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Dialog o transformaci s Janem Libigerem1,2: 

MS: Vážený pane profesore, čím je pro vás rok 1989? Jak na něj vzpomínáte? Jaké naděje jste do něj 

vkládal a jak se vaše naděje naplnily?  

JL: Pro mě je to ta největší událost mého života. V sedmdesátých a osmdesátých letech jsem zvolna 

spěl k úděsné představě, že Československo časem bude, ne-li de iure, tak v praxi, dalším státem 

Sovětského svazu. A že to může představovat budoucnost mých dětí. V časopisu Světová literatura, 

někdy koncem osmdesátých let, jsem četl takovou strašidelně realistickou povídku o tom, jak to 

proběhne. Myslím, že byla od Tadeusze Roszewicze, ale jistý si nejsem ani dobou ani autorem, jen 

vzpomínkou. Měl jsem z takového směřování svíravé obavy. Rok 1989 byl úžasný zlom. Bylo to pro 

mne, jako kdyby se uskutečnil pohádkový sen. Člověk věřil v možnost jiné reality, ale nevěřil, že se 

může uskutečnit. Prožíval jsem ten zlom nehrdinně. Myslím si, že u většiny lidí byly nejrozšířenějším 

pocitem těch dnů obavy a nejistota, alespoň zpočátku. Stal jsem se ale tenkrát v prvních dnech po 17. 

listopadu nedočkavě jedním z pětičlenného stávkového výboru v nemocnici. Nebyla o to vůbec žádná 

tlačenice. 

MS: Nebál jste se. Měl jste pochybnosti?  

JL: Bál jsem se trochu. Ne tolik, abych neříkal, co si myslím. Měl jsem pocit, že je nutné něco udělat, 

společnost k tomu spěla, nešlo to tak dobře dál. Ten týden mezi 17. listopadem a stávkou byl velmi 

vzrušující. Jezdil jsem s manželkou ve volných chvílích a dnech do Prahy a pozoroval, jak se láme ta 

magická obruč strachu a lhostejnosti, kterou strana začarovala většinu lidí. Mám tu dobu spojenou 

s jakýmsi emocionálním vyvrcholením dosavadního života, které přišlo jako náhlý zlom. Poctivě 

řečeno, v této podobě jsem ho nečekal, byli jsme navyklí na změny shora dolů. Změny ale byly cítit ve 

vzduchu. Byla to doba, kdy Němci z NDR při masovém stěhování na německé velvyslanectví 

zanechávali po Praze rozeseté opuštěné trabanty. Na jaře jsem zaslechl takový cynický „fór“: A: 

„Vstoupil jsem do strany.“ B: „Teď? Když je po sezóně?“ Najednou cynismus zmizel, ale vzpomínám 

si, že už když davy cinkaly na Václavském náměstí klíči, jsem měl problém s všeobecně se šířící 

představou, že se jedná o zlom, který jednou provždy všechno vyřeší. Mávnutím proutku skončí 

minulost, všichni budeme táhnout za jeden provaz a nastane zlatá doba svobody a snad i bratrství a 

ne-li rovnosti, tedy aspoň jakéhosi vyrovnání. Asi to tak ve významných dějinných okamžicích chodí, 

ale je třeba to brát nejspíš jako jisté varování. Již tehdy se dalo tušit, že ani když všichni z KSČ vystoupí 

a zavrhnou ji, nebude to konec potíží a problémů, ale objeví se nové – skutečné problémy ve 

skutečném světě.  

MS: Lze se domnívat, že bezčasí bylo ve dvou generacích, poněvadž člověk nemohl realizovat svůj 

potenciál. Nyní, po roce 1989 nastává čas svobody.  

JL: Já to vnímal jako přechod ze světa divadla a kulis do skutečnosti. Ovlivnila mne zkušenost 

z výjimečného a vzácného pobytu v zahraničí. Na přelomu let 1978-79 jsem byl půl roku ve Spojených 

státech na psychofarmakologické stáži podporované grantem WHO. Pracoval jsem na Vanderbiltově 

univerzitě v Tennessee pod vedením někdejšího maďarského emigranta a jednoho z předních 

                                                           
1
 Jan Libiger *1948, psychiatr, bývalý přednosta Psychiatrické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové. Je 

spoluautorem obsáhlé učebnice Psychiatrie (2002).  
2
 Dialog byl natočen v úterý 4. února 2014 dopoledne v pracovně Jana Libigera na Psychiatrické klinice Sokolská 

581, Hradec Králové a později upraven poskytovatelem. 
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psychofarmakologů té doby, profesora Thomase Bana. Ten vedl výzkumné pracoviště, které bylo tzv. 

„ centrem par excelence“, tedy vynikajícím pracovištěm, způsobilým přijímat a školit psychiatry, kteří 

grant WHO získali. Byl to pro mne mimořádný zážitek, odborně, ale i po stránce dosud nepoznané 

každodenní zkušenosti. Měl jsem pocit, že lidé okolo mne poslouchají a slyší, co říkám, a také to 

berou v úvahu. To se doma nestávalo, nebo jen výjimečně. Měl jsem dojem, že mohu spoluvytvářet 

co se děje, a ne jen v toku dění plavat. Poprvé jsem naplno okusil a zažil, co znamená rozhodování a 

odpovědnost za svá rozhodnutí.  Dalo se to procvičovat i na naprostých a zdánlivě irelevantních 

maličkostech: například v knihkupectví. Byl jsem dlouho docela zaujatý čtenář kde čeho a věděl jsem 

o mnoha knihách a autorech, které jsem sice toužil číst, ale tak trochu nevěřil, že třeba opravdu 

existují. Tak byly nedostupné, opravdu „z jiného světa“, na pomezí skutečnosti.  V Nashville byly 

mnohé z nich vystaveny na regálech velkého knižního obchodu. Ze všech míst na světě bych tam 

zrovna nečekal setkání třeba s knihami  JRR Tolkiena, ale třeba také Gibbonovým Úpadkem a pádem. 

Připomínám, že to bylo v době, kdy se doma každý čtvrtek stávaly od rána fronty na nějakou 

zajímavou knihu, která v té týdenní periodě vycházela. Zde mohl člověk koupit, o čem jen slyšel a co 

mu na mysl přišlo, a snad si něco vzít domů. Jenom bylo třeba vědět, co chci. Chci opravdu-anglickou 

a americkou klasiku, nebo science fiction, historické knihy, odbornou literaturu, novinky?  Mého 

tehdy oblíbeného Aldouse Huxleyho, nebo posledního Vonneguta? To tázání se v hojnosti možností, 

kterým člověk sděluje své preference, bylo tenkrát jaksi nové a nezvyklé, neřešila to za mne státní 

vydavatelská politika a knižní distribuce normalizačního státu. Skrze své volby a nejen v těchto na 

první pohled snad malicherných záležitostech, jsem se naučil víc chápat, co chci a co nechci. A trochu 

víc i kdo tedy vlastně jsem, a to bez kurately knižního velkoobchodu či jakýchkoliv institucí, které to 

věděly za mne, věděly co mi nabídnout. Uvědomil jsem si, že tam žiji ve skutečnějším světě, než který 

znám a že moje možnosti v životě nejsou nějaké světlo na konci tunelu, ale všude kolem - jen je třeba 

se rozhodnout a jít. Myslím, že ta cesta byla banálním příkladem zdánlivě triviálního faktu- pobyt 

v jiné než navyklé realitě člověka obohatí a pomohou mu zrát. Když o pobytu v USA mluvím, 

zmocňuje se mne dnes lehký pocit nejistoty - jako by ze mne tehdy cesta na Západ činila nositele 

režimního privilegia. Bylo to překvapivě méně obtížné, než bych z dnešní perspektivy čekal. Nelze 

vyloučit, že mi v zákulisí pomohl můj tehdejší šéf, přinejmenším zárukou, že v zahraničí nezůstanu. 

Nevím, kde vzal jistotu. Byl jsem ale čerstvý otec a manželka s malým synkem zůstávali tady, takže 

nějaké záruky to asi představovalo. Nebyl jsem ve straně a vstupovat do ní jsem nemínil. Byl jsem 

vždy přesvědčen, že být straníkem v prostředí, ve kterém má mocenský monopol jediná strana je 

rezignací na vlastní rozhodování a na vlastní osobnost. Po návratu moji nadřízení zřejmě čekali 

splátku v podobě čehosi, čemu kdysi na VŠ jeden náš učitel říkal „ bazální příchylnost k tomuto 

zřízení“. No, nedočkali se. Zdálo se mi, že by to bylo nedůstojné opuštění spontánní identity, 

způsobu, jak člověk myslí a jak jedná, že by se mi pak s vtíravými pochybnostmi žilo těžko. 

MS: Neměl jste právě díky té realitě chuť tam zůstat?  

JL: Chuť byla, ale neměl jsem zájem dojednávat vycestování svých dětí přes Červený kříž. Navíc jsem 

měl pocit, že člověk má závazek i vůči svému řemeslu doma. Má se dělat dobře. Začínal jsem 

v psychiatrické léčebně. Postupně jsem si uvědomoval, co vše psychiatrie obnáší, co vše je zapotřebí 

se naučit a jaká je mezera mezi praxí a představou, se kterou člověk přichází ze školy. Chtěl jsem 

dělat dobře to, čemu jsem se naučil a tam kde je to zapotřebí. Nabyl jsem přesvědčení, že to je 

v téhle zemi a na tom místě, kde to znám a kde pracuji. Nechtěl jsem být reformátor, ale měl jsem 

pocit, že když teď něco vidím jinak a snad umím lépe, měl bych to použít. Taky jsem měl rád krajinu 

doma a byl na ní zvyklý, těšil se na letní vandry a na kamarády u piva. 
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MS:  V zahraničí byste se také mohl rozvinout.  

JL: Myslel jsem si, že alespoň něco z nově vnímané „skutečnosti“ tamního prostředí a práce odvezu 

sebou zpátky. Byla pak z toho spíš hypertenze než nová skutečnost. Pobyt byl užitečný a naučil mne 

spoustu věcí. Získal jsem jakýsi větší odstup od všeho, co zde platilo za jedinou realitu.  Stal jsem se 

ještě více než dříve přecitlivý na potěmkinovské vesnice, na předstírání všeho druhu.  

MS: Komunistický režim je pak životu nebezpečný.  

JL: Ano, může být, a to jak doslovně, tak v metaforickém slova smyslu. Když člověk nebyl aktivní 

disident, režim proti němu v tu dobu aktivně nevystupoval. Nebyl jsem straníkem, neměl jsem jako 

mnoho tehdejších disidentů osobní účet za vyloučení ze strany. Ani za nějaké konkrétní a osobní 

křivdy v minulosti. Co se dělo v padesátých letech jsem objevoval postupně a spíše z obecné pozice 

chápání - co znamená totalita. Některé věci mi přišly poněkud záhadné. Na jedné straně existovali 

Peroutkové a další a další, kteří měli o komunismu jasno už za první republiky, o čtyřicátých letech 

nemluvě. Na druhé straně - řada intelektuálů, spisovatelů a básníků, nastupujících i zkušených, psali 

neuvěřitelné verše o traktoristech, straně a Stalinovi, a ne ledajací básníci, mladí i staří. Jak je možné, 

že jedni věděli a bylo jim jasno a druzí prozřeli až časem, o hodně později? Proč nerozuměli známým a 

dostupným argumentům, které se dnes zdají průzračně jasné a pádné. Kde jsou kořeny rozdílů mezi 

třeba SK Neumannem a Pavlem Kohoutem na straně jedné a třeba Ivanem Blatným, Pavlem Tigridem 

nebo Josefem Palivcem a dalšími na straně druhé? 

MS: Někteří museli mít větší čas na prozření.  

JL: Ano, chvíli to trvá, než si člověk vytvoří vlastní názor, na který se může spolehnout. V naší zemi 

s historií formovanou středoevropskou monarchií a demokraticky inspirovanou první republikou 

k tomu alespoň existovala příležitost a prostor. Ale třeba situaci v baltských zemích Sovětského svazu 

se mi nedařilo si ani představit, přišla mi téměř beznadějná, zoufalá.  

MS: Zaplať Bůh, že jsme tak nedopadli.  

JL: Proto byl ten prožitek v r. 1989 tak silný. Emoce expandovaly ze starostí a obav do radosti, že 

přichází skutečná „nepotěmkinovská“ skutečnost. Co nám bylo ještě objevit, že „skutečnost“ přichází 

velmi pomalu. Navíc s abstinenčním syndromem po předchozí utopii. 

... Komunismus ...  

MS: Dovolil bych si zabývat se abstraktnější otázkou spojenou s minulostí. Soudíte, že režimu 

opřenému o komunistickou ideologii šlo o vytvoření spravedlivé společnosti? 

JL: Nikoliv, nic takového si nemyslím. Ale poznal jsem jej především v období úpadku. 

V sedmdesátých a osmdesátých let jsem měl pocit, že režim naplňuje potřeby samopohybujícího se 

systému byrokratické moci, který začal jako moderně organizovaná utopická víra s rituály a cílem 

univerzální nápravy složitosti světa. Systém se ale stal „majitelem pravdy“ a návodu k tomu, jak ji 

prosadit. A to i tehdy, když ta pravda nekoresponduje se zkušeností velkých skupin lidí, nebo dokonce 

většiny. Takové je ovšem třeba napravit, nebo odstranit, v lepším případě učinit je bezvýznamnými. 

Myslím, že hodně lidem vrtalo hlavou, zda takový stav ve společnosti udržuje hloupost, 

nesamostatnost, nebo násilí. Lidé ale nejspíš hledají v utopické víře prostor pro emoční podporu 
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v obtížích a pro snadnější rozhodování. Myslím, že to v tom hraje roli obranný psychologický 

mechanismus disociace. Člověk pod vlivem nejistoty a strachu odloučí z vědomí část paměti, změní se 

mu vnímání, ztratí svou kritickou intelektuální kapacitu. Prostor po té odštěpené části vědomé mysli, 

které zahrnovala schopnost pochybovat, se zaplní pocitem sounáležitosti s vládnoucí ideologií. A také 

s jejími představiteli. Poskytuje to jistotu, pocit falešného bezpečí. Člověk tak může přejímat postoje, 

které jsou v rozporu s jeho běžnou zkušeností. Je to, myslím, součást mechanismu víry.  

MS: Problém je, že „víra“, která zde existovala před rokem 1989 ujařmovala, kdežto taková 

náboženská víra jako například křesťanská ... 

JL: ... dokáže lidem svobodu svým způsobem zprostředkovat. Nemám dar víry, pro který je zapotřebí 

církev nebo organizace či hranice, vymezené určitými sankcemi. Organizovaná víra si v průběhu dějin 

prostřednictvím svého vztahu ke skutečnosti zřejmě tvoří nějaké protilátky proti agresivním a 

sebezničujícím tendencím spojeným s majetnictvím konečné a výsadní pravdy. Ta pravda přestane 

být netolerantní, ale chce to dlouhý čas. Z toho hlediska byly utopické politické víry dvacátého století 

mladé a nezralé, agresivně se šířily a naštěstí trvaly z pohledu historie krátce. Své věřící omezily 

sankcemi střežícími pravou víru, která se navíc měnila za pochodu. Zanechaly jizvy na věřících a ještě 

větší i na ostatních. Jejich historické aspirace byly bezohledně uspěchané. Komunismus chtěli Sověti v 

šedesátých letech vybudovat za života této generace, jak říkal Chruščov. Hitler si myslel, že v novém 

Berlíně bude slavit vítězství a skutečný počátek tisícileté říše „čisté“ rasy. Utopie vnucuje společenství 

svých věřících kromě mechanismu disociace také mechanismus reaktivní kompenzace. Pocit 

ublíženosti je léčen oddaností utopickým cílům. Ty vyžadují pro většinu subjektivně obtížně přijatelné 

užití násilí, to je ale kompenzováno příslibem subjektivního uspokojení z podílu při budování 

utopického společenského ráje pro všechny, kteří věří a přežijí. Pro mě jsou trochu hádankou lidé, 

jako byl na příklad estébácký náčelník a pozdější ředitel Krátkého filmu Kamil Pixa, a je nutno říci, že 

jinak než jako jméno ho znám jen z fascinujícího televizního dokumentu J. Císařovského. Byl 

prototypem racionálního a nekompromisního služebníka ideologie, který nezaváhá před násilím. 

Přitom později dokázal významně pomáhat osobnostem, jakou byla sofistikovaná kritička zdejší 

„potěmkiniády“, režisérka Věra Chytilová. Byl to pokus o vykoupení? To je mi trochu záhadné dodnes. 

Co musí člověk obětovat, aby si získal a zřejmě i udržel přesvědčení o tom, že jedná správně 

v systému, který bezohledně, fyzicky a nenapravitelně zasahuje proti svobodě i životu druhých?   

MS: Takový člověk jedná rasantně a ve prospěch dobra společnosti.       

JL: Je to zřejmě zakoušení toho lákavého vlastnictví pravdy. Lidé kolektivně a nekriticky sdílí stejný 

pocit, a to samozřejmě nevymizelo. V roce 1989 takové období nastalo.  

MS: Lidé cítili pravdu.  

