: „Můj zákazník, můj pán“.  

PF: Záleží na každém člověku. Někteří byli již v roce 1991 výborní, jiní horší. To platilo tehdy a platí to 

i dnes. Tak to je a nemění se to. Není to v systému, je to v lidech.  

MS: Jste pro-tržně založený člověk. Jaké obtíže vám v podnikání dělal a dělá stát?  

PF: Víte, každý, kdo podniká, vám řekne, že důležitá jsou jasně daná pravidla, stabilita, 

předvídatelnost, vymahatelnost práva. Je potřeba jasně daný rámec ekonomického prostředí, ve 

kterém má podnikání fungovat. O moc dalších věcí by se stát starat neměl a měl by nechat působit 

trh. Jsem pro „malý“ stát, nízké daně. Ať si každý udělá obrázek sám, zda to u nás tak vypadá. Na 

druhou stranu, jestliže chcete podnikat, nezbývá vám nic jiného, než se přizpůsobit všem regulím, 

které stát uzákoní. Je to prostě skutečnost, kterou musíme brát v úvahu.  

MS: Kontroluje? 

PF: Samozřejmě. Kdykoliv kontrola přijde, musíte si na ni udělat čas.  

MS: Máte-li vztahy se státem, nesetkal jste se v rámci svého podnikání s korupcí?  

PF: Nemáme žádné obchodní vztahy se státem. Nás nemá kdo korumpovat. My, abychom prodávali 

naše zboží, také nemusíme korumpovat.   

MS: Korupce je element, který hospodářství bere energii.  
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PF: Zcela určitě. Korupce je problém, bohužel existuje. Je však v  jiných úrovních, než ve kterých se 

pohybujeme jako výrobní firma. Zároveň se obávám, aby se často za chvályhodným bojem proti 

korupci neskrývalo něco jiného. 

MS: Ještě bych se zeptal, jaká je podle vás kvalita vyráběného zboží?  

PF: Našeho? Samozřejmě jen ta nejlepší!  

MS: Máte tu výhodu, že máte porážku, výrobu, prodej. Cyklus je v jistém ohledu uzavřený.  

PF: Zdaleka jej nemáme uzavřený. Uzavřený jej má Agrofert. Nepěstujeme obilí, nevyrábíme hnojiva, 

nechováme ani hospodářská zvířata.  

MS: Nemusíte dodávat do řetězců ...  

PF: Nucen není nikdo. Věřte, že ti, kdo tam dodávají, tam dodávat chtějí. Slovo „nemusíte“ není úplně 

správně použité. Vím však, kam míříte. Vysvětlím filozofii naší firmy. Naše firma je určité velikosti, kdy 

jakákoliv spolupráce s velkými řetězci by pro nás byla smrtelná. Vím to ze zkušenosti, z ekonomických 

výsledků obdobných firem. Systém práce řetězců je takový, že neustále nutí výrobce, aby zlevňoval 

ceny. Snižovat cenu můžete buď zvýšením produktivity práce, nebo snížením výrobních nákladů. 

Jestliže máte obě položky na maximu a stále to nestačí, zbývá jediná možnost, musíte použít jiné, 

horší, levnější suroviny. Hned na počátku jsme si řekli, že touto cestou jít nechceme. Jednak 

výrobkům dáváme naše jméno. Dalším faktorem je, že my - vzhledem k naší velikosti - nedokážeme 

v produktivitě soupeřit se zařízeními – masokombináty, které mají kolem 100 tun denní výroby. To 

není v našich silách. Touto cestou jít nemůžeme a nechceme. Co nám tedy zbývá? Jestliže nemůžeme 

soupeřit v kvantitě, musíme soupeřit v kvalitě. Tam si troufám říci, že jsme na tom velmi dobře, že se 

na trhu prosazujeme, a to i na trhu, kde jsou levnější párky, levnější špekáčky, levnější výrobky. S naší 

kvalitou se dokážeme prosadit.  

MS: To je dobré! Jak se díváte na farmářské trhy - fenomén, který se týká posledních let? 

PF: Řekl jste farmářské trhy. Trochu bych to rozšířil. Trend spatřuji v tom, že lidé chtějí lépe a zdravěji 

jíst. Je to vidět i v restauracích, kde od 100 položkového jídelního lístku pracujeme dnes s pěti – šesti 

položkovým jídelním lístkem. To znamená, že to, co se uvaří, se také ten den sní. Vaří se z čerstvých 

surovin, a ne z mrazáku, jak to bylo zvykem. V řeznictvích je to obdobné. To znamená, že lidem došlo, 

že v párcích ze supermarketů za 30 korun nemůže být maso. Proto můžeme vidět přesun určité části 

populace ke kvalitní výrobě v menších řeznictvích, ke kvalitním restauracím. Jedná se o správný, 

pozitivní trend. Je to směr, kterým se ubíráme i my. To znamená upřednostnění kvality před 

kvantitou. Myslím si - a to bych také rád zmínil - že úspěšnost kvality našich výrobků byla v posledních 

letech ohodnocena tím, že jsme ve čtyřech ročnících soutěže Regionální potraviny Středočeského 

kraje dokázali již se třemi našimi výrobky zvítězit. To je pádný argument, že naše výrobky jsou 

kvalitní.  

MS: Myslíte si, že se Češi začínají orientovat na kvalitu?  

PF: Domnívám se, že to procento Čechů je čím dál tím větší. Nepochybuji o tom, že se stále velká část 

zákazníků orientuje podle ceny, ale nyní se přesouvají směrem ke kvalitě.  

MS: Vychází to též z toho, jak roste ekonomická síla? 
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PF: Ta je jeden faktor. Druhý faktor je mediální vliv – popularita kuchařských hvězd, zdravé výživy a 

životního stylu, propagace kvalitních surovin atd. Je třeba také říci, že z tuku, separátu, mouky nebo 

sóji chutný párek neuděláte. To nejde. My to neděláme, ale někteří ano.  

... Hotel Golfi ...  

MS: Ještě bych využil té skutečnosti, že se nacházíme ve vašem hotelu. Přistoupil jste k tomu tak, že 

to, co jste získal ve škole a v Rakousku, budete moci uplatnit?  

PF: Přesně tak. Vystudoval jsem Obchodní fakultu, obor cestovní ruch a služby na VŠE Praha. 

Zahraničnímu obchodu se věnuji přes dvacet let, ale hotely, restaurace mě nikdy nepřestaly zajímat. 

Navíc celá naše rodina v minulosti prošla v různých rolích Střední hotelovou školou v Poděbradech. O 

možnost koupit hotel Golfi jsem docela dlouho usiloval. Tento objekt znám celý svůj život, v prostoru 

Skupice jsem vyrostl, od dětství jsem nedaleko bydlel a stále bydlím. Když se tedy konečně naskytla 

příležitost, neváhal jsem. Jsem velice rád, že můžeme provozovat hotel Golfi.    

MS: Jsme v lázeňském městě Poděbrady, kde je vícero ubytovacích kapacit. Jak vnímáte svou pozici 

v rámci ubytovacích kapacit, které zde jsou?  

PF: Popravdě řečeno, zaměřujeme se hlavně sami na sebe. Snažíme se, aby si naši hosté užili osobní, 

komorní atmosféru našeho hotelu, abychom poskytovali výborné služby ve všech směrech. Byli 

bychom také rádi, kdyby se u nás hosté při pobytu cítili jako doma. Však taky motto našeho hotelu je:  

„Hotel vašeho srdce“. Jak si stojíme v Poděbradech, bych nechal na hostech, kteří náš podnik navštíví. 

Věřím, že si stojíme dobře, ale musíme pro to také něco dělat.  

MS: Narážíte na skutečnost, že zdejší lázně churaví, což bylo způsobeno redukcí příspěvku státu na 

péči? Do Poděbrad jezdili pacienti z celé republiky i ze zahraničí.  

PF: Nejsme typický lázeňský hotel, jsme hotel v lázeňském městě. Obecně ale platí, že jestliže 

lázeňství má problémy, musíme se orientovat na jiný druh klientů. Je třeba nabídnout takové služby, 

které je do ubytovacího zařízení nalákají.  

MS: Lákáte právě zahraniční hosty. Když člověk přijde k vám, je rozdíl mezi vaším hotelem a tím, co 

člověk nalezne ve středu města.  