JL: Měli pocit, že musí něco univerzálního zase přijít. Jednota myslí, úsilí, srdce, že nyní to půjde 

snadno. S překvapením zjišťovali, že skutečnost je založena na mnohosti myslí, úsilí, srdcí. Že problém 

je, abychom svou pravdu byli schopni najít a přihlásit se k ní, ale nevnucovali ji, obratem ji 

nezobecňovali, ani s ní nekupčili. Zde se dostáváme k demokracii. Myslím si, že právě ta je k tomu 

dobrý nástroj.  
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... Komunismus a aktivita člověka ...  

MS: Ještě bych položil jednu otázku ke komunismu. Soudíte, že režim v plné míře potíral aktivitu 

člověka, že došlo k jeho podmanění? Díky tomu se společnost pohybovala na šikmé ploše.  

JL: Myslím, že si podmanil velkou část společnosti. Společnosti vzal určité hodnoty a návyky, které 

poté strašně chyběly. Komunistický režim je nahradil vybranými tzv. sociálními jistotami, které ale 

lidem braly potřebu svobody. Dnes se mi to zdá vcelku zřetelné. Vše, o co se člověk snaží a čeho 

dosáhne, vyžaduje úsilí, které vytváří a udržuje hodnoty, které člověk nějakým způsobem chrání pro 

sebe a své blízké i pro společnost, ve které chce žít. Zkráceně, do hodnot je třeba něco vložit a 

obvykle přitom překonávat překážky. „Per aspera ad astra“ vypadá jako klišé, ale je zde skrytá lidská 

zkušenost, že něčeho dosáhnout vyžaduje překonat subjektivní i objektivní překážky. Pokud člověk 

jenom přežívá, nic nechce a nechá se unášet tokem událostí, je vystaven rizikům, která nedokáže 

kontrolovat, protože o nich ani neví. Jsem přesvědčen, že komunisté vystavili společnost rizikům, 

která nedoceňovali a možná si je ani úplně neuvědomovali. Rizika zahrnovala otupení a ztrátu 

sebejistoty ve vztahu k vnějšímu světu, ztrátu soutěživosti a ztrátu sebedůvěry. 

MS: Zapomněli jsme na ztrátu sebeúcty.  

JL: Ano, to je důležité. Sebeúcta vyžaduje znalost sebe sama a prožitek uspokojení ze svého místa ve 

společnosti spojený s jistou pokorou. Když jej cítíme k sobě, cítíme je i k druhým. Sebeúcta je vyšší cit.  

Úcta nejspíš patří mezi sociální emoce a snad souvisí se stejným fyziologickým procesem v mozku, je-

li prožívána ve vztahu k sobě, nebo když ji cítíme ve vztahu k druhým. 

MS: Když člověka vedete za ruku, je přirozené, že si neosvojí kompetenci jako lidé, kteří žijí v západním 

světě, jenž je založen na konkurenci, na iniciativě, inovacích. O to některé z nás minulý režim připravil.  

JL: Takové schopnosti dlouhodobě zakrňovaly, po čtyřiceti letech nebylo u nás, myslím, lehké je 

hledat. Většina lidí je různou měrou postrádala nebo je nedokázala kultivovaně pěstovat. I tady jde 

zřejmě o schopnost samostatného rozhodování. Naučit se překonávat obtíže a vyrovnat se pochyb 

dokázat jednat za sebe, třeba jinak než se čeká. V Sovětském svazu byla expozice nivelizačním tlakům 

k předvídatelnému jednání ještě o kus delší. 

MS: Tam přes 70 let. 

JL:  Zdálo se mi to vždycky o velmi mnoho déle než u nás, ale s léty se mění perspektiva … 

MS: Dvě generace u nás a tři u nich. Oni vycházeli ze samoděržaví.  

JL: Mluvil jste o bezčasí, ale naštěstí historie aspoň trochu probíhala v Sovětském svazu i v onom 

tzv. reálném socialismu.  Rusko po revoluci vábilo na svou utopii evropskou modernu a intelektuální 

avantgardu. Teprve ve třicátých letech začal ze stalinské praxe prosakovat do světa strach, 

v padesátých letech se odhaloval kult a zakrýval teror, v šedesátých systém zatuhnul a přešlapoval 

díky rovnováze síly. Pro člověka asi bylo důležité, zda stav věcí, do kterého se narodil nebo ve kterém 

žil, považoval za přirozený, trvalý výsledek historické zákonitosti. Zda se cítil ne jako subjekt, nýbrž 

jako objekt historie. Když nad tím začne člověk přemýšlet, je překvapivé s jakou rychlostí a do jaké 

hloubky se do společnosti dokáže zakousnout na ideologii založená diktatura. Víme, jak rychle 

některé země dospěly ve 20. století k totalitním systémům. Nevyžaduje to jen ztrátu kritičnosti, ale 
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přejmutí slovníku a intelektuální orientace. Ty pak většině určí obzor, za který se mysl netroufne 

vypravit.  

... Rychle a pomalé myšlení ...  

JL: Psychoanalýza uvedla do medicíny obranné mechanismy především v oblasti emocí. Jiné podobné 

mechanismy existují i v oblasti úsudku a poznávání. Mluvíme o mechanismech kognitivního zkreslení 

skutečnosti. Ta kognitivní zkreslení, která člověku život v mnohoznačných situacích ulehčí, se stala 

populární díky výborným knížkám o psychologii, které se od běžné populárně - psychologické 

produkce dost liší. Asi znáte jméno Daniela  Kahnemana ?  

MS: Je to behaviorální ekonom, jenž obdržel Nobelovu cenu v roce 2002.  

JL: Jeho kniha Myslet rychle a pomalu seznamuje čtenáře s představou, že existují myšlenkové a 

kognitivní procesy, které vyžadují úsilí a takové, které je nevyžadují. Velkou část věcí zvládáme 

automaticky. Mozek ekonomizuje svou činnost a spoustu věcí dělá bez námahy - „effortless“. Tento 

způsob „rychlého“ myšlení má - jako každá heuristika - problémy. Když se něco zvrtne a 

„automatické“ myšlení v nových složitých situacích převládne, jde to špatně napravit. Je to průšvih. 

V tom pomalém „efforful“ módu myšlení sice mozek může mít nedostatek dat, ale zachází s nimi 

kriticky a analyticky, aby dospěl k naplánovanému cíli. Hranice mezi použitím pomalého a rychlého 

myšlení se asi v jednotlivých lidských myslích střídají různě snadno a různě rychle. A děje ve 

společnosti asi usnadňují u většiny lidí převládnutí jednoho nebo druhého systému. Kde se 

setkáváme s konkurencí, nutností volby, potřebou stát v perspektivě za svým slovem, třeba uzavírat 

smlouvy, tam se lépe uplatní pomalejší a namáhavější kognitivní systém. Přemýšlení snižuje rizika 

budoucnosti. Ten namáhavější a pomalejší systém má ale limitované zdroje, unaví se a vyčerpá. 

Rychlé myšlení naskočí bez námahy. Řeší na základě analogie, kontextu, sdílení představ a zvyku. A 

řeší povrchně, dospívá k závěrům a názorům, které se možná snadno sdílí, ale které vznikly jakousi 

kognitivní zkratkou.   

MS: Dobrá, jistě je vhodné zmínit větu, kterou řekl T. G. Masaryk - a to, že myslet bolí. Mnozí lidé 

raději omezí tuto mohutnost člověka a nechají se ovlivňovat druhými. 

JL: No ano, tu zkušenost většina lidí zná. Občas a na chvíli to není nepříjemné. Přemýšlení a 

promýšlení je ale také radost a potěšení. Zejména, pokud má výsledek přemýšlení pro nás nějaký 

význam a vede k výsledku. Myslet s kognitivními „bias“, zjednodušovat si věci, to je někdy užitečné, 

ba nezbytné. Když se ale vytratí „dynamická rovnováha“ mezi tím rychlým a pomalým kognitivním 

systémem, není to moc dobře. Buď je člověk ve svých závěrech impulzivní a povrchní, nebo ho 

převaha pomalého systému může udělat zpomaleným a nevýpravným. To, proč o těch systémech 

mluvím, je výborná příležitost vrátit se po selhání „reálného socialismu“ do širšího prostoru pro 

„pomalé“, analytické myšlení, pro volbu a odpovědnost. Více lidí ve společnosti má šanci, aby se 

v důležitých věcech ten pomalejší a namáhavější systém uplatnil s větší váhou a nebyl utlačován 

kognitivními zkresleními „rychlého“ myšlení.  

MS: Sluší se říci, že v šedesátých letech zde snaha po pomalejším myšlení existovala. Lidé si kladli 

otázky o možnosti reforem, ale víme, kam svět směřoval. Lidé chtěli svobodu, přijely místo ní tanky.  

JL: Zrovna teď čtu trochu opožděně druhý díl knihy Mé šílené století Ivana Klímy. Je to příjemně 

oživující evokace doby, kterou pamatuji ze studentských let.  
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MS: Bylo vám dvacet.  

JL: Postoje autora a jeho okolí z šedesátých let se mi zdají důvěrně známé. A nepřipadají mi vzdálené. 

Vlna nadšení pro utopický systém s totalitními aspiracemi ve společnosti již zcela zřetelně upadala.  

Naprostá většina mých vrstevníků vítala změny, které se v těch letech objevily, radostně. Znamenaly 

prolomení do té doby jen matně pociťované izolace: větší informovanost, větší možnost cestovat do 

zahraničí, rozšiřující se hranice konverzačních a diskusních témat, o kterých šlo mluvit bez vágních 

nejistot a obav do té doby obvyklých. Vpád „bratrských“ armád byl jako rána do hlavy. Mnoho lidí 

nevěřilo, že se takové věci mohou dít - jejich subjektivní svět nesvobodou sice strádal. Ale zároveň se 

usadil v nerealistickém bezpečí izolované a falešné skutečnosti socialistické společnosti vedené 

stranou, jejíž nárok na pravdu a správný výklad světa zůstával mimo diskusi. 

... Exil ...  

MS: Lidé, kteří toto neunesli, odešli do zahraničí. Člověk si může říkat: „Ano, přišli jsme o cenné mozky, 

ale na druhou stranu, ne všichni odešli. Takový Otto Wichterle zde zůstal. Shodou okolností tak se 

rozhodli i lidé z jiných oborů, jako lékaři. Vy jste toho důkazem.  

JL:  V rozhovorech s Václavem Havlem jsem někde nalezl takovou jeho osobní interpretaci 

kategorického imperativu. Na podobnou otázku odpověděl nebo napsal něco v tom smyslu, že ač to 

je moudré a osvícené, nemohou všichni lidé odejít meditovat do buddhistického kláštera. I když to 

pro ně třeba je lákavé osobní řešení života, těžko se může stát obecnou „maximou“. Opustíme zemi, 

když se tam objeví choroba, které lze vzdorovat? To vypadá jako vynucené a ne moc svobodné 

rozhodnutí. 

MS: Zde je nutné říci, že někteří lidé se proti režimu postavili. Ti možná „přemýšleli pomalu“, ale o to 

byli více perzekuováni.  

JL: Velká část těch lidí měla jizvy z období 1967 – 1970. Ztratili víru, ztratili jistoty, ztratili stranické 

legitimace a „soudružské prostředí“.  Jiní, mladší, stáli poprvé v životě před závažnými volbami. 

Mnoho lidí by bez okupace a normalizace v r. 1968 pravděpodobně dál žilo s vládou jedné strany a se 

systémem, který si nárokoval kontrolu každého a všeho. Nezískali by zkušenost, že nezávislost 

v postojích může vést k tomu, že zemi zaplaví cizí tanky. Zůstali by bez zkušenosti o významu 

skutečnosti, že se lidé mohou bránit i nepřijetím zdánlivého „fait accompli“. Jak by se systém 

„socialismu s lidskou tváří“ dál vyvíjel a jak by skončil, je otázkou. Osobně si nemyslím, že jakákoliv 

normativní, centralizovaná, se shora dolů ordinovaná utopie je dlouhodobě životaschopná, vzdor 

schopnosti získat i široce založenou podporu.  

MS: Postupně by se systém demokratizoval. To znamená, že by dříve nebo později došlo k tomu, co 

jsme zažili v roce 1989, ale proces by byl urychlen. Ostatně dáte-li lidem svobodu, začnou ji využívat.  

JL: I pokud jim ji nedáte, svoboda se někde stejně objeví. Žije v kapsách, na ostrůvcích ... 

MS: ... pozitivní deviace, ...  

JL: ... byť se může jednat o ostrůvky hodně rozdrobené. Spousta jevů v této části světa měla tento 

charakter. Četl jsem nedávno knížku od německého autora jménem Eugen Ruge, jmenuje se „V čase 

ubývajícího světla“.  Zachycuje životní epizody příslušníků čtyř generací jedné německé rodiny od 
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třicátých let dvacátého století do roku 2001. Má zřejmě biografické rysy. Postavy v knize reprezentují 

postupný přechod od přesvědčených stalinistických komunistů po bezradnost lidi tápajících a 

hledajících hodnoty, které se v poválečném vývoji NDR poztrácely. Těžko hledají náplň své svobody 

ve sjednoceném Německu, nemají ve svém životě jaksi na co navázat.  Je to taková mnohovrstevná 

výpověď o životě lidí v této části světa ve 20. století. 

MS: Je v tom ukázán i nedostatek občanské kompetence.  

JL: Asi ano. Pokud chybí vnitřně vybojované hodnoty, není člověk příliš dobrý občan. Člověk má o 

sobě, ale i o historii svých hodnot něco vědět. Je dobře, když člověk ví, kde jsou hranice jeho odvahy 

a jeho schopnosti se rozhodovat a žije s tím v souladu. 

... Stav společnosti a hospodářství roku 1989 ...  

MS: Rád bych se dotázal, v jakém stavu se podle vás nacházela společnost? Jak jste ji jako psychiatr 

viděl?  

JL: Lidé byli skleslí, společnost plná kulis, za kterými převažovala neveselá a zahořkle ustrašená 

nechuť. Častým řešením nespokojenosti s veřejným životem byl únik do soukromí chalup, zájmových 

part a spolků. Zároveň jsem měl pocit, že chřadnoucí ideologie získávala na svou stranu lidi, kteří si 

ani neuvědomovali, že ji slouží. Někteří ji chtěli předělávat zevnitř. Jiní se domnívali, že je třeba 

zaplatit jakousi „daň“ a mít pokoj, aby se mohli věnovat své práci a rodině. Mám pocit, že společnost 

byla nemocná. Do vedoucích pozic vybírala strana jedince, kteří často neměli žádné politické ani 

občanské názory. Ti tvořili poměrně početnou vrstvu straníků - lidí bez názoru na správu veřejných 

věcí. Na vše kývli, o nic jim moc nešlo. Vytvořili prostředí pro dvory malých vládců se silnými názory a 

zálibou v moci. Tito vlivu a moci chtiví straničtí kandidáti, to byla druhá skupina straníků. Pro ty se 

strana stávala prostředkem, jak dosáhnout svých cílů, nástrojem osobní kariéry. Strana a její rituály 

pro ně byla legitimací ke vstupu do užšího okruhu pretendentů ovládání druhých. Strana jistě měla i 

členy, kteří nějakými vlastními názory disponovali, ale ty jim nestály za to, aby se za ně postavili, 

neřku-li bojovali. Zkrátka, buď člověk neměl žádné názory a byl pro tuto amorfnost dobrým 

„masovým“ pozadím společnosti, nebo udělal kariéru, protože byl ochoten svůj názor kdykoliv prodat 

za lepší, ten, který nabízela vyšší stranická hierarchie. Lidé pak žili, jak se někdy traduje, dvojí nebo 

rozpolcený život. Skutečný život byl však požírán životem konformně služebným. Kdyby to tak bylo 

pokračovalo dál, vedlo by to asi ještě k hlubším škodám a delšímu období rekonstituce běžného 

fungování společnosti, kterou umožní prostředí rovných příležitostí nenormovaných jedinců. A 

naději, že soulad potřeby a schopností vybere ty, kteří budou dočasně v čele. Taková rekonstituce 

trvá dlouho, což se myslím, hodně podceňuje.  

MS: Sluší se říci, že díky tomu mnoho dospělých lidí trpělo občanskou nekompetencí.  

JL: Zdá se mi, že panovala nižší schopnost volby, hodnoty byly nahlíženy jinak, a ty osobní, kterými se 

člověk řídí v soukromých i profesních záležitostech, byly pod tlakem často neautentických, tzv. 

„celospolečenských“ hodnot a zájmů. Dnes mi ale dělá radost, když vidím velké i malé šikovné 

podnikatele všeho druhu, kteří jsou ochotni na sebe brát rizika neúspěchu, jsou připraveni zasvěceně 

volit mezi riziky a nést za svá rozhodování zodpovědnost. V místech, která znám, zaplnili a prosvětlili 

šedivou pustinu, kde člověk namáhavě, zdlouhavě, a často neúspěšně hledal službu a pomoc 

neexistujících řemeslníků, prodejců, výrobců, kteří mi dnes usnadňují život. Dělá mi ale také radost, 
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když vidím lidi s názorem, kteří za ním stojí. Jen se ještě naučit, že ten názor nemusí být jediný možný 

a správný, slyšet a přijímat kritiku … 

... Demokracie ...  

MS: Jedním z obnovených sociálních řádů po roce 1989 byla demokracie ...  

JL: Věřím v demokracii. Věřím, protože to je víra, která doplňuje nebo provází argumenty o její 

funkčnosti při správě veřejných věcí. Nevěřím, že tato moje víra je utopická. Demokracie se zdá 

existovat ve zralé a nezralé podobě. Domnívám se, že k tomu, aby demokracie zrála, potřebuje čas. 