PF: Nechci porovnávat úroveň jednotlivých poděbradských zařízení. Navíc každý má jiný vkus, jiné 

nároky. My jsme se rozhodli jít cestou, kterou vidíte tady kolem sebe. K zahraničním hostům mohu 

říci jen tolik, že my nerozdělujeme klienty na zahraniční a domácí. Pro nás jsou to všechno hoteloví 

hosté a snažíme se jim poskytnout takové služby, aby byli spokojení. Samozřejmě, někteří mají své 

specifické požadavky, například hosté z Japonska, ale to je v hotelích naprosto běžné. V minulosti 

byly rozdílné ceny pro cizince a Čechy. V současné době jsou již ale dlouho ceny jednotné, … 

MS: ... servis je stejný. 

PF: Rozdělení na cizince a na Čechy mi přijde jako z dob socialismu. Dříve se to hodně sledovalo, 

hodně se na to dbalo. V ekonomice hotelu se jednalo o významný ukazatel, šlo samozřejmě o přísun 

deviz do socialistického hospodářství. Dnes tato informace ztrácí význam.  
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MS: Dříve Poděbrady navštěvovali Rusové, východní Němci a zase se vracejí. Zkrátka podnikatel, který 

vidí zákazníka, nerozděluje - ale snaží se mu sloužit.   

PF: Takový je princip hotelu.  

... Hodnoty ...  

MS: Jaké hodnoty podle vás jsou důležité pro utváření demokratického a kapitalistického řádu? Mnozí 

z nás chtěli být především svobodní. 

PF: Jako člen ODS nemohu říci jiné hodnoty než osobní svoboda, osobní odpovědnost, volný trh, 

soukromé vlastnictví, „malý“ stát, nízké daně. Důležitá je samozřejmě rodina. A nechci zapomenout 

ani na zachování náboženských hodnot tradičních pro evropský prostor. Mám liberálně -

konzervativní pohled na svět. Jedná se o ideály, ale ty má ODS nastaveny správně.  

MS: Je otázka, zdali to, co je hlásáno, je také naplňováno.  

PF: To je vždy v lidech. V politice i v té prodejně. Pořád je to stejné. Buď jsou lidé kvalitní, a potom tu 

ideu, službu, provádí správně, nebo ne.  Jestliže ne, poškozují tím politiku či tu prodejnu. 

MS: Máte rodinnou firmu. Co pro vás znamená rodina? Tážu se proto, že česká populace vymírá.  

PF: Z logiky předchozích odpovědí vyplývá, že rodina je pro mě velice důležitá. Mám tři děti, snažím 

se, abychom nevymírali.  

MS: Mnozí k tomu tak nepřistupují a rodina není odpovídající hodnotou. Nejste nemajetný, čím pro 

vás jsou peníze? Jak jsem mohl uvažovat nad vašimi slovy, vnímáte je jako prostředek služby?  

PF: Všichni víme, že na světě jsou důležitější věci než peníze. Jestliže se někdo setkal s vážnou 

nemocí, jistě ví, kam zařadit zdraví. Na druhou stranu nemá cenu se tvářit, že peníze nejsou důležité. 

Pro mě jsou určitě prostředkem k tomu, abych mohl naplňovat své představy, záměry. Pochopitelně 

peníze dávají určitou míru svobody. Je to též jisté měřítko úspěchu.  

MS: Není možné, aby peníze zakrývaly pohled na člověka?  

PF: Dovedu si představit, že u mnoho lidí tomu tak je, a u mnoho lidí tomu tak zase není. Každý jsme 

zkrátka jiný, každý má jiný přístup ke světu. Nemůžeme v tom směru paušalizovat. Samozřejmě, že by 

nemělo být, aby peníze zakrývaly pohled na člověka. 

... Integrace na Západ ...  

MS: Obraťme list. Též cestujete do zahraničí. Strávil jste tam „učednická léta“. Jak se díváte na 

význam integrace naší republiky do západních struktur? Nejprve jsme se stali součástí 

Severoatlantické aliance, pak jsme byli přijati do Evropské unie.  

PF: Jsem přesvědčen o tom, že Česká republika – dříve Československo - tam vždy patřila. Jsem za to 

rád a máme velké štěstí, že jsme se narodili tady. Mohli jsme se narodit na mnohem horším místě na 

této planetě. Trochu mi vadí, že spousta lidí si stěžuje, že situace u nás je špatná a jinde je lepší. 