Myslím si, že díky minulosti, a to jak za první republiky, tak ještě dříve v rakouskouherské konstituční 

monarchii, která byla stabilním právním státem, máme předpoklady k tomu, aby u nás demokracie 

dozrála. Procházela pomalu a s konzervativním zpožděním obdobným vývojem, který lze najít i 

v historii velkých evropských demokratických politických uspořádání.  Věřím také, že její rolí je získat 

od svobodných lidí svobodný názor, nabídnout vstup do veřejného života těm, kteří přinášejí nové 

myšlenky a hledají pro ně souhlas a podporu druhých. Je nevynucenou, možná pomalou, ale 

nenásilnou cestou k nalézání takových hodnot, které reprezentují názor, za kterým stojí většina 

svobodných lidí. Jako pro člověka, který prožil více jak 40 let v socialismu, je pro mne nesamozřejmý 

zážitek, mít názor a klást otázky. Já se učím vážit argumenty týkající se problémů, jakými jsou třeba 

otázky, zda stavět Temelín, nebo zda a jak vést dálnici přes České středohoří. Váha mého názoru je 

dána mojí schopností přesvědčit ostatní, a ta souvisí s tím, jak je pro ně ten názor přijatelný a pak s 

jeho výsledkem. To je úžasné! Jen je třeba udržovat všechny demokratické mechanismy v chodu a 

naolejované, to je odpovědnost politiků. Když se na rozhodnutí čeká dlouho, často a rychle se mění, 

zákon se uplatňuje různě, je to v politice a spravování státu známka špatného řemesla. Věřím, že se 

to postupem času vylepší.  

... Definice demokracie ...  

MS: Dobrá začal jste hovořit o demokracii, rád bych se zeptal, co si o jejím významu myslíte? Jak si ji 

definujete? V počátku změn se hovořilo o demokratizaci systému, ale nakonec jsme se vydali k obnově 

společenského řádu, který je běžný na západ od nás. Navázali jsme na dvacetileté období, které jsme 

zažili v první polovině dvacátého století.  

JL: K Evropě patříme, samozřejmě. Vždy jsme patřili. Zahraničním přátelům, kteří běžně mluví o Česku 

jako o východní Evropě, připomínám, že Vídeň je položena na východ od Prahy, že jsme přibližně na 

stejném poledníku jako Neapol a že čeští králové byli do konce 15. století kurfiřty-voliteli 

následnického politického útvaru západořímské říše císaře Svaté říše římské národa německého.  

Východní Evropa má historické kořeny přece jen blíže Konstantinopoli než Římu. Má na nás vliv 

kontinuita historického vývoje v regionu střední Evropy, neseme si ji sebou přes zlomy, změny a 

politické travestie.   

... Demokracie a první republika ...  

MS: Ještě bych se vrátil k odkazu na první republiku. Lidé ji asociují s Masarykem. Jsou takoví, kteří 

říkají, že si tuto dobu idealizujeme. Vládla pro nás nepochopitelná cenzura, existoval institut Pětky. O 

důležitých otázkách se vyjednávalo mimo parlament a důležitou roli zastával prezident Masaryk. 

Dobrá byla recepce republiky v zahraničí. Na ni vzpomíná Karel Popper, filozof vědy, jenž v našem 

prvním prezidentu viděl filozofa na trůně. 
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JL: Podle velkého filozofa vědy Karla R. Poppera jsme měli tři velikány politiky, které ctil, Masaryka, 

Lincolna a Churchilla. Popisoval vzpomínku na Masaryka založenou, myslím, na známosti jeho 

vídeňské rodiny s žalobcem v procesu s „vlastizrádcem Masarykem“!  

MS: Snad i vyučoval jeho přítele Gomperze, s jehož otcem se Masaryk dobře znal.  

JL: Myslím si, že v rámci toho, co se událo během dvacátého století, byla první republika překvapivě 

úspěšným výsledkem politického prosazení principu národního sebeurčení do formování politické 

geografie Evropy po Velké válce. Reprezentovala výrazně západoevropské demokratické hodnoty, 

které tato země dostala do vínku díky Masarykovi a jeho politické orientaci. Jiné země měly ještě jiné 

důležité hodnoty. Poláci bojovali za udržení, resp. obnovu národní existence a historického významu 

v novém státě. Katolická víra a zbožnost tam hrála roli, kterou jsme u nás neznali. Masaryk se 

orientoval na anglosaskou demokracii, a bylo imponující, jak dokázal tuto orientaci reprezentovat 

navenek a uskutečňovat dovnitř. Je jeho zásluhou, že existovaly alternativy, že praktická politika byla 

sice pracná a plná skandálů, ale neexistovala „pravda“ s mocenským monopolem nad morálkou.  

... Demokracie a člověk ...  

MS: Dobrá, co je podle vás pilířem demokracie? Můžeme říci, že člověk. To není člověk ledajaký. Jedná 

se o aktivního jedince, jedná se o člověka kriticky uvažující, člověk, jenž je odvážný, slušný. Jak v tomto 

směru uvažujete o člověku? Jací jsou lidé, takový je systém.  

JL: Navazuje to na to, čím jsem, myslím, začal. Člověk způsobilý žít v demokracii má dostatek 

sebeúcty, aby mohl učinit autentické volby, za kterými si stojí. Druhá věc je, aby demokracie měla při 

přijetí za sebou nějakou zkoušku času. Konzervativně věřím, že instituce potřebují zrát, než přinášejí 

plody. Demokratickými kulisami se chvástaly „lidové demokracie“, jsou součástí třeba teokracií nebo 

diktatur - vzpomeňme na libyjskou džamahírii , nebo íránské volby. Jsou místa, kde se střídají 

autoritářské režimy s demokraticky zvolenou reprezentací. Fungující demokracie asi musí projít 

procesem kultivace tradičních institucí do stabilní a trvalé demokratické podoby, což vyžaduje čas, asi 

i pokornou a trpělivou víru v jejich roli při správě lidských záležitostí.  

MS: Problém je, že lidé jsou nedočkaví, ...  

JL: ... mají obzor omezený délkou svého života. Chtějí přitom svůj život naplnit a dostát své 

odpovědnosti za něj v souladu s hodnotami, kterým věří. To může být důvodem, proč někdy upadají 

do utopických vizí, nabízejících rychle dospět k cíli. Užitečná je asi důvěra v trvalost některých 

hodnot, které běžnou zkušenost, starosti a potřeby přesahují. Smysl lze najít v tom, že dělám dobrou 

práci, kriticky kultivuji a udržuji sdílené hodnoty. Moje skutky jsou mou součástí, ale zanechávají svou 

stopu i v dalších lidech.  

MS: Když se zamýšlím nad vašimi slovy, v mysli se mi objevují slova: nedej zahynouti nám ni 

budoucím. 

JL: Mám neodolatelný sklon k poněkud moralistickému řečnění. Trochu se za něj stydím, ale občas se 

to nedá úplně uřídit. 
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... Demokracie a dialog ...  

MS: Ještě bych se zeptal na význam dialogu. Napomáhá vytvářet energii, která proudí a blahodárně 

působí ve společnosti.   

JL: Trpělivě slyšet co říká druhý člověk a najít na to svou odpověď je, myslím, hodně důležité.   

MS: Naučili jsme se vést patřičný dialog?  

JL: Myslím, že s učením to jde pomalu. Pobyt ve Spojených státech mne upozornil jednak na hodnotu 

učitele a jednak na hodnotu diskuse a vzájemného domlouvání. Myslím, že v minulém režimu jsem žil 

v prostředí deklarací, které se většinou nebraly vážně, byly rituální. Naslouchat pečlivě druhému, 

respektovat co říká, ale také projevit svůj zájem kritikou nebo nesouhlasem byla řídká zkušenost. 

Domluva byla technická, ne o povaze a smyslu jevů a činů. Občas vidím, že to doma stále chybí. 

Mnoho lidí nevěřilo a někdy stále nevěří, že to, co říkají, berou druzí vážně. Domluva je přitom cesta 

ke sdílení pohledu na skutečnost. Když jsem přišel na kliniku, bylo zpočátku obtížné dosáhnout toho, 

aby nebylo vše, co řeknu, přijímáno automaticky a bez rozmyslu. Chtěl jsem se domlouvat o 

argumentech, ale cítil jsem se vmanévrován do pozice vlastníka pravdy, kterého je pohodlnější bez 

diskuse poslechnout. To je teď přece jen lepší ...   

MS: ... o názoru přednosty se nepochybuje.  

JL: Ten problém - pohotovost poslouchat bez domlouvání - byl v tom, že lidé pochybovali, ale jednali 

podle názoru, který nepřijali. Měli pocit, že zodpovědnost neleží na nich a domluva je riskantní. 

Časem se u některých samostatnějších lidí kyvadlo přehoupne na druhou stranu. Na té je pak jasné, 

že šéf má z definice zkostnatělé názory bez kontaktu se skutečností. Je třeba jim vzdorovat, ať již 

otevřeně nebo nenápadně a jaksi tajně. Domlouvání a dialog nejsou snadné a nejsou samozřejmé, 

ovšem pro dobrou práci v týmu jsou nezbytné. 

MS: Někdo může říci, že umět vést dialog může jen člověk, který je na patřičné mravní a intelektuální 

výši. Té je určen a tyto kompetence jsou děděny.  

JL: Ta malá ochota k domluvě může být jedno z dědictví komunismu. A možná i jiných historických 

zkušeností, třeba vzniká předáváním v rodině. Tedy naučená záležitost. Alespoň po formální stránce 

šla řídící komunikace vždy jen shora dolů. „Zpětná vazba“ se nečekala, tu všem poskytovaly opět 

shora stranické orgány.  

MS: Dobrá, někdo může namítnout, že když se vede hodně dialogu, věci mohou stagnovat. Hodně se 

mluví a hovoří, ale nakonec společenský vývoj stagnuje.  

JL: Aby diskuse a hledání optimálního řešení nekončilo patem, slouží společnosti dlouhodobě 

selektované instituce a procesy. V jednu chvíli ty instituce mají umět říci konečné slovo. Vlády 

s důvěrou volených zástupců i soudy by neměly jednat váhavě.  

... Demokracie a elity ...  

MS: Dost mohou změnit autority, elity. Mohou být kořením demokracie.  

JL:  Měly by být jakýmsi prostředníkem a pěstitelem domluvy. Ani elity nejsou majiteli pravd. Jsou to 

lidé, kteří mají argumenty, umí je srovnat se skutečností a využít je, ale mohou je někdy také 
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prodávat. Myslím, že většina lidí i mimo „elity“ má kvalifikované a autentické názory, někdy ale 

nejsou kultivované, protože neprošly zušlechťující diskusí nebo jim chybí kontext. Mám pocit, že mé 

generaci mnohdy trochu chyběli učitelé. Lidé, kteří naučí porozumění a domluvě, ať o odborných 

nebo veřejných věcech. Někteří se životem mihli a pak se vytratili: emigrovali, změnili zaměstnání - ať 

pod tlakem, nebo ze znechucení. Těch generací, kterým z politických důvodů chyběli učitelé, bylo asi 

víc. Pamatuji si to ze sedmdesátých let. Předtím to bylo nejspíš podobné v letech padesátých. Lidé, 

kteří měli názory, lidé, se kterými šlo diskutovat a domlouvat se, lidé od kterých jsme se mohli učit jak 

věci vidět z různých úhlů, jak být kritický a jak pokorný, byli ze společnosti tak či onak vypuzeni.  

... Politika ...  

MS: S demokracií je spojeno určité provádění politiky, jež koordinuje sociální procesy. 

JL: Víte, politiků si vážím, protože si myslím, že se jedná o lidi, kteří na sebe vzali riziko, jež je spojeno 

s vytvářením a hájením hodnot ne pro sebe, ale pro druhé. Jsou to lidé, kteří se starají o obec, pracují 

ve veřejném zájmu. Berou na sebe rizika ve jménu budoucnosti, musejí prosadit něco, co přinese 

plody později a všem. Je někdy těžké mít předem jistotu o těch plodech, ale politik jí mít musí. 

Podobná rizika podstupují podnikatelé, ti však tak činí především ve svém zájmu. Jedná se o povolání, 

které zde vlastně neexistovalo v době, kdy politická linie, cíle i metody byly dány, resp. předávány na 

sjezdech strany pod vlivem zvnějšku. Technicky sice v systému jedné vládnoucí strany řemeslní 

politici byli, ale k zodpovědnosti je nevolali voliči se svými různými zájmy, ale jen jejich jediná 

vládnoucí strana, respektive její ústřední výbor nebo politbyro. Její prospěch byl také hlavní mírou 

kvality práce takového stranického politika. Dnes se politici nemohou vyhnout tomu, aby za hodnoty, 

kterým věří a které se rozhodli zastupovat, nesli kůži na trh. Může je to zničit. Okolnosti, 

temperament, drobné vady povahy, vedou pod tlakem práce v politice k velkým osobním ztrátám. 

Politikové místo úcty snadno sklízí opovržení. Politiku z pohledu rizika podstupovaného pro 

rozhodování ve veřejném zájmu ve veřejných věcech pokládám za riskantní, ale velmi úctyhodné 

řemeslo. Jistě, tak jako jsou špatní řemeslníci, jsou i špatní politici, kteří veřejnost šidí. Politici nejsou 

jiní lidé než ostatní, kteří je volí. Jen riziko na sebe berou větší. Pekaře dnes už pro ošizený chleba na 

městský pranýř nepřikovají, ale politika, jenž chybuje, promelou sjednocené mediální pranýře celé 

země. 

MS: Trochu jsme odskočili. Politiku nahlížíte jako bytostnou službu a obhajobu společenského 

prospěchu.  

JL: Jinak to ani nejde. Problém je, že veřejný prospěch je někdy obtížné předpovědět, stejně jako určit 

tu nejpřímější a nejjednodušší cestu k němu. Jen v těch nejsmutnějších případech politici věří, že je 

naprosto jednoznačně a trvale jasné, co a jak, jaký je ten stoprocentní prospěch všech, kterému je 

třeba sloužit a všichni ostatní jsou buď hlupáci, nebo zrádci. Změna okolností někdy může vést ke 

změně názorů - v politice, ale i jinde. Dobrý politik musí umět navrhnout a obhájit svou cestu a své 

hodnoty k veřejnému prospěchu a najít kompromis, kde to jde. Ne nadávat a devalvovat soupeře jak 

to lacině, ale s vervou činí mediální a internetové publikum. A to je těžké.   

MS: Sám víte, v jakém stavu politika je. Dříve se předpokládalo, že člověk byl součástí partaje.  

JL: Věřím, že demokratická politika potřebuje dlouhou historii, aby dospěla do zralé podoby, ve které 

dobře slouží. Strany i celá politika potřebují nějakou dobu zrát, respektovat tradice a učit se 
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komunikovat jak v rámci politických institucí tak navenek k lidem, kterým politici odpovídají. Fareed 

Zakharia  je jeden z mnohých, kteří věří, že demokracii vedle svobodných voleb  prospívají zvyky, 

tradice a rozvinutý tradiční konsensus o procesech a institucích společnosti. 

MS: Soudíte, že do politiky po roce 1989 přišli lidé, kteří měli zkušenosti z disentu? Jednalo se o lidi, 

kteří byli „nepoškozeni“ a postupně se tito lidé ztráceli, byť někteří z nás se ve veřejném prostoru a 

špičkové politice podrželi. Tito lidé byli nahrazeni pragmatiky. Zkrátka, budu dělat pouze to, co se 

hodí, ale ne co se hodí v dlouhodobém období voleb. Zkrátka horizont rozhodování je omezen jejich 

mandátem.  

JL: Z mého pohledu je dobře, že se formují nové politické osobnosti v nových podmínkách. Asi bych 

skupinově neklasifikoval žádné lidi v morálních termínech. Osobní morálka a stranická příslušnost 

nejspíš nemají žádný společný základ. Poklesky, které jsou dnes politikům přičítány, někdy i 

oprávněně, naleznete všude kolem u lidí zcela apolitických. V politice je správa věcí veřejných 

provázená rétorikou, která zastírá náročnou a složitou povahu politických skutků. Strany levicového 

spektra to dobře umí a v projevech hlásají obvykle poněkud prvoplánové dobro pro všechny. Mají 

menší potřebu získat porozumění voličů a příznivců pro složitější vztahy mezi příčinami a následky, 

mezi skutky a jejich dopady. Nespoléhají totiž na ochotu jedince myslet za sebe. Prvoplánovým 

rétorům obecného blaha se snáze „zapomenou“ jejich maléry, jejich nabubřelost, zapomenou se jim i 

nesplněné a stále obnovované sliby.       

MS: Pokud jsem vaše slova dobře pochopil, mnozí lidé spíše viní druhé, místo aby za vlastní 

„nehostinnost“ vinili sami sebe. Kdo řekne, že ten a ten člověk je odpovědný za stav, který zde 

existuje?  

JL: Nejsou – li depresivní nebo traumatizovaní, nemají lidé tendenci se obviňovat. Obvykle se spíše 

přeceňujeme, svou povahu, svou morálku i své výkony vidíme v příznivějším světle než druzí.  

MS: Zde platí to hezké biblické, že vidíme třísku v oku druhého, a ne trám v oku svém.  

JL: Existují na to psychologické studie. Pro člověka je užitečné být upřímně přesvědčen, že jsem dost 

silný a moudrý na to, abych se rozhodl správně. Když ale rozhodovat nemusím nebo nemohu, ztratím 

zpětnou informaci o výsledcích svého rozhodnutí a sebedůvěra se změní v nezdravou sebejistotu.  

Sebedůvěra je psychologický podklad připravenosti rozhodnout a konat. Nerozhodnu-li, sebedůvěra 

je prázdná, bez výsledku, bez důkazu, že byla oprávněná. Je to podobné, jako když člověk emočně a 

fyziologicky připravený k boji nebo útěku nedostane příležitost tu aktivaci organizmu využít, protože 

se žádný boj nekoná. Stres připravující člověka k akci se změní v distres z promarněného nákladu 

aktivace a energie v organismu. Tak vznikají psychosomatické nemoci. Promarněná příležitost 

rozhodnout, konat a podílet se, morální slabost, je jakousi analogií takové psychosomatické nemoci. 

Pak vidím třísku v oku druhých, a ne břevno v oku svém. Proto má člověk přijímat zodpovědnost za 

rozhodnutí a postoje ve věcech, na které má názor a které se přitom týkají nejen jeho, ale i lidí kolem 

něj. Jinak bude nabubřelý „všeználek“, kritik všech a všeho, tak trochu morálně „nemocný“. 

MS: Hovoříte o skryté dezerci. Soudíte, že v politice chybí cíl, kam jako společnost chceme dospět? 

Nejedná se o pouhé handrkování během čtyřletého období. Jedná se o vizi, jak chceme, aby Česko 

vypadalo v roce 2030, 2040.  
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JL: Jsem silně přesvědčen, že politika je o tom, konfrontovat různé názory a hledat přijatelný 

společenský konsensus svobodných a volby schopných lidí. Jsme zpět u té schopnosti volby. Podle 

mého názoru je jedním z důležitých poslání politiky zachovat a chránit jednotlivcovu schopnost volit 

za svou zkušenost, za svou zralost, za své vzdělání, za sebe. To ostatní se pak, myslím si, dostaví. Vizí 

budoucnosti může být víc, v pevně ukotveném politickém systému budou bez nebezpečí 

autodestrukce soutěžit. Moje vize je, že média i instituce se nezaprodají populistickým interpretacím 

skutečnosti a naopak naučí občany, aby je rozpoznali včas. 

... Kapitalismus ...  

MS: Posuňme se k utváření hospodářského řádu. Jak jste vnímal obnovení kapitalismu respektive 

tržního hospodářství? Kapitalisté jsou lidé, kteří kooperují, vytvářejí bohatství. Víme, že to má i stinné 

stránky. Trh může vytvářet sociální polaritu mezi bohatými, úspěšnými a chudými, neúspěšnými. 

Existuje nezaměstnanost a nechtěné vyřazení z pracovního trhu. Vy sám jako psychiatr jste se s lidmi, 

kteří byli neúspěšní, mohl setkávat.   

JL: Žádná hodnota nezůstává bez daně, kterou za ni nějakou formou platíme. I v biologii lze evoluci 

chápat jako sérii kompromisů.  Ani společnost a hospodářská politika se bez konfliktů a problémů 

způsobených nutností pro každý zisk něco obětovat neobejde a správa věcí veřejných je hledání a 

nalézání kompromisů. Absolutně rovná distribuce dobra pro všechny je utopie, nebo cesta ke 

kastovní společnosti. Ač v mládí poučován o tzv. objektivních zákonitostech vývoje společnosti, jako 

čtenář Karla Poppera vím, že věřit na objektivní historické zákonitosti je protipólem víry v otevřenou 

společnost. Otevřená společnost je komunikující společenství jedinců otevřených řešení konkrétních 

problémů. Při obnově tržního hospodářství a mechanismů kapitálového hospodářství můžeme 

napodobovat minulé postupy, ale v jiných podmínkách budou mít, myslím, jiné důsledky. Náplní 

politiky je také ochrana těch, kteří to skutečně potřebují a kteří jsou, ne vlastní vinou, zbaveni 

možnosti rovnoprávně soutěžit s ostatními. Ohraničit tuto náplň není jednoduché. V psychiatrii 

léčíme psychózy, onemocnění, za jejichž vznik nemá člověk žádnou srozumitelnou odpovědnost. Na 

druhé straně se staráme také o reakce na zátěž či jiné poruchy způsobené nedbalostí, špatným 

životním rozhodnutím, zaviněnou ztrátou. Zatímco léčba psychózy je bez lékaře obtížná, pokud je 

vůbec možná, při léčbě reakcí na zátěž jde více o podporu a aktivaci vlastních sil člověka, který hledá 

pomoc. Politika, podobně jako medicína, diagnostikuje a řeší sociální problémy - nerovnosti různého 

původu a geneze, v různém kontextu. Její řešení závisí na tom, jak dobří jsou politici diagnostici a jak 

dovedou rozlišit situace, ve kterých je nutná pomoc bezmocnému, a ve kterých je pomoc člověku 

účinnější, aby se naučil řešit své problémy a přitom nepoškozoval jiné. Je to umění a pro politiku, jak 

se říká „výzva“.  

MS: Je podle vás kapitalistický systém čímsi přirozeným, když se podíváte na jiné hospodářské a 

společenské formace? 

JL: Slovo kapitalismus jsem se v první části života naučil vnímat v negativním kontextu. Je v mé mysli 

jaksi stigmatizované, myslím, že nezaslouženě. Ale ptáte-li se, zda hospodářství založené na volném 

trhu vnímám jako přirozené, pak ano. V mých očích se jedná o spontánně vzniklý a evolučně se 

vyvíjející mechanismus. Je složitý a stejně jako demokracii, je třeba jej chránit a hlídat před 

monopolizací a před podřízením ideologii a také před pyšným hospodářsko-sociálním inženýrstvím. 

Nerozumím dostatečně ekonomii, abych se dopouštěl soudů, ale i zde mám sklon věřit, že vzniknuvší 
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instituce dále vývojem kultivované, které podléhající selekčním tlakům v různých kulturách jsou 

přirozenější než ideově založené sociálně – ekonomické konstrukce. 

... Kapitalismus a zdravotnictví ...  

JL: Zdravotní reforma ve Spojených státech, která byla jen slabým odvarem socialistických systémů 

zdravotnictví v Evropě, vyvolala poměrně silné protesty. Sám věřím, že zdravotnictví má poskytovat 

dostupné služby pro celou společnost. Věřím také, byť s menší jistotou, že se to s mechanismy trhu 

nevylučuje. Protože ale výběr z nabídky zdravotnických služeb vyžaduje odborníka, je třeba důsledně 

chránit zákazníka před falešnými, nepotřebnými, nebo nekvalitními službami. To by měly hlídat 

pojišťovny. Situace je složitější než v jiných oblastech, neregulovaný trh je těžko představitelný. 

Mnoho služeb je ve zdravotnictví tak nákladných, že je nezbytné, aby byly dostupně pojistitelné pro 

všechny, zejména v situaci, ve které lze při vynaložení patřičných nákladů léčit i závažná onemocnění 

a prodloužit život nebo udržet jeho kvalitu. Zdravotnictví při zvyšujících se nákladech i nárocích 

medicíny hledá optimální systémy jak spravedlivé poskytování všeobecně dostupné péče řešit, kde 

jsou jeho či její hranice a jak vymezit úlohy jeho účastníků. Podporuji přiznání podílu na tom hledání i 

na rozhodování pacientovi. Pacientovi by nejspíš měl pomáhat stát, přinejmenším stanovením 

pevných pravidel hry, protože skupinové zájmy ve zdravotnictví už zastupují mocné organizace. 

MS: Máte na mysli odborové svazy ... 

JL: Taky. Ale například i Českou lékařskou komoru, lékárníky, farmaceutický průmysl, regulační 

byrokracii, a tak podobně.  

MS: Zkrátka lidé, kteří jsou v sektoru zdravotnictví, jdou spíše sloužit, než aby si šli vydělávat peníze.  

JL: Zdravotnictví a medicína je služba. Překonání rozporů mezi zájmy lékařů a zájmy ostatních 

účastníků systému zdravotní péče může přinést dobré medicínské řemeslo. To ve zdravotnictví bylo, 

je a bude vždy pěstováno jako jeho základ a v kultivaci jeho morálky vidím důstojné poslání lékařské 

komory. Myslím, že hlídat vzdělanost lékařů a úroveň provozování lékařské praxe je celospolečenská 

záležitost, ve které ČLK může sehrát důležitou roli. S podporou akcí jako byla vyhrůžka „Děkujeme, 

odcházíme“, ale souvislost nevidím. Domnívám se, že příjmy lékařů budou v dobře řízeném a tržní 

principy respektujícím systému péče odpovídat vynaloženému vzdělání a úsilí spíše než v systému 

garantovaném pouze státem.    

MS: Sluší se říci, že člověk je odpovědný za své zdraví. Minulý režim učil člověka jisté pasivitě, a on se 

proto neodpovídajícím způsobem choval ke svému zdraví: „Pane lékaři, zde mně máte a něco se mnou 

dělejte!“  

JL: Medicína v „minulém režimu“ byla součástí péče, kterou systém občanům poskytoval jako 

kompenzaci za ztrátu možnosti volby, chcete-li, svobodné politické subjektivity. Neslušelo se ji 

podrobovat kritice - byla bezplatná a důkladně organizovaná. A protože lékaři měli (a mají) v zemi 

vysokou prestiž, přidal se k jistotě dostupné péče o zdraví, kterou stát garantuje ještě neformální 

respekt k práci, která nebyla ideologicky zprofanovaná. Jako mnohé jiné jistoty minulého systému, 

socialistické zdravotnictví zbavovalo člověka pocitu odpovědnosti za své zdraví a možnosti ho ovlivnit, 

pěstovat atd. A to vše bylo delegováno na stát a jeho orgány. Socialistický stát dlouhodobě zvládá 

takový úkol špatně, je příliš závislý na plánování a odhadech, které nahrazují měnící se potřeby a 

možnosti. Systém, ve kterém občan necítí za své zdraví odpovědnost, je bez zpětné vazby a nepružný. 
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Stát, který plánováním potřeb pacientů ztratí s nimi kontakt, udržuje časem jenom fikci úspěšné péče 

o občana, který na něj starost o zdraví zcela delegoval.  

MS: Nebyl tam vztah lékař – klient?  

JL: Slovo klient nemám v medicíně příliš v oblibě. Klient býval závislý na „patronovi“, později potom 

znamenal spíše partnera obchodního. Myslím, že říkat pacient je lepší. Způsob organizace 

socialistického zdravotnictví akcentoval celospolečensky významné zdravotní programy více než 

individuální zdravotní péči. To, co zaostávalo ve vybavení a úrovni péče o pacienta, se vynahrazovalo 

povinným očkováním, péčí o určité segmenty populace (péče o matku a dítě, dětská zubní prevence 

ve školách), eradikací společnost hyzdících chorob - např. syfilidy. Takové programy měly vedle 

nepochybné zdravotní hodnoty přece jen i hodnotu ideovou, propagačně dobře využitelnou. Byla to 

péče o zdraví lidu, někdy možná trochu na úkor péče o jedince. Školní prohlídky zubním lékařem asi 

vedly k odstranění kazů a určitě byly působivé z hlediska rozsahu bezplatně poskytované péče. Ale 

nemyslím, že děti naučily spolehlivé zubní hygieně, nebo třeba umožnily přístup k ortodontickým 

intervencím. K vaší otázce: terapeutický vztah, vztah mezi lékařem a pacientem je předmětem zájmu 

a oboustranné péče více nyní než v socialistickém zdravotnictví. Prospívá mu doba, která umožňuje 

volbu lékaře a činí z něj Vámi zvoleného partnera, ne přiděleného zaměstnance centrálně řízeného 

zdravotnického aparátu. Vždy ale byla také funkcí konkrétních lidí a prostředí, ve kterém lékařskou 

praxi provozovali. 

... Postavení člověka v systému a kontexty ...  

JL: Paternalisticko – utilitární model ve zdravotnické etice je silný, a byl velmi citelně přítomen 

ve zdravotnictví minulého režimu, přetrvává ovšem dodnes. Lékař v tomto modelu ví, co je pro 

pacienta dobře, převezme za něj zodpovědnost, rozhodne za něj, chová se jako otec k dítěti. Pacient 

nemusí tolik vědět, musí ale poslouchat. Hlavní cíl je poskytnout co nejvíce dobra co nejvíce lidem. 

Jenom je třeba vědět, co jejich dobro je. V současnosti se ve zdravotnictví zvolna prosazuje etika 

založená na autonomii jedince. Pacient je partner, dělíme se s ním o znalosti, dělíme se i o 

rozhodování. 

MS: Jinými slovy - ať si každý za zdravotní stav odpovídá sám. Tam vidíme odpovědnost. Lidem byla 

dána svoboda, a ta by bez odpovědnosti byla pouze libovůlí. Sluší se říci, že na tuto skutečnost lidé 

poukazují.  

JL: Zdravotníci pomáhají lidem s kvalifikovanou a medicínsky informovanou péčí o zdraví. A v případě 

nemoci ji diagnostikují a léčí. Myslím, že je na místě, aby zdravotní péče byla veřejná služba dostupná 

všem, kteří ji skutečně potřebují.  

MS: Tedy hovoříte o standardu. Podíváte-li se na výstupy politiků, pouze se o tom hovoří.  

JL:  Vytvořit jakékoliv standardy je obtížné. A vytvořit standardy pomoci je velmi těžké, protože 

potřeby člověka a životní situace jsou nestandardní a dodejme, díky Bohu, nestandardizovatelné. Do 

situace ovšem vstupují peníze. Vedle pojištění každého jedince odrážejí i solidaritu společenství s 

nemocnými. Ta pravidla potřebuje, nemůže být bezbřehá. Peníze jsou zúčtovatelné a hospodaření 

s nimi chrání zákony. Hledání rovnováhy mezi náklady a dostupným a spravedlivým systémem 

poskytování kvalitní péče nemá jednorázové a jednoduché řešení. Ale je zřejmé, že na nenákladnou 

péči většina lidí prostředky má, na nákladnou nikoliv. Nároky na ni rostou a jak je krýt je důstojný 
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problém k řešení pro politiky. Jen by museli zůstat sedět v ministerském křesle trochu déle, než je 

v kraji zvykem, protože to chce čas a soustředění. V konfliktech mezi tržní efektivitou a velkorysou 

solidaritou bych hledal hybridní řešení. 

MS: Ano, ale kočkopsi snad nejsou estetičtí.  

JL: Nejsou, ale finanční toky estetické být nemusí. V padesátých letech byla NHS (National Health 

System – zdravotní služba ve Velké Británii) pokládána za úžasnou věc. Také pro svou ucelenost a 

relativní jednoduchost. Dnes bychom ji asi efektivním systémem nenazvali. Nevím příliš přesně, jak 

dobře fungují skandinávské systémy organizace a zajišťování zdravotní péče, ale soudě dle 

anekdotických historek to k následování nevybízí. Řešení je prostě obtížné, asi nutně místní a 

vzhledem k vývoji péče o zdraví i změnám ve společnosti také dočasné. Spolehl bych se na 

demokratické mechanismy politiky a také na to, že se změnila dostupnost informací a vztah k nim.   

MS: Jedná se o dlouhodobou věc.  

JL:  Dlouhodobá, možná trvalá, je snaha nalézt optimální systém financování a organizace 

zdravotnictví, dlouhodobá mohou být pravidla pro takový systém, systém sám se ale vyvíjí s vývojem 

ve společnosti. 

... Otázka reforem ...  

MS: Problém je, že politici na transparent napíší: „Budeme reformovat“. Víte, když se vykročí k osobní 

odpovědnosti, padne kosa na kámen. 

JL: Reformy a šetření shora nejsou jednoduché, potřebují promyslet a vymanit se z diktátu 

politického užitku pro stranu, která ovládá ministerstvo. Osobní odpovědnost nebo spíše odpovědné 

zaujetí na úrovni lékařů vidím i jako jednu z komponent obvykle neúspěšné snahy šetřit. Ušetřit totiž 

může znamenat víc práce, méně popularity a více rizika. Medicína je konzervativní. Protože v ní jde o 

důležité hodnoty. Ve zdravotnictví více než jinde přežívají nebo žijí emočně podmíněné návyky a 

přesvědčení. Lékař je pořád vybaven velkou autoritou a prestiží. Ty jsou mu v práci užitečné a 

představují nemalou hodnotu. Někdy ale lékařova péče o svou pověst usnadní, aby se pacientem 

upřednostněné či očekávané rozhodnutí prosadilo snáze než kvalifikované, leč riskantní či 

nepopulární rozhodnutí. Je snadnější předepsat lék než dosáhnout změny chování nemocného, je 

snadnější rozhodnout za pacienta než rozhodnout s ním. Zatímco pro soudce je největším 

pochybením odsoudit někoho, kdo je nevinen, je pro lékaře největší chybou neléčit někoho, kdo je 

nemocen. V medicíně to ale nemusí platit vždy a v každém individuálním případě. Jsou-li léčebný 

zákrok nebo podání léků spojeny s většími riziky, případně s následky horšími, než nemoc má, neplatí 

to. To se někdy špatně vysvětluje a obhajuje tváří tvář neomezené důvěře v lékaře a medicínu, jejich 

vysoké prestiži a médii pěstovanému očekávání všemocnosti. Kdosi v nadsázce napsal ve známém 

lékařském periodiku, že „nikdo se nedostane k soudu za to, že léčí víc, než je třeba“ (nobody gets 

sued for overtreatment). Zdrženlivost ale může být optimálním řešením situace nemocného, jen se 

špatně obhajuje. Docílit zdravé úpravy životního stylu znamená překonat očekávání, že existuje 

nějaký jednoduchý prostředek, lék či zaříkadlo, které rázem napraví dlouhý a složitý vývoj, ve kterém 

by se nemoc a život pacienta navzájem prolnuly. Poradit jak žít a jak si počínat místo dalších pilulek 

nemá od lékaře váhu odborného zákroku. Ne tolik, jak to kdysi mívalo od faráře. Nejen psychiatrii, ale 
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i oborům léčícím chronické nemoci přijdou vhod například psychoterapeutické techniky, ty ale 

vyžadují cvik, zkušenost a také aktivní podíl ze strany pacienta.  