Možná to ovlivňuje skutečnost, že jsem v  zahraničí pracoval a v současnosti tam dost často pobývám. 
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Řekl bych, že si v našem prostoru žijeme velmi dobře. Jsem velmi rád, že do euroatlantického 

prostoru patříme. Zaplať Pán Bůh.  

MS: Platí to zvláště, když vidíme, že na východ od nás – na Ukrajině - je vidět pohyb ruského medvěda. 

Bohužel celý proces bereme jako samozřejmost. To však je to, o čem hovořím.  

PF: Myslím, že spousta lidí si neuvědomuje, jaké máme velké štěstí, že žijeme teď a tady.  

MS: Ano, ale celý proces integrace do západního společenství byl důležitý. Nestali jsme se součástí 

„nárazníkového“ pásma.  

PF: Je otázka, zdali je optimismus je místě.  V  našem prostoru se geograficky nacházíme v určitém 

nárazníkovém pásmu mezi Západem a Východem. Jsem však přesvědčen, že z historických, kulturních 

i náboženských důvodů patříme do tzv. západní civilizace.  

MS: Můžeme se na proces přičleňování k Západu dívat jako na využitou příležitost?  

PF: Ano, po rozpadu východního bloku ovládaného SSSR jsme se velice rychle začlenili mezi 

demokratické země v západní Evropě. Stali jsme se členy NATO, posléze členy EU. Byl to zájem nejen 

nás, ale i ostatních zemí z těchto struktur. Bylo to logické vyústění celého vývoje po roce 1989.   

MS: Jste součástí strany, která se hlásí k Evropské unii, ale bývalý prezident Václav Klaus měl věčný 

spor s touto institucí.  

PF: Soudím, že se to nevylučuje. Nejsem nekritický obdivovatel Evropské unie. I vy jste říkal, že tam 

sedí spousta úředníků, kteří mají větší moc než volení politici a lepší informace. Říkám: Evropská unie 

rozhodně ano, ale je nutné se tázat, v jaké formě chceme Evropskou unii? Původní myšlenka volného 

pohybu zboží, osob, kapitálu je určitě v pořádku. Další prohlubování integrace, snaha o stále větší 

regulaci všeho možného správná není. Tímto směrem by se Evropská unie neměla vyvíjet.  

MS: V jistém ohledu říkáte, abychom ji včas „destruovali“, či lépe rekonstruovali? 

PF: Nejde o destrukci, říkal jsem, že původní myšlenka EU byla a je správná. Můžeme použít slovo 

rekonstrukce. Zcela určitě je potřeba zastavit navyšování byrokracie, různých omezování a regulací. 

Jsem proti dalšímu přebírání rozhodovacích pravomocí orgány EU na úkor jednotlivých členských 

zemí. Vývoj Evropské unie v současnosti není ideální.  Jde o to, aby se v souvislosti s tímto vývojem a 

přetrvávající ekonomickou krizí náš společný evropský „domeček“ nerozpadl. Rekonstrukce by 

neškodila. 

MS: Není to také díky tomu, že Češi se o dění v EU příliš nedozvídají?  

PF: Ale čí je to chyba? Jen a jen jejich. Máte pravdu v tom, že česká média o Evropské unii příliš 

neinformují.  Kdyby však lidé chtěli, informace si dohledají, oni ale nechtějí.  

MS: Stojí to úsilí a čas?  

PF: Ano, čas, práci.  

MS: Musíte také znát cizí jazyky. Být v Evropě znamená nebýt Švejkem, ale být připravený, znát svou 

pozici. Je vhodné připomenout, že nám Evropa „dává“ prostředky - a my si je rozkrademe.  
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PF: Evropa nám dává prostředky? Evropa v podstatě žádné vlastní prostředky nemá, jen přerozděluje 

prostředky od států, které jí je poskytují ve formě příspěvků. Poskytují nám je vlastně daňoví 

poplatníci jednotlivých členských zemí.  Ale rozumím, kam míříte.  Ano, část dotací byla asi opravdu 

rozkradena. To je jistě špatně. Na druhou si myslím, že mnohem větší část dotačních prostředků byla 

použita podle všech předpisů. To ale není mediálně zajímavé, takže se spíš dovídáme o těch 

negativních zkušenostech. 

MS: Mohl jsem na toto téma hovořit se starostou Poděbrad, doktorem Ladislavem Langrem. Říkal mi, 

že daleko lepší by bylo, kdyby město dostalo přidělené peníze. Určili bychom, kam prostředky půjdou. 