MS: Je vhodné říci, že lidé se k některým změnám pohnou jedině tehdy, když se odpovídajícím 

způsobem spálí, ale pak se čerpají peníze nás všech.  

JL: To je pravda. U zdraví a nemoci je ale „spálení“ většinou docela závažná věc. Jde o existenci, o to, 

jak dýcháte, jak daleko ujdete, kolik máte sil k životu. Nevěřím, že jde dosáhnout dokonalého 

reformního řešení během působení jednoho ministra. Reformování systému tak, aby nezatuhl a 

neupadal je běh na dlouhou vzdálenost. Ze strany medicíny potřebuje takový běh trpělivost a 

odpovědnost. Odpovědnost, která není poplatná skupinovým zájmům ani těch, kteří péči poskytují, 

ani těch, kteří pro ni vynalézají a vyrábějí přístroje či léky. Odpovědnost, která je vymezena 

politickým konsenzem – je to naléhavý politický problém, „politikum“, na kterém se dobře odráží 

politická „zralost“ země. 

MS: Ale ta zde bohužel není. Jen si vezměte, kolik povyku se u nás strhlo kolem poplatků ve 

zdravotnictví. To jsou však pouze malé peníze ve srovnání s tím, jaký objem do zdravotnictví jde. Čím 

to, že zdravotnictví je neuralgickým bodem, ba elektrickým křeslem? Týká se všech. Všichni jsme jeho 

konzumenti tu více, tu méně.   

JL: Zdravotnictví je trochu zrcadlo problémů, které má společnost jako celek. Poplatky byly užitečný a 

promyšlený krok torpédovaný z politických zájmů, která líbivosti zdánlivého ušetření ze strany 

pacientů a nedostatečné informovanosti o smyslu a dopadech poplatků zneužila ke krátkodobému 

volebnímu prospěchu a obětovala promyšlené reformní opatření. Zdravotnická zařízení se dnes i ve 

velkých městech stávají významnými zaměstnavateli. Mají bezpochyby významnou ekonomickou a 

mocenskou roli, která trochu zastiňuje jejich původní povahu. Ta byla humanitární a charitativní. 

Protože je zdravotnictví pro lidi důležité, politika kolem něj je vzrušená, medializovaná a ministři se 

často střídají. Ale neplatí pro ně jiný recept, než jsou obvyklé demokratické mechanismy v politice a 

schopnost kultivované volby.  

MS: V tomto ohledu například demokracie může být i neefektivní. Převáží tam zájmy. Kdyby resort byl 

spravován patřičnou autoritou, demokracie bude upozaděna!  

JL: Větší role pro silného jedince vede k oslabení demokratické diskuse a rozhodování, a to vytváří 

prostor i pro posílení skupinových zájmů. Snadněji dochází ke konfliktům zájmu občanů se zájmy 

všech možných organizovaných hráčů, nemocnic, zdravotnického průmyslu, stavovských organizací. 

Myslíte-li autoritou silný právní systém a silný politický systém, nemusí být demokracie „upozaděna“, 

ale posílena. Silný politický a právní systém hledá konsenzus napříč zájmovými skupinami, je 

předvídatelný a má respekt organizací i jednotlivců. A historie dosvědčuje, že demokracie je způsobilá 

takový silný systém vytvořit a udržovat. Ani pacienti, ani zdravotníci nemohou být šťastní na úkor té 

druhé skupiny a nic jiného než pravidla, která umožňují slyšet vedle hlasu lékařských odborů i hlas 

autentických pacientských organizací, nedokáže uspokojivě sladit rozličné zájmy. Dokáže to, myslím, 

lépe než autoritativní jedinec, nebo nějaká velitelská struktura. 

MS: Člověk by se měl sám starat, aby byl šťastný a nesnažil se k tomu jen užívat zdravotnictví.  

JL: S tím nelze než souhlasit. Štěstí je ovšem zvláštní koncept a používá se mnohdy v zástupných 

významech za jiné nestabilní hodnoty - nejen zdraví, ale i majetek a spokojenost vůbec. Asi by člověk 
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neměl podléhat svým sebedestruktivním návykům, nebo pěstovat životní styl, který povede k jeho 

závislosti na ostatních. Štěstí je také schopnost více druhým poskytovat nežli od nich čerpat. 

... Psychiatrie a její proměny ...  

MS: Ještě bych otevřel otázku psychiatrie, jelikož se jedná o váš obor. Když se podíváme před rok 

1989, mám pocit, že to byla oblast zdravotnictví, které režim nepřál. 

JL: Nevybavuji si, že by jí nějak promyšleně nepřál. Jednalo se o oblast zdravotnictví, která byla 

obzvláště zranitelná dobovými nešvary. Nesla více než jiné obory medicíny rizika spojená s ideovými 

základy léčebných postupů, zřetelněji se v ní projevoval postoj lékaře ke společnosti, hodnotám i 

lidem. Psychiatrie potřebuje psychoterapii jako svůj nástroj a léčebnou metodu. A 

psychoterapeutické školy se svým způsobem a do jisté míry pojí se světonázorem. Někdy je obtížně 

oddělit psychoterapeutickou techniku od její teorie, a tak psychodymanicky založené 

psychoterapeutické školy to neměly jednoduché - nedalo se do nich vměstnat ideové zázemí 

poněkud zvulgarizovaného marxismu z éry reálného socialismu. Nevím, zda režim psychiatrii nepřál, 

spíše si myslím, že byl v pokušení ji využít. To se asi do jisté míry dělo v Rusku.  

MS: Nepohodlný člověk bude dán do blázince.  

JL: Zřejmě to vycházelo z následující úvahy: nepohodlný člověk se chová tak nepochopitelně 

z hlediska majority, že to nic jiného než nemoc být nemůže. A ta si zaslouží „pomoc“ prostřednictvím 

psychiatrie. Je to pro takového člověka to nejlepší, protože ho přece v socialismu nebudeme zavírat 

do vězení jako nějací diktátoři. Je to stále důležitá připomínka, jak nebezpečně blízko má medicínské 

prostředí psychiatrické péče ve vzpomínkách některých lidí k prostředí restrikce, nápravy, resp. 

„opravy“ a omezení vlivu. To je spojení, se kterým se psychiatrie nesmí nikdy smířit. 

MS: Člověk, který se stavěl proti režimu, byl nežádoucí a z hlediska režimu mu bylo potřeba podstoupit 

kroky k patřičné nápravě. 

JL: Ano, jak říkám: souvislost s psychiatrií lidé viděli a někdy ještě vidí. Ač nemám rád filozofii Michela 

Foucaulta a redukci historie společnosti na mocenský souboj, myslím si, že jeho argumenty o 

represivní komponentě v historii psychiatrie mají jisté oprávnění. Není to důvod se s tím smířit. 

Psychiatrie je obor přírodovědně orientované medicíny, který se opírá o vědecké metody. Není 

variantou izolace a trestání odlišných jedinců. 

MS: U vás na klinice nejsou mříže, které by pacientům bránily v úniku.  

JL: Na naší klinice nejsou mříže. Myslím, že většina psychiatrů ve většině zařízení si mříže upřímně 

nepřeje. Také je jich stále méně, stávají se pozvolna výjimkou. Někdy to ovšem není jednoduché. 

Míra a rozsah ochrany jednotlivce a míra omezení s tím spojená je jako tolik věcí v psychiatrii 

individuální problém, proměnlivý v čase a závislý na kontextu.  

... V osidlech režimu ...  

JL: Psychiatrie byla a je mezi dvěma mlýnskými kameny, ostatně podobně jako celé zdravotnictví. Na 

jedné straně se od psychiatrie očekává, že ochrání pacientův život, ochrání před ním jeho okolí a vrátí 

ho po pobytu v nemocnici zdravého. Očekává se, že bude stejný, jako byl před onemocněním. Na 

druhé straně - společnost pečlivě a formálně stále náročněji střeží, aby nebyla dotčena jeho práva a 
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nemocný nebyl ani dočasně omezen na svobodě či jakkoliv jinak. To může být někdy složité, protože 

součástí řady onemocnění mysli je oslabení nebo ztráta kritičnosti. Pacient vidí svět jinak než všichni 

kolem něj a dostává se do problémů. Pacient v mánii sebezničujícím způsobem utrácí, rozvádí se, 

navazuje vztahy, plánuje a koná. Často pak skončí osamocený a s dluhy. Je mu pomoci, ale jestliže 

nechce, nelze mu poskytnout pomoc proti jeho vůli, i když o to jeho blízcí prosí. A přesvědčit člověka, 

který nechápe, proč by měl být léčen, cítí-li se na vrcholu sil, je těžké. Vyžaduje to mnoho času, úsilí a 

angažovanosti. Také se to prostě nemusí zdařit a často nezdaří. Společnost chrání pacienta před 

hospitalizací a léčbou bez jeho souhlasu, ale když je pak bezradný a v těžko řešitelných problémech, 

obrací se s výčitkou na psychiatrii. Pacient je svobodný, může o sobě a své nemoci rozhodovat, dokud 

pro nemoc neohrožuje sebe nebo své okolí, nebo pokud mu příznaky nemoci v takovém rozhodování 

nebrání. Kde jsou ty hranice, je v konkrétních případech různé, záleží na posouzení soudu. 

V posuzování těchto věcí se společnost v minulosti chovala jinak než dnes, je to věc politického 

rozhodování, které přesahuje odborně medicínské uvažování a vyžaduje celospolečenský konsenzus.  

Problém souvisí s tématem, o kterém už byla řeč. Lékař se musí stále rozhodovat, kde jsou hranice 

jeho závazků a komu slouží v první řadě. Pacientovi, nebo společnosti? 

MS: Možná i režimu.  

JL: Pokud politický režim ztotožníme se společností i s režimem, pak otázka hierarchie závazků lékaře 

není vázaná na konkrétní režim. Závazek vůči společnosti jako celku souvisí například s prevencí a 

s velkými sanačními opatřeními. V padesátých letech, v období jasné akcentace závazků lékaře vůči 

společnosti a „lidu“ proběhla úspěšně na příklad již zmíněná, byť dočasná, eradikace syfilidy. Do 

těchto akcí se promítala východiska pragmatické, utilitární etiky - činit co nejvíce obecného dobra, i 

když mohou ulítnout třísky. Když ale sloužím primárně pacientovi, uzavírám s ním dohodu, co mohu 

udělat konkrétně pro něho. A udělat tak, aby to bylo v souladu nejen s jeho potřebami, jak je vidím 

já, ale s jeho autonomním chápáním svých potřeb, důstojnosti a podobně. K tomu je třeba zdůraznit 

rovnoprávnost vztahu mezi lékařem a pacientem - hodně se k tomu využívalo změny označování 

subjektu zdravotní péče z pacienta na klienta. Už jsem výše zmínil, že ten termín nepovažuji 

v medicíně za šťastný. Pacient je někdo, kdo je svým „utrpením“ (trpnou a bezmocnou pasivitou proti 

příznakům, které sám nedovede vysvětlit a odstranit) znevýhodněn. Vztah lékaře a pacienta 

je asymetrický, nejde ale o asymetrii mocenskou, ale asymetrii zkušenosti, kvalifikace a nezaujatosti.  

Lékař nebo zdravotník, samaritán, terapeut vychází vstříc druhému, aby mu v jeho utrpení pomohl. U 

psychiatrie je dobré dávat pozor na hranice zdravotnické a terapeutické kompetence. V psychiatrii je 

lékař snáze sveden zaměnit sociální a životní problémy za nemoc. Psychiatrie je ale medicínský obor a 

umí léčit nemoci, ne nespokojenost, životní potíže a neštěstí. Alespoň ne tam, kde nejsou spojeny 

s chorobně způsobenou nemohoucností jedince. Zájmem psychiatrie je nemoc pacienta, o životní 

problémy klienta se starají poradenské profese a psychiatři jim při tom mohou pomáhat. Psychiatrie 

je v pokušení „medicinizovat“ například sociální a vztahové problémy. Je tlačena do oblastí, v nichž 

má společnost problémy jako jsou kriminalita, nebo některé aspekty sexuálního chování. Z historie 

psychiatrie víme, že po staletí se duševně nemocní dostávali do útulků, které sdíleli s žebráky, 

prostitukami, obtížnými a nežádoucími. Ač se přírodovědně a medicínsky založená psychiatrie 

změnila, přesto je na besedy kde se probírá zločinnost, dopady krize, bezcitnost a chtivost, 

pověrčivost nebo šarlatánství zván často místo (nebo alespoň vedle) sociálního psychologa či 

sociologa, i psychiatr.  

MS: Ostatně se jedná o patologii související se sociálními jevy.  
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JL: Ano, patologie se projevuje v mnoha rovinách a samozřejmě se promítá na úroveň sociálních jevů 

a vztahů. Sociální jevy ovlivňují, jak žijeme, a to se promítá do naší biochemie a fyziologie. Zde ale 

mám na mysli společenské nebo psychologické jevy, které spadají do normálního statistického 

rozložení v dané společnosti. Méně časté varianty příběhů, které ale nejsou spojeny s nemocí, tedy 

subjektivní nepohodou a objektivní dysfunkcí, kterou člověk nemůže ovlivnit. Člověk má v životě 

k dispozici široký rejstřík jednání a projevů. Řada jeho projevů není patologická a nečiní člověka 

psychiatrickým pacientem, pokud ho do té role společnost netlačí a nechce po psychiatrii, aby to 

chování nějak nazvala, zařadila a spravovala. Přitom stanovit hranice psychopatologických jevů není 

jednoduché ani z jejich projevů v chování a prožívání. Kde hranice vede, záleží na tom, jaké jednání 

ostatní ještě tolerují a jakou má ve společnosti roli, spoluurčuje ho tedy i kultura, ba dokonce politika. 

Učebnice psychiatrie před třiceti lety zmiňovaly jako jeden z projevů psychopatie, homosexuální 

chování sice už nebylo trestné, ale homosexualita byla diagnostická kategorie pro chorobu. Být kdysi 

nebo kdesi šamanem či kouzelníkem, nebo být „bláznem“ na královském dvoře, nesvědčilo o nemoci 

a psychopatologii, ale o uplatnění nezvyklých vlastností a chování jedince v daném společenství. 

Nestandardní osobnost se může dobře uplatnit v prostředí, které jí svědčí. Léčba zasahuje tam, kde 

mezi chováním a prožíváním na straně jedné a jeho funkčním využitím na straně druhé je propast, 

kterou postižený nemůže sám překonat. Rád bych, aby psychiatrie byla medicínským oborem a 

zabývala se medicínou. Situace je komplikovaná technologickým pokrokem. Existují metody, jak 

pozorovat změny v aktivitě mozku. Víme, že děje v mysli a chování jsou spojeny se změnami 

mozkového prokrvení, fyziologické aktivity i jemné morfologie. Hranici mezi tím - jaké funkční nebo 

morfologické koreláty jsou variantou normy a které projevem choroby - ale zatím také jasná není. 
Technologie na sledování změn v mozku je dostupná, ale jak jí využít a interpretovat její nálezy 

k detekci psychopatologie, to je otázka pro budoucnost stále otevřená.   

 MS: Domníváte se, že před rokem 1989 byl psychiatrii věnován dostatek pozornosti? V čem byly 

případně její hlavní deficity?  

JL: Řekl bych, že v něčem ano a v něčem ne. Byla vybudovaná funkční síť psychiatrických ambulancí.  

Co bylo a dlouho zůstalo podceněno, je role nelékařských pomáhajících profesí. Na psychiatrii pracuje 

ve srovnání se světem málo sester a málo sociálních pracovnic, resp. pracovníků. Sociální práce byla 

navíc ještě jinak pojímaná - bylo to spíše úřadování než aktivní podíl na tvorbě a provádění 

terapeutického plánu. Také profesionalita pracovních terapeutů a výcvik pomocného personálu, jako 

jsou sanitáři, nebyl na úrovni běžné jinde.  

MS: Co například kliničtí psychologové?  

JL:  Kliničtí psychologové na psychiatrii pracovali, co pamatuji.  Možná byla jejich role trochu jiná než 

je běžné dnes, ale nemám pocit, že by chyběli tolik jako třeba samostatně pracující sociální 

pracovníci. V Československu se také pěstovala psychoterapie, ač pravda poněkud izolovaně od 

vývoje velkých psychoterapeutických škol ve světě. V psychiatrii ale pracovala řada vynikajících 

psychoterapeutů, kteří nebyli psychologové, ale psychiatři. Pozoruhodné je, že někteří začínali jako 

známí straníci a po osmašedesátém končili jako známí emigranti. Dodnes se na ně česká 

psychoterapeutická tradice někdy odvolává.  

MS: Myslíte například pana Pavla Grofa?  
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JL: Ne, to rozhodně ne. Pavel Grof je kanadský psychofarmakolog a psychiatr světové pověsti a 

českého původu, nikdy úplně kontakt s Českem neztratil a byl pro české psychiatry velkým zdrojem 

inspirace a posléze pomoci. Jeho bratr Stanislav Grof je velkou postavou transpersonální 

psychoterapie, jeho techniky a názory doznaly celosvětového ohlasy a v mnoha zemích světa je 

přijímán jako originální myslitel a učitel nekonvenční psychoterapie. Tito významní čeští psychiatři 

neměli se stranou společného nikdy nic.   

... Kroky k začlenění psychiatrie i člověka ...   

MS: Jaké hlavní kroky byste viděl pro přijetí psychiatrické obce do širší veřejnosti? Lidé, kteří trpěli 

nemocemi, byli zavíráni do psychiatrických zařízení.  

JL:  No řekl bych to jinak, byli hospitalizováni ve specializovaných zařízeních, z nichž mnohá trpěla 

tím, že byla ve starých budovách, na odlehlých místech a mnohdy byla izolovaná od ostatních 

zdravotnických zařízení. Došlo, dochází a bude docházet ke sblížení psychiatrie a ostatní medicíny, ke 

sblížení lůžkové a ambulantní péče. Nemyslím si, že recept v podobě jednorázové deinstitucionalizace 

- tak, jak proběhla třeba v Itálii - lze s prospěchem použít u nás. Takový poměrně náhlý přechod je 

náročný a vyžaduje velké náklady, navíc si myslím, že naše léčebny se dnes přece jen od těch 

italských ze šedesátých let liší. Transformace psychiatrické péče vede ke spoustě problémů, které ke 

svému překonání potřebují čas. Myslím, že reforma je bezpochyby potřebným cílem. Měla by být 

rozložena přinejmenším do dvou fází. Nejprve je třeba zřídit funkční systémové extramurální 

struktury. Tím myslím na příklad síť denních stacionářů. Zajistit je personálně tak, aby je pacienti rádi 

navštěvovali a aby naplnily potřeby, které doposud často ne zcela dokonale a ne příliš komfortně plní 

akutní lůžka v malých, od ostatní péče izolovaných a personálně i materiálně podvybavených 

nemocničních zařízeních. V léčebnách je přitom soustředěná značná odborná zkušenost a zdaleka 

nejsou těmi azylovými zařízeními minulosti. To je i jeden z důvodů, proč dosud nejen doplňují u 

dlouhodobých pobytů, ale v mnohém nahrazují nemocniční psychiatrická oddělení, která usnadňují 

soudobou medicínsky orientovanou psychiatrickou péči. Na druhé straně - odloučení sociální péče o 

lidi s residuálními stavy po těžkých duševních poruchách od péče o akutní psychiatrické stavy je stále 

ještě nedořešený problém. Dnes se léčebny jmenují nemocnice, ale mám pocit, že přejmenování 

problém nevyřeší. Těžko se také hledá dobrý model financování psychiatrické péče. Psychiatrie je 

znevýhodněna tím, že na rozdíl od většiny ostatních oborů má velkou a nepředvídatelnou 

proměnlivost, a to jak délky hospitalizace, tak rozsahu péče pro stejné diagnózy. Jinými slovy: 

nemocní se stejnou diagnózou mohou potřebovat různě dlouhou dobu pobytu v medicínském 

zařízení a různě intenzivní péči. S diagnózou psychózy nebo i závažné deprese můžete být na klinice 

týden a stačí to, ale můžete se stejnou diagnózou být v nemocnici také třeba tři měsíce a ani to vždy 

nestačí. Navíc přistupuje problém pokroku a změn v diagnostice. Kategorie nemocí a poruch se stále 

upřesňují nebo mění. Není to nějaká zhoršená schopnost psychiatrie vypořádat se s vědou. Právě 

naopak - rozvoj neurověd a rigorózní vědecká metodika umožnily, aby diagnóza v psychiatrii byla 

spolehlivá a srozumitelná. Spojit ale projevy nemoci s odpovídající patogenezí je proces, který 

postupuje pomalu. Reforma by tedy měla probíhat zároveň s ohledem na rostoucí schopnost 

rozpoznat varianty duševní patologie. Ty jsou dnes často chápány a pojmenovávány v rozporu 

s tradicí. S jiným jménem se mnohdy pojí i jiná prognóza a jiné nároky na péči.  V některých věcech 

ale je třeba v naší psychiatrii poměrně jasno. Například v potřebě zajištění profesního zázemí pro 

činnosti pečující o sociální adaptaci a včasnou rehabilitaci pacientů. Především v dostupnosti 

aktivních sociálních pracovníků, kteří na rozdíl od minulosti neshromažďují jen data o pacientech a 
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vedle péče o hladký chod jejich běžných nároků během hospitalizace, se budou podílet na sociálně 

rehabilitačních komponentách terapeutických plánů.  

MS: Aby byli resocializováni, ... 

 JL: ...  raději bych řekl: „sociálně rehabilitovaní“, čímž myslím, aby pacienti byli schopni využívat, 

udržet si nebo se naučit sociální dovednosti, které úzkost, strach, bludy a sociální skluz spojený s 

nemocí narušují a omezují.   

MS: Soudíte, že problém je také v nastavení hospodářského řádu? To znamená, že lidé jsou někdy 

obětí systému? Nemoc „vzniká“ tím, že oni slouží systému, a ne systém jim. Kapitalismus je založen na 

výkonu. Kdo není výkonný, vypadává ze společnosti. Pak vznikají otázky smyslu života.  

JL: Společenské a psychologické faktory se podílí na průběhu prakticky všech nemocí a jistě je to 

velmi patrné právě u duševních nemocí. Nezaměstnanost je pro většinu lidí zátěží, a ta ovlivňuje, jak 

člověk zvládá nemoc. Někdy může přispět i k tomu, za jakých okolností se nemoc objeví. Nejedná se o 

příčiny ve smyslu nějaké lineární kauzality: někdo onemocněl depresí, protože je nezaměstnaný. 

Z toho může být člověk nešťastný i bezradný, ale to jsou emoce a prožitky které k životu patří a jejichž 

posláním je člověka povzbudit k hledání nápravy a k aktivitě. Obecně je ale bezpochyby těžké být 

nemocný, nebo být nezaměstnaný a v sociální nouzi. 

MS: Tázal jsem se proto, že například Max Kašparů konstatuje, že člověk má dostupnost všeho, ale 

stejně zakouší pocit neuspokojení ze života. 

JL: Ano, také myslím, že nedostatek překážek a nedostatek příležitostí překonávat protivenství 

snižuje hodnotu dosaženého. Snadná dostupnost „všeho“ nepřispívá k tomu, aby se člověk 

prostřednictvím svých voleb, svého úsilí a snahy učil znát své schopnosti a své hranice a cenu 

dosažených cílů. Když vyžaduje úsilí něco získat, pak to má větší hodnotu. Sami sebe přitom 

spojujeme s věcmi a hodnotami ve svém životě. Jejich nízká hodnota spojená s tou snadnou 

dostupností mění potom i naše prožívání sebe sama. Hranice našeho „já“ pak možná zahrnuje více 

věcí a vztahů, ale ony jsou mělčí a méně hodnotné. Pak snadno na drobné podněty „vybublá“ 

nespokojenost. Peníze jistě dokážou učinit život snadnější v obtížích i mimo ně. Ale i jejich subjektivní 

hodnota souvisí nakonec s nějakou snahou, s tím, jak jsou zasloužené.  

MS: Člověk je s penězi v jistém ohledu svobodnější. Nesílí lidská rozhořčenost i díky tomu, že lidé 

ztratili vazbu k bohu, k transcendentnu, a proto se ke smyslu života staví až nepatřičně?  

JL: Nejsem si jist, do jaké míry to platí o lidech obecně. Lidé většinou hledají zdroj jistoty nezávislý na 

nich samých, něco, co je přesahuje. Jsou asi také lidé, kteří potřebu sebepřesahu přesunuli na 

konkrétní věci v životě a těm pak slouží. Může to být rodina nebo děti, ale i vlastní postavení mezi 

ostatními lidmi. Nevím, zdali to stačí. Myslím, že k odolnosti v životě i k jeho kvalitě přispívá, když 

člověk věří ve smysl věcí v životě a vůbec bytí, který lze sdílet, a způsobem, který lze sdílet. 

MS: Neměli bychom vynechat otázku, kam došla česká psychiatrie ve srovnání se zahraničím?  

JL: Jsem přesvědčen, že česká psychiatrie a medicína srovnání s medicínou a psychiatrií v zahraničí 

dobře snese. Věřím, že je profesionální a kvalitní, že je dostupná a začíná být i užitečně sebekritická. 

V něčem jsou rezervy: v psychiatrii je dostupnost profesionální sociální rehabilitace a možná i 
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psychoterapie menší než v mnoha evropských zemích. Myslím tím výjezdové služby, práci s rodinou a 

nabídku dlouhodobé kvalitní psychoterapie. Na druhé straně si myslím, že odborná investice, 

absence rutiny a osobní nasazení jsou u nás na úrovni, která může přesahovat obvyklý stav věcí jinde. 

Špatně se to posuzuje. Upřímně řečeno jsem si nějak myslel, že naše psychiatrie je profesně docela 

dobrá i za těch komunistů. Když se dnes dívám zpět, tak mě z toho, jak to vypadalo, mrazí. Tehdy 

jsem neviděl, nebo přijal, někdy snad s výhradou, nebo údivem, ale přijal věci jako programový 

paternalismus institucí i jedinců, dlouholeté pobyty chronických pacientů i velký počet lůžek na 

pokojích při dlouhodobých pobytech. Úroveň se špatně posuzuje bez důkladné a podrobné znalosti 

nebo zkušenosti s alternativami. Proto je nedocenitelné, že dnes je možné takovou zkušenost a 

znalost jak to chodí jinde získat. Řekl bych, že dnes je u nás obecně povědomí o důležitosti vztahu 

mezi lékařem a pacientem i uvážlivost a sebekritičnost lékařů na dobré úrovni. Výkon managementu 

na střední úrovni roste sice se zkušeností, ale pomalu. V oblasti organizace práce jsou, myslím, 

problémy, které mohou celkově příznivý obraz komplikovat. Rezervy jsou ještě v oblastech, jako 

je kvalita výzkumu a organizace. Psychiatrie se mi ale doma dělala dobře, byť se řada věcí zdaleka 

nevedla a nepovedla tak, jak bych chtěl.  

MS: Soudíte, že peníze, které jdou do psychiatrické péče, jsou dostačující?  

JL: Nejsou. Chybí prostředky, které jsou nutné na změnu struktury poskytované péče: na podporu tzv. 

extramurální péče a na sekundární i terciární prevenci. Je třeba také dbát na obnovu a budování 

důstojného prostředí pro pacienty, a především na personální posílení adekvátní potřebě oboru, 

který je založený na mezilidském kontaktu a vztahu. 

... Omyly ...  

MS: Ke konci bych se zeptal, jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

JL: Zdá se mi, že lidé čekali příliš mnoho, ale příliš brzy. Těší se ze svobody, která je přirozeně spojená 

s nárůstem konfliktů mezi různými částečnými zájmy i s nejistotami a riziky při vlastní špatné volbě. 

Lidé přitom očekávají jistoty minulosti, které výměnou za podrobení poskytovala vládnoucí moc. Učí 

se vládnout sami sobě, jen pomalu roste schopnost cítit se zodpovědný za své nejbližší okolí: za 

poměry v zaměstnání, za stav školy svých dětí, za svůj neúspěch a za chyby, které kolem sebe 

tolerujeme, i když bychom neměli. Hledáme novou rovnováhu mezi svým zájmem a zájmem 

společnosti a jde to pomalu. Snadno promítáme pocity viny do druhých, snadno podléháme svodům 

laciných lákadel, které nám byly v minulosti odpírány. Hledáme sebevědomí, abychom dokázali 

tolerovat kritiku, nevyhýbat se konfliktu a nechtít se podobat bulvárně mediálním ikonám.   

MS: Česká republika se integrovala do západních struktur. Jsme součástí Severoatlantické aliance a 

Evropské unie. Jaká je podle vás naše budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?   

JL: Naše budoucnost v politickém smyslu je dnes spojena s budoucností Evropy a evropských národů.  

Jakou roli budeme v Evropě hrát, záleží na tom, kolik normálního a oprávněného sebevědomí si 

osvojíme. To je myslím spojeno s tím, abychom i nadále využili příležitost k neizolované komunikaci 

se společenstvím svých sousedů, se všemi, se kterými sdílíme kořeny a se kterými kulturně 

rezonujeme. Myslím, že by prospělo ustálit účinný systém vzdělávání a pěstovat aktivní a participující 

zájem o politiku od té místní, přes regionální až po evropskou. Moc bych si přál, abychom se dokázali 

dlouhodobě a na všech úrovních vypořádat s pravidly spojenými s demokratickým systémem vlády a 
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s respektem ke svobodě vlastní i druhých. Dlouhodobý výhled lze těžko posoudit.  Vše svědčí pro to, 

že ve světě dojde k přesunům těžišť ekonomické i politické moci. Bude to mít dopad i na vývoj 

společnosti u nás. Pokud se podaří vyhnout nějaké globální obdobě Afghánistánu lze, myslím 

očekávat pozvolné změny ve skladbě populace a rozkmit hodnot v některých oblastech. Rozhodně 

spíš než konec historie začne asi pro nás nová kapitola. Devatenácté století zrodilo myšlenky a 

postoje, které rozehrály historii století minulého. Dnes se mohou stát vzdálenou historií. Možná tak 

lidé v devatenáctém století vnímali život a hodnoty století sedmnáctého - trochu jako sbírku kuriozit. 

Nelze zcela vyloučit, že se blíží konečný soumrak euroatlantických impérií a tvář budoucnosti, i té 

naší, budou určovat jiné síly. 

MS: Děkuji vám za podnětná slova …    

P.S.: 

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

JL: Dělal jsem svou práci. Dělal jsem ji s menšími obavami, s menšími ohledy na okolní mocenské hry, 

pomocí nichž využívali ambiciózní jedinci politický systém vlády jedné strany. A měl jsem pocit, že žiji 

v otevřenější společnosti. Učil jsem se říkat, co si myslím a učil jsem se, jak nalézt a udržet 

rovnocenné odborné postavení na mezinárodním poli. Nepodnikal jsem, neměnil životní očekávání. 

Zdálo se mi, že i kolem mne je hodně co opravit, hodně co udržet a hodně co začít znovu. Byl to pro 

mne proces odstraňování potěmkinovských kulis kolem sebe i v nás. Měl jsem pocit, že v tomto 

ohledu je pro každého v jeho okolí připraveno hodně práce. 

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

JL: Vyzvedl jsem si své kuponové knížky, investoval do akcií, které potkal velmi různý osud za nepříliš 

intenzivního zájmu z mé strany. Měl jsem pocit příležitosti a vděku za ní. Rozhodně ne pocit oběti, 

kterou někdo okrádá. Porozuměl jsem ovšem tomu, že zbohatnout lze i jinými způsoby, než jsem si 

dříve představoval, ale naučil jsem se také rozumět rizikům a obětem, které to sebou nese. A ty mne 

nelákaly.  

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 

eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       

 

JL:  Ano, věřil jsem, že tehdejší vlády a vyjednávači vědí, co činí, ač mi to bylo líto. Nebylo mi ještě 

dost jasné, že na rozdílné národní identitě se podílí politická historie a její odlišné melodie a rytmus 

víc než rytmus a melodie jazyka, že rozdíly zdánlivě drobné na povrchu jsou jen vyčnívající část 

ledovce a že splynutí národní identity je z nějakého důvodu křehčí záležitost než vytvoření státu. 

Dnes si myslím, že rozdělení země byl skutek pro mnoho lidí nepochopitelný a bolestný, ale skončil 

velmi šťastně. Je pro mne aktem předvídavé, odvážné a inteligentní politiky. Podařilo se vytvořit 

podmínky pro uchování kontinuity lidsky cenných stránek porozumění mezi Čechy a Slováky, a to je 

pro budoucnost důležité. Díky Bohu si řeknu, když vzpomenu na Jugoslávii. Jazyková i geografická 

blízkost se Slovenskem nás předurčuje ke společným dobrodružstvím i v budoucnosti, zkušenost 

společného státu při nich přijde vhod.    
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Dialog o transformaci Ivanem Gabalem3,4: 

MS: Vážený pane doktore, čím je pro vás byl rok 1989? Co si s ním spojujete? Jak se zapsal do vaší 

mysli? Jaké naděje jste s ním spojil?  

IG: Osobně – a dodnes to tak cítím – jsem měl privilegium, že jsem mohl žít dva životy. Jeden před 

rokem 1989 a druhý po roce 1989. Možná se má osobnost, která propojuje dvě části, příliš 

nezměnila, i když charakter života a činnosti včetně toho, že jsem mohl pracovat v akademickém 

prostředí, pak jsem to změnil za veřejný sektor a politiku za soukromou konzultační firmu, byl velmi 

různorodý.  

MS: Nyní se vracíte zpět do politiky. Co vás k tomu vedlo?  