Tím by též odpadla velká byrokracie.  

PF: Nevím, zda je tato myšlenka úplně správná. Obávám se, že by to přineslo celou řadu jiných 

problémů. Já bych šel spíš ještě dál a dotace bych úplně zrušil. Dotace v principu přináší zvyšování 

objemu přerozdělovaných finančních prostředků, což vede vždy k růstu byrokracie, korupce či 

rozkrádání.  Původní idea možná byla dobrá, ale teď … 

MS: … zkostnatěla.  

PF: Chopili se jí lidé z masa a kostí. Často dochází ke zneužití správných myšlenek. Tato skutečnost se 

historií táhne jako červená nit. Vždy záleží na konkrétních lidech, na jejich kvalitě, zda systém funguje 

správně, nebo ne.  

... Aplikace EU na firmu Uzeniny Fiala ...  

MS: Období před rokem 1989 bylo jasným důkazem. Byli jsme obětí reinterpretace výchozích 

myšlenek, které byly podnětné, ale pak došlo k jejich znehodnocení, vyprázdnění.  

PF: To zní vzletně. Uvedu vám však méně vzletný konkrétní příklad: V době, kdy jsme přistupovali do 

Evropské unie, jsme museli splnit veterinární požadavky Evropské unie. Naše Státní veterinární 

správa však tyto požadavky aplikovala tak, že byly mnohem tvrdší, než museli splňovat řezníci na 

západ od našich hranic, přísnější, než je vyžadovala samotná Evropská unie. Byli jsme prostě 

papežštější než papež. Dnes je celá řada těch předpisů, jako například povinnost pákových baterií, již 

překonaných. V té době jsme je však museli všechny splnit, jinak bychom nedostali povolení. Dalším 

příkladem byla nutnost postavit zcela nové šatny, protože v těch původních se křížily cesty. Stavebně 

to vyřešit nešlo, museli jsme postavit nové šatny. V rámci objektu teď máme dvoje šatny, využíváme 

pouze jedny. To vše samozřejmě stálo peníze.  Vrací nás to zpět k otázce, zda stát, státní orgány 

pomáhají, či nepomáhají. Vydá se nařízení a my všechny podmínky musíme splnit. Nemáme čas jít 

protestovat.  

MS: Nemáte ani peníze, ani lidi.   

... Ohlédnutí a omyl proměny ...  

MS: Dobrá, kdybyste se měl podívat zpětně na pětadvacet let a znovu vyjádřit, jakými slovy byste 

proces zhodnotil? Jaký zásadní omyl byste uvedl? Jakou událost, která se stala, a neměla stát? 

PF: Řekl bych, že jsem měl štěstí v tom, že přesně v roce ukončení mého studia přišla revoluce. 

V době, kdy jsem měl nastoupit do„pracovního procesu“, se změnil režim, otevřely se hranice, 

nastala doslova historická situace. Mně i všem ostatním se najednou výrazně změnily podmínky, 
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otevřely nové možnosti. Každý je mohl využít podle svých schopností. Možná jsem je mohl využít 

lépe, možná jsem je mohl využít hůře. Vždy záleží na každém, jak svou šanci využije. Pozitivních i 

negativních věcí byla spousta, ale takový je život, takové je podnikání. Jestli je nějaké rozhodnutí 

dobré, či špatné, se většinou ukáže až za čas. Nepozná se to hned. Myslím ale, že těch dobrých bylo 

víc.  

MS: Přesměrujeme pohled z minulosti do budoucnosti této země. Jsme ve středu Evropy, co nás čeká?  

PF: Zřejmě se budu opakovat. Máme štěstí, že žijeme v této části světa. Máme veliké štěstí, že 

v průběhu mého i vašeho života, dokonce již 69 let nebyla v tomto prostoru válka. To je na Evropu 

nezvykle dlouhá doba. Tato skutečnost stojí nad vším. Udržení míru v tomto prostoru je klíčové.  

MS: Ne nadarmo projekt Evropské unie ...  

PF: ... na tom jistě má svou zásluhu.  

MS: Byl oceněn Nobelovou cenou míru. Děkuji vám za milé rozprávění.          

 

                                                

 

 

 

    

                              

      

     

 

 

                 

 

 