IG: Tam jsou dva pocity: Jednak jsme se v roce 1989 zbavili komunistického svinstva. Pohled do 

budoucnosti ale byl nedostatečně poučený. Z toho hlediska jsme měli víc štěstí než rozumu. Ne vše se 

podařilo a leccos je třeba dát do pořádku.  

MS: V minulosti jste působil v akademické sféře v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV. Lidé tam měli 

svobodu.  

IG: Jak kdo. V širším slova smyslu - do roku 1989 jsem si mohl dovolit luxus, že jsem přečetl 2 knihy 

měsíčně, čtyřikrát měsíčně jsem byl v divadle a na koncertě. Mohl jsem se věnovat sebevzdělávání a 

rozvoji, který jsem pak zhodnocoval. Z toho důvodu – a to je jedna z mála věcí, na které se shodnu 

s Dušanem Třískou - Akademie do roku 1989 vytvořila obrovský rezervoár kvalifikovaných lidí, kteří 

pak šli do veřejné správy, do byznysu, atd. Protože jsem nesměl publikovat, mohl jsem se věnovat 

akumulaci znalostí, zkušeností atd.  

MS: Kdybyste měl říci: rok 1989 tak jako tak musel přijít?  

IG: Když se na procesy dívám zpětně, jediná výčitka, kterou mám, že režim mohl padnout o tři roky 

dřív – mohli jsme se více snažit a mohl jsem si ušetřit tři roky života.  

MS: Zkrátka režim nepadl, když vám bylo 36 let, ale 38.  

IG: Za druhé, byly to cílevědomé aktivity, a ne že došlo k „sesypání“ na okolí a vnitřní neschopnost. 

Rozbíjení byl menší vektor celého vývoje.  

MS: Režim se zhroutil vlastní tíhou a nohy jej již neunesly. A zřejmě tomu napomohla neschopnost 

vládnoucích. Ti nepochopili, k čemu směřoval Michail Gorbačov.  

IG: Nešlo to dál, i v Rusku nastalo zhroucení. Systém byl nereformovatelný.  

 

 

                                                           
3
 Ivan Gabal *1951, sociolog, analytik zabývající se otázkami národnostních menšin, bezpečnostními otázkami, 

v roce 2013 úspěšně kandidoval jako nezávislý za KDU – ČSL.     
4
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 5. června 2014 odpoledne v pracovně Ivana Gabala v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Malá Strana Praha 1. 
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... Komunismus ...  

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

odvozoval? Možná, než na ni odpovíte, je vhodné diskutovat obecnější dotaz. Jak se jako sociolog 

stavíte k ideologii? Je pro člověka potřebná? Pomáhá k mapování sociálního prostoru?  

IG: Nevím, do jaké míry to byla ideologie „o mapování“ sociálního prostoru.  

MS: Možná jsem se nepřesně vyjádřil, a proto kladu obecnou otázku znovu: Potřebuje člověk pro svůj 

svět ideologii?  

IG: Svět hodnot, co je a co není pro člověka a pro svět v jeho perspektivě důležité, nepochybně může 

mít nebo má ideologickou funkci, ale záleží, jak je vztažený k druhým, zda jde o ideologii rozněcující 

třídní a sociální nenávist nebo přímo podněcující konflikt, či zda jde o ideologii inkluzivní, která se 

s odlišností vyrovnává jako s něčím, co do našeho světa patří. V této době se nepochybně dost 

přemýšlí o podstatě islámu z tohoto hlediska, kontrast otevřenosti a uzavřenosti s křesťanským 

světem je velmi patrný, ale abych ukázal jiný extrém - je to i ideologie žurnalistiky hnané negativním 

myšlením: neštěstí druhých „prodává“. Člověk by propadl dojmu, že ideologie je zlo, protože 

potlačuje svobodné myšlení a kritické zkoumání. 

MS: Zpět k ideologii minulosti ...  

IG: Komunistická ideologie zajišťovala monopol moci pro relativně úzkou skupinu lidí. I vnitřní boje o 

kontrolu věci a mezinárodní kontrolu ukazovaly, že v tom ideologie nehrála zas až tak výraznou roli, 

spíše jen legitimizovala určité praktiky, které úzká skupina lidí u moci realizovala.  

MS: Komunistická ideologie vytvořila „šaty“, pod nimiž se skrývala touha po moci.  

IG: Určitě. Rozlišoval bych marxismus jako analytický nástroj od doktríny.  

MS: Zkrátka je rozdíl mezi myšlením Karla Marxe a pak tím, co se z něj stalo – marxismem ...  

IG: ... jde spíše o politický koncept.  

MS: Nesmíme zapomínat na jeho konečnou realizaci. Lze říci, že Karel Marx vůbec nemůže za 

marxismus, za to, co z něj bylo vytvořeno, či jak byl interpretován?  

IG: Myslím, že to, za co může, bylo vidění společenské změny jako konfliktu.  

MS: Zkrátka - dialektika změn. Ideová východiska jako snaha o „spravedlivý svět“, „nového člověka“, 

nejsou správná?  

IG: Domnívám se, že v poválečné éře a zejména v éře předválečné, že kritická analýza vůči relativně 

komfortním prvorepublikovým problémům při značných územních nerovnostech, ale i při vší politické 

praxi, která byla velmi pragmatická: proč ne? Uchopení ideologie po válce, v jistém společenském 

nadšení bylo logické. Řada lidí ale v té době dobře věděla, co znamená sovětský model, přesto to 

nechali prosadit jen proto, aby se svezli.   

MS: Ano, ale komunisté se dostali k moci tím, že způsobili rozkol v sociální demokracii již za první 

republiky.  
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IG: Nehovořím o konkrétních technikách. Hovořím o akceptovatelnosti mocenského mechanismu.  

MS: Lze říci, že ideologie se u nás uchytila díky tomu, že naše společnost je rovnostářská, nebo s tímto 

polemizujete z důvodu všeobecného soudu?  

IG: Nevím, zdali jste četl knihu Bílá hora, kterou loni vydalo Karolinum, jež byla napsána 

francouzským historikem. Podíváte-li se na politiku českých stavů, která vedla ke katastrofě, kolik 

bylo v tom plebejského nerespektování tradičních institucí, práva, pravidel! To se zde periodicky 

vynořovalo. Stejně tak protektorátní druhá republika je bourala a narušovala. Stejně příchod 

komunistů a zejména zabavování majetku bohatým a majetným, uspokojilo ze všeho nejvíc závist. To 

znamená, že se zde budoval prvek rovnostářství, abychom všichni měli málo, než abychom byli rovni, 

že budeme mít všichni hodně.  

MS: Spíše bychom měli být rovni před zákonem. Měla by platit metafyzická rovnost.  

IG: Díky sociologické zkušenosti tomu rozumím tak, že je rovnost šancí a rovnost podmínek. Rovnost, 

o kterou především všem jde, je rovnost šancí, aby všichni měli možnosti, zatímco rovnost podmínek 

vytváří v šancích nerovnosti.  

MS: Společnost se díky tomu vydává na sestupnou linii. Soudíte, že lidé by měli v rámci svého konání 

usilovat o spravedlivý svět, ale ne podmínkami, které byly uplatněny?  

IG: Soudím, že se jedná o frázi, nic víc. Kdo by neusiloval o lepší svět? I Václav Klaus o něj usiluje.  

MS: Otázkou jsou výsledky: slova a činy.  

... Možnost reforem systému ...  

MS: Podívejme se ještě do roku 1968. Mnoho Čechů a Slováků si s tehdejšími procesy spojovalo fakt, 

že režim byl reformovatelný, demokratizovatelný. Byla zde skupina lidí spojena s Otou Šikem ...  

IG: Nepochybně. V roce 1968 byla šance, aby systém začal konvergovat, ...  

MS: ... ale lidé – bohužel - nedostali šanci. 

IG: Spíše se jednalo o diskurs o podstatě režimu, zda režim míří k vážnému řešení problému 

sociálních nerovností, sociální spravedlnosti, nebo jestli je jen legitimací pro udržení si moci malou 

skupinou lidí a pro jejich zahraniční možnosti. Rok 1968 ukázal, že se jedná o to druhé, a tím pádem 

snad už lidé pochopili, že systém jako takový reformovat nelze.   

MS: Vlastně „třetí cesta“ byla v roce 1968 pohřbena. Po roce 1989 byla jiná situace a mnozí stoupenci 

její modifikace vysmíváni.  

IG: Partaj se měla v roce 1968 vrátit k sociálnědemokratické vizi. Do určité míry se za ní vydala, 

dostala ale na frak - a my všichni s ní.  

... Pozitiva režimu ...  

MS: I přes kritičnost k systému byste v něm našel pozitivum? Mnozí z nás zmiňují jistoty. 
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IG: Vše má svou cenu. Poměrně jsme dělali dost v romských agendách. Systém ve svém základním 

ekonomickém donucovacím mechanismu tento problém potlačoval, nebo nepřipustil jeho zrod. 

Sociální vyloučení je represivně nemožné, pokud přijmu, že svoboda je schopnost odpovědně 

zacházet se svým životem, ... 

MS: ... na způsob jistot nemusíme přistoupit.  

... Exil ...  

MS: Lidé, kteří nesouhlasili s tímto režimem, volili exil. Jak se stavíte k fenoménu, který je s tímto 

spojen?       

IG: Soudím, že časté střídání režimů a dominancí část lidí vedlo k servilnosti a k obcházení pravidel, 

podvádění. Pro část lidí toto přijatelné nebylo, a tak odešli. Po roce 1948 odešlo přes půl milionu lidí.  

MS: Můžeme říci, že další vlna nastala v roce 1968.  

IG: Myslel jsem včetně ...  

MS: Sám jste neměl zájem opustit tuto zemi?  

IG: Každý o tom uvažoval, ...   

MS: ... ale ne každý jednal. Lze říci, že do exilu odešli lidé stateční, elitní. Můžeme vyslovit hypotézu, že 

tito lidé nám poté scházeli?  

IG: Nejen to, z jedné strany nám scházeli, ale z druhé strany je špatnou vlastností české společnosti, 

že přebývali. Ona je neumí integrovat, neumí je využít. Na rozdíl do Poláků či Maďarů, toto nemáme 

ošetřeno. 

MS: My, kteří jsme „zůstali“ ve vlasti, jsme zde trpěli. Vy, kteří jste odjeli, jste se měli „jako prasata 

v žitě“.  

IG: ... a říkali jsme směrem k navrátilcům: my víme nejlépe, co potřebujeme. A jejich doporučení jsme 

v podstatě nepřijali. 

MS: Ano, ale je vhodné také uvést postoj Martina Stránského, jenž tvrdí, že někteří z emigrantů chtěli 

své kořeny oddělit od vlasti, zapomenout. Zde neexistuje něco jako Polonia.  

IG: Svá slova jsem směřoval k návratu lidí z ciziny ...  

... Demokratická opozice a disent ...  

MS: Lidé, kteří si uvědomovali rozporuplnost režimu, začali utvářet demokratickou opozici. Aktivity 

části lidí vyústily v podepsání Charty 77. Jak nahlížíte na tuto úzkou skupinu, která byla na periferii?   

IG: Podívejte se, jednak jsem k nim měl poměrně blízko, byť jsem Chartu nepodepsal, po revoluci 

jsem pracoval v týmu Václava Havla. Co se mi dnes jeví jako dost podstatné na jejich usilování, není 

jen občanský vzdor. Osobně si myslím, že měli obrovskou přednost v tom, že si dokázali probrat mezi 

sebou některé věci, které společnost nediskutovala. Jednalo se o sjednocení Německa, sjednocení 

Evropy. Když pak režim padl, přišli a svůj geopolitický „program“ začali realizovat. Potíž byla v tom, že 
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většina společnosti touto diskusí neprošla a dodnes ji vstřebává s velkým zpožděním a někdy i 

velkými pochybnostmi. My jsme v tom měli jasno, naše výhoda, oproti například Bulharům či 

Rumunům, byla v tom, že naše nové elity věci měly promyšlené.  

MS: Nediskutovali otázku ekonomické transformace. 

IG: Ovšem to je něco trochu jiného. Osobně si myslím, že hlavní smysl vývoje po roce 1989 byl 

geopolitický transfer z Východu na Západ, sjednocení Evropy.  

MS: Mnozí z nás akcentovali ekonomický rozměr: cílem je dohnat západní sousedy.  

IG: Zprvu tomu tak nebylo. Posléze je to pochopitelné. Zatímco geopolitický transfer se povedl, 

ekonomická transformace se příliš nepovedla.  

... Vyvrácení režimu ...  

MS: Soudíte, že ideologie, která zde existovala, pokračuje v jisté modifikaci? Jsou lidé, kteří volí 

stranu, jež se hlásí ke kontinuitě ... 

IG: Ano, je tady dost lidí, kteří jsou svým životem bytostně spjati s komunistickou stranou. Znám jich 

několik, kteří jsou nakloněni vizi socialismu, což mi tolik nevadí. Pak jsou zde lidé, kteří především volí 

protizápadně, proti Unii, ale tvrdě i proti transatlantickým vztahům. To se silně ukázalo v kauze 

umístění amerického radaru a ruské zpravodajské služby toho u nás dost využily. A pak je tu nová 

generace, která je prostě proti kapitalismu a s ním spjatému systému politických stran. Dost o nich 

přemýšlím a snažím se je pochopit, je to důležité, protože to není kritika z minulosti nebo marxismu. 

Dnes je paradoxně nejsilnějším představitelem a reprezentantem zájmů ekonomiky a velkých peněz a 

antidemokratických tendencí myšlení typu Klaus, to je v mých očích militantně protizápadní 

neomarxista.  

... Stav společnosti ...  

MS: Navrhl bych, abychom se podívali na otázku obnovy demokratického režimu, ale předtím se vás 

jako sociologa zeptám, v jakém stavu je společnost. Byli jsme dle srovnání nejvyspělejším státem 

Východu.   

IG: Myslím si, že dobrá kondice a zralost společnosti na změnu se ukázala v tom, že jsme hlavní 

manévry geopolitické i další ekonomické změny a šoky zvládli za první dva až čtyři roky bez velkých 

otřesů. Kondice byla poměrně dobrá. Vztah k věci byl horší tím, že jsme se o příležitost příliš 

nezasloužili. Tím jsme do toho nevkládali tolik jako Poláci.  

MS: Věci šly samovolně.  

IG: Myslím si, že to mělo ideální průběh. Lidé to chtěli, změny, ty měly parlamentní legitimitu. A ta 

byla opřena o nové elity.  

MS: Tam je skryta odpověď „proč tak snadno“. Ochota lidí, připravenost některých.  

IG: Také určitou roli hraje fakt, že česká společnost měla kulturní a ekonomický kapitál, který chtěla 

realizovat.  
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MS: Byl skrytý a z části byl v nové době rychle využitelný.  

IG: Určitě.   

... Obnova demokracie ...  

MS: Nyní bych si dovolil položit obecnější otázku. Jak si definujete demokracii? Je k mnoho přístupů a 

také mnoho druhů.  

IG: Budu stručný: legitimní mechanismus rozhodování. Z transformace bylo vidět, že kdyby se vše 

provádělo dekrety, dopadne to tak, že to lidé přestanou brát vážně. Tím, že se vše dělalo přes 

parlament, přes volby a kodifikovalo se do zákonů, tak i poměrné „zhůvěřilosti“ nabyly velké 

legitimity a síly.  

MS: Hloupost a pýcha byla mnohdy povýšena, ale zpět k počátkům. Minulý systém ve své podobě 

nešel demokratizovat a nové elity vytyčily cíl na cestě k demokracii. 

IG: Hned v lednu 1990 jsme si udělali výzkum, protože jsme to uměli. Tam se jasně ukázalo, že lidé 

v drtivé většině chtějí zásadní změnu, a ne modifikace.  

... Tradice demokracie? ...  

MS: Soudíte, že ten stav byl také ovlivněn dřívější demokratickou zkušeností, nebo si myslíte, že 

vzpomínka na první republiku byla mýtus?  

IG: Osobně si myslím, že připomenutí první republiky je připomenutí milé. Ale komparace 

současného demokratického systému byla spíše přeshraniční, probíhala skrz západní média, ad hoc 

zkušenosti z návštěv, pašováním zboží. Je pravda, že v té době se třeba leckterý počítačový software 

– dřív než se objevil na trhu – byl zde k dispozici „hacknutý“.  

MS: My jsme na Západ byli napojenější dřív a bylo jen otázkou času, kdy se staneme jeho součástí.   

IG: Spíš si myslím, že to bylo tím, že sovětský model nás přechodně vytrhl ze západního světa, ale 

afinita byla taková.  

MS: Dotýkáme se Kunderova přístupu: Česko bylo „uneseno“ na Východ. Jsme východem Západu, ale 

stali jsme se na 40 let západem Východu.  

IG: Udělali jsme si to sami. 

... Potřeby demokracie ...  

MS: Postupme dále. Co podle vás demokracie potřebuje, aby byla demokracií? Obnovili jsme si 

instituce. Vystavěli jsme si struktury, ale uniká nám kultivace demokrata, dialog. Jak vnímáte tyto - 

jistě důležité – komponenty? Masaryk zmiňoval: „Máme demokracii, ale ne demokraty.“ „Demokracie 

je diskuse.“   

IG: V tomto ohledu bych byl pragmatický, protože se pracuje s tím, co je.  

MS: Asi to ani jinak být nemůže.   
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IG: Znovu říkám: tím, že jsme měli kliku na přítomnost disidentů, a tím pádem na „leadership“, se 

vlak rozjel. Že z lokomotivy Havel neviděl na poslední vagón jménem Slovensko - a to, že ze Slovenska 

nebylo vidět na lokomotivu, mělo též svou cenu. Ukázalo se, že proces byl dost robustní a v dopadech 

tvrdý. Na druhou stranu - přetažení geopolitické identity proběhlo. Díky tomu jsme získali členství 

v NATO a návazně v Evropské unii. NATO bylo odměnou za to, jak extrémně jsme zrušením Varšavské 

smlouvy a vytlačením ruských vojsk ze střední Evropy přispěli k zabezpečení celé Evropy a umožnili 

Západu snížit zbrojní výdaje. Nyní si zvykáme na tuto novou skutečnost.  

MS: Soudíte, že se Češi naučili během dvaceti pěti let demokratickou praxi? Chtějí se ji učit? 

IG: Řeknu vám to ze své zkušenosti: jsem prvně v Parlamentu. A když sem vejdete s tím, že tuto práci 

chcete dělat, že zde nejste proto, abyste si pomohl, pak je prostor zcela otevřený a můžete jej 

ovlivňovat výrazným způsobem. A toto je nutno pochopit brzy. Prošli jsme náročným transformačním 

obdobím, nyní například vyšetřujeme Opencard, což je otevřeně mafiánský projekt, který zneužil 

instituce k tomu, aby se někteří lidé obohatili.  

MS: Možná je to i díky tomu, jak si lidé divně postavili hodnotové žebříčky.  

IG: Už od chvíle, kdy se transformace začala točit kolem majetku a peněz, v období, kdy toto byly 

klíčové hodnoty, klíčové motivy, klíčové „incentives“, pak se podle toho se „vyselektovali“ lidé, kteří 

do veřejného života šli.  

MS: Vidíte, že lidé, kteří se v počátku podíleli na obnově demokracie, „byli odejiti“. Nahoru se dostali 

ti, ... 

IG: ... kteří chtěli vliv a majetek.  

IG: Podívejte se, celé rozdělení Československa nebylo ničím jiným než dohodou Klause s Mečiarem o 

rozdělení privatizačních zón.  

MS: Ano, ale i těmto lidem vděčíme za mírový proces rozdělení ...  

IG: Ovšem, obě dvě společnosti spíš chtěly zůstat spolu, než aby se rozešly - na rozdíl od jiných zemí. 

Že se stát rozpadl, bylo obrovskou chybou vládnutí. Myslím si, že kdybychom dnes znali plnou cenu 

rozdělení, pětkrát bychom si rozmysleli, jestli do toho půjdeme. Pokud dnes všude chybí peníze, je to 

díky rozdělení a privatizaci.  

... Demokracie a elity ...  

MS: Dobrá, jakou roli přisuzujete v demokracii elitám? V jednom svém textu jste uváděl: společnost, 

která chce být elitní, musí mít elity. Ty stanovují směřování, vzory následování.   

IG: Potřebujete je. Systém je o tom, myslím si, že se nedá postavit „blbuvzdorně“. Není jedno, kdo má 

navrch. Právě „nekompetentní“ jej pak stejně zničí. Poměrně celou dobu – devadesátá léta žil systém 

ze silných elit ve slabých institucích. Když dnes někomu řeknu: parlamentní výbor začne opravdu 

armádu a ministerstvo obrany kontrolovat, jsou všichni překvapení, protože za dvacet let na to nebyli 

zvyklí, dopadlo to na stát i exekutivu, a proto se mnoho věcí nepovedlo.  

MS: Když se podíváte na první republiku, ta byla reprezentována elitami, které dnes „nejsou“ vidět.  
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IG: Poměrně dost dlouho se předtím shromažďoval kulturní a sociální kapitál. Vznik první republiky 

neznamenal masivní přerod.  

MS: Měli jsme kontinuitu z Rakouska – Uherska. České země byly vyspělé v rámci tohoto evropského 

celku. V období 1948 – 1989 jsme zakusili diskontinuitu. Souhlasíte s Ralfem Dahrendorfem, že 

hodnota hodnotových vzorců bude vznikat 60 a více let?  Lidé, kteří zažili rok 1989, musí „vymřít“, 

abychom se stali standardní demokracií?  

IG: Z mého pohledu je to blábol.  

MS: Neustále se opakuje, byť nemá odpovídající relevanci. V akademické sféře se však stále užívá.  

... Demokracie a občanská společnost ...  

MS: Byl byste pro to, aby se lidé aktivně účastnili demokratického procesu?  

IG: Například nyní dělám v týmu na Strategickém plánu Prahy. Tam se ukazuje, že jedním z velkých 

problémů města bylo rozbití místních sociálních struktur, sítí a pospolitosti. A to jak v období 

komunismu, tak i tím, že nebyla nabídka k participaci, ani k ní nebyl prostor, dokonce se za 

posledních více jak dvacet let ani nevyvíjela. Nyní to chybí. Stejně tak jsem se ve finále k politice 

znovu dostal, protože jsem se angažoval v protikorupčních občanských organizacích. Když se na to 

podíváte nyní, spousta lidí z organizací již je někde „zasunutá“ a účastní se politiky či výkonu státní 

správy. Podle mého názoru je sice interakce mezi občanským sektorem a politikou obtížná, ale 

probíhá.  

MS: Demokracie je škobrtání.  

IG: Je to permanentní krize.  

... Politika ...  

MS: S demokracií je spojena politika. Jak se díváte na její význam? Před rokem 1989 byla kariéra 

možná pouze přes komunistickou stranu.  

IG: Na řadě lidí se ukazuje, že před rokem 1989 se v komunistické straně politika dělala. Kdo chtěl 

stoupat nahoru, dostat se k postu či k lizu, politiku dělat musel. Je celá řada lidí, kteří se objevili ve 

špičkových funkcích od Čalfy až po Dlouhého a další, oni politiku uměli. Podívejte se na Andreje 

Babiše.  

MS: Je to otázka zadání. Víme, že někteří byli schopni a měli vizi, ale někteří se tam dostali, protože 

byli oddaní. Vím, že nakonec ti, kteří režim reprezentovali, končili neslavně.   

IG: Je to těžké: Zeptám-li se vás dnes, zda si budete více vážit Miloslava Ransdorfa nebo Karla Dyby, 

budete mít problém se rozhodnout. 

MS: Znám profesní CV obou pánů.  

... Politika po roce 1989 ...  

MS: Když se podíváme na formování politiky po roce 1989, byl jste u toho. Zpočátku vzniklo Občanské 

fórum. Můžeme říci, že bylo vyjádřením toho, kam se chceme ubírat?  
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IG: Jistě se jednalo o prostředek, který lidi sjednotil a něco vykonal. Jak se překlopil, stal se matérií 

pro nástup těch, kteří čekali. Takto chápu rozdíl mezi stranickou politikou a nepolitickou politikou. 

Politika se dělá proto, aby se dostala k rozdělování zdrojů.  

MS: Je tam boj o moc. Nepolitická politika je otázka služby.  

IG: Jednak, ale existuje i jako intelektuální cvičení. Donutit Jiřího Dienstbiera staršího, aby byl 

motivován dělat politiku, skoro nešlo.  

MS: Zase přemýšlel nad otázkami Evropy.  

IG: Proto to dělal.  

MS: Nemyslíte si, že snaha Čechů o distanc od předchozích generací byla způsobena tím, že zde byly 

negativní stranické zkušenosti z období před rokem 1989?  

IG: Vymyslel jsem si aplikaci hesla: „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum pro všechny.“ Tím jsme 

zahnali do kouta socialisty, lidovce, kde koho. Podařilo se vytvořit prostor pro hnutí. Bylo to 

kampaňové, pragmatické řešení, ... 

MS: ... které bylo pro tu dobu vhodné.  

IG: Pak strany zažily velký boom. ODS nabírala lidi, ČSSD nabírala lidi, až to zkompromitovali svým 

vlastním jednáním. Dnes jsme v situaci, které říkáme defenziva. Nevím, jestli alespoň KDU – ČSL 

zažívá zájem o členství, asi to nebude tak slavné.   

Daniel Feranc:5 Jistý vzestup je možné pozorovat.  

... Antipolitika ...  

MS: Objevuje se tam otázka antipolitiky. Přichází ANO 2011: Nejsme jako politici, makáme! Jak toto 

vnímáte?  

IG: Když do politického projektu „nalijete“ 200 milionů, můžete si říkat, co chcete.  

MS: Rozdáváte chutné koblihy. Čím je podle vás způsobeno, že politika je ve stavu, v jakém je?  

IG: Politika se musí realizovat změnou elit.  

MS: Problém je, že nahoru se dostávají lidé, kteří mají silný kapitál. To znamená, že elitou se stávají 

lidé kapitálu.  

IG: Jsou k tomu dva důvody. Jeden důvod je, že jsme v roce 1991 řekli lustračním zákonem: vy 

s temnou komunistickou minulostí agentů STB vypadnete a ve službách státu nebudete. Běžte do 

byznysu či dělejte cokoliv. Díky povaze privatizace si ti lidé vydělali peníze a nyní se vracejí a chtějí 

ovlivňovat vývoj země.  

MS: Možná si chtějí možnými „zásluhami“ očistit svůj profil.  

IG: Chtějí realizovat své ego.  

                                                           
5
 Daniel Feranc asistent doktora Ivana Gabala v roce 2014.  
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MS: Když můžete tyto eventuality srovnat, vidíte tam snahu o prosazení svých osobních zájmů spíše 

než otázku služby?  

IG: Myslíte konkrétně Andreje Babiše?      

MS: Svou otázku jsem položil obecně.  

IG: Je to hodně diferencované - Andrej Babiš není Vít Bárta.  

MS: Babiš něco koná.  

IG: Snaží si realizovat své ego, že dokáže stát rozpohybovat, vyčistit jej, dát jej do pořádku.  

MS: Na to do jisté míry lidé slyší.  

... Vize v politice ...  

MS: Jste kritik české politiky. Nemyslíte si, že jedním z problémů je u nás neexistence nadstranické 

vize? Nejedná se o plánování, ale o vizi, která by sjednocovala.  

IG: Nyní se snažím, abychom se minimálně mezi parlamentními stranami opravdu dohodli na 

perspektivě růstu obraného rozpočtu. Možná to zhavaruje, protože nám ministr financí v návrhu 

krátil rozpočet a uvidíme, co z toho bude. Nyní zase pro změnu váhá ministerský předseda, který vidí 

peníze, a nevidí bezpečnostní rizika. Je ale podstatné, že počátek devadesátých let měl charakter 

integrační a inkluzivní politiky - a pak Klausovo období bylo naopak divizivní - rozdělující. Na tuto 

divizivnost jsme doplatili například tím, že země upadla jak během předsednictví EU, tak ve věci 

umístění amerického radaru. Je jedno, jaký na radar máme názor. Prostě země se nedokázala 

dohodnout.  

MS: Byla realizována politika „hot a čehý“.  

IG: Nyní je otázka, jestli se nám „diviznost“ podaří překonat. Moje žena, když seděla v Evropském 

parlamentu, tlačila tam nesnadnou agendu vztahu Evropy s Izraelem. Říkala mi: Základní politický 

úspěch je, když se člověk dokáže dohodnout s lidmi, kteří mají jiný názor. To znamená přes bariéru 

koalice. To byl koncept, díky němuž - podle mého názoru - řada lidí v Evropském parlamentu 

původem z českého Parlamentu říkala, že si tam připadá jako v ráji. Uvidíme, zdali pro nás divizivnost 

bylo přechodné období spjaté s rozdělováním majetku a jeho kontrolou, nebo jestli je to setrvalý 

stav.  

... Kapitalismus ...  

MS: Nyní bych pokročil k debatě o obnově hospodářského řádu - a to kapitalismu. Shodou okolností 

v počátcích se o kapitalismu nehovořilo, pouze o obnově tržního hospodářství. Vím, že Václav Havel 

byl skupinou sociologů varován před konceptem „neviditelné ruky“ a přílišné idealizace tržního 

hospodářství. Kapitalismus může pro někoho být „červeným hadrem“.  

IG: Pamatuji si, jak jsme se někde v Laterně magice v listopadu 1989 bavili o návrhu nové ústavy, 

kterou tam přinesl Pavel Rychetský. Bylo potřeba rozhodnout, jestli se návrh předloží – ne bylo to již 

v Auroře. Havel tam řekl jediný parametr: „Je v tom návrhu někde slovo socialistická?“ Rychetský 

říkal: „Není.“ Havel dodal: „Je to v pořádku, dejte to tam.“ 
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MS: To znamená, že ...  

IG: ... model, který se hledal, byl nesocialistický.  

MS: Sociálně tržní hospodářství?  

IG: Monetární koncept do toho byl vložen až pod tlakem Mezinárodního měnového fondu, ...  

MS: ... kde se definoval tzv. Washingtonský konsensus. 

IG: Tento postup také ovlivnila schůzka v Kolodějích, kterou jsme jako OF v únoru 1990 svolali. Tamní 

debata byla poměrně ostrá, a nakonec skončila vítězstvím Klausova přístupu.  

MS: Mohl jsem hovořit s Janem Vrbou, ministrem hospodářství, a ten říkal asi toto: Václav Klaus 

neudělal nic jiného, než modifikoval doporučení Mezinárodního měnového fondu.  

IG: Klaus v životě neřídil ani trafiku.  

MS: Byl teoretický ekonom, který se zabýval studiem západní ekonomie.  

IG: Nakonec se ukázalo, že byl ideologický ekonom.  

MS: Ano, využil ekonomii pro své politické cíle, kterých dosáhl. Když se však podíváte na nástin 

reformy, vystoupil byste polemicky proti němu?  

IG: Vidím to podobě jako Tomáš Ježek: kdyby včas byla nasazena legislativní a institucionální 

stabilizace, ochrana akcionářů, vývoj by byl jiný. Když si někdo vzpomene na počátek kuponové 

privatizace, vypadala dobře, ale mně například Motoinvest vytuneloval kuponové body z fondu 

Creditanstalt, a nemohou po mně dnes lidé s touto minulostí chtít, abych jim věřil, že nevytunelují 

severní Čechy. Je proto potřeba rozlišit dvě skutečnosti: liberalizaci a privatizaci.  

MS: Liberalizace proběhla velice rychle již v roce 1991, byť ne u všech cen, ...  

IG: ... protože byla velice dobře ošetřena.  

MS: Klaus zde vystupoval ve federální vládě jako ministr financí a ekonom. Pak se z něho stal politik.  

IG: Bylo to v období, kdy byl ve vládě Čalfově a on se Čalfy a Havla bál, bál se tyto věc realizovat. Když 

začal mít politické ambice, přestal pracovat a začal dělat politiku.  

MS: Souhlasil jste s tím, co dělala Pithartova vláda – snaha propojit klíčové domácí podniky vytvářející 

finální produkt se zahraničními vlastníky, kteří by měli zájem ve výrobě pokračovat a investovat?   

IG: Výsledek privatizace Škody Auto a kupónové privatizace ukazuje, o čem to bylo.  

MS: Problém je, že u nás bylo mnoho podniků, které byly pod patronací socialistického státu.  

... Zahraniční zkušenost ...  

IG: Řeknu vám jiný příklad. Jeden čas jsem žil ve Slovinsku. Ti šli cestou cílené privatizace. Vyjma 

velkých gigantů, které se jim zhroutily. Jejich ekonomiku až mnohem později zbortila korupce.  
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MS: Ano, v květnu 2013 byl bývalý slovinský premiér Janez Janša odsouzen na 2 roky za korupci a 

nejvyšší soud koncem dubna 2014 rozsudek potvrdil.  

IG: Tamní transformace běžela daleko opatrněji, daleko cíleněji.  

MS: Nepostoupili stejný proces jako my.  

IG: Pozvali si Dušana Třísku, nechali ho jeho koncept vyložit. Pak odejel a já, když jsem později mluvil 

se Slovinci, slyšel jsem od nich: takto tedy opravdu ne.  

MS: Slovinci byli na jiné úrovni než my.  

IG: Vzděláním, ekonomikou byli výš. Jediná jugoslávská banka, kterou, jak se říká, Slovinci „ukradli“, 

byla licencovaná v Americe, byla to Lublaňská banka. Jiná banka ve východní Evropě v USA licenci 

neměla. Stáli na vrcholu jugoslávské federální stratifikace, měli lepší startovací podmínky. Byli 

otevřenější. Ale korupce je později smetla daleko mohutněji než nás.  

MS: Slovinská ekonomika trpí dlouhotrvající recesí a velkou nezaměstnaností v porovnání 

s dynamickým Rakouskem.    

... Nebezpečí kapitálu ...  

MS: Soudíte, že kapitál může tlačit silně na demokratický proces?  

IG: Rozhodně.  

MS: Sám máte obavy z působení kapitálu v české demokratické politice a českých médiích?  

IG: Jistě.  

MS: Můžeme říci: Andrej Babiš si může koupit Česko?  

IG: Jelikož se znám dobře s Věrou Jourovou, vím, že ji si nekoupíte. Ale ona pragmaticky ví, že 

finanční zdroje jsou pro politiku absolutně nutné. 

MS: Abyste mohl udělat kampaň, připravit chutné pocukrované koblihy.  

IG: Ano.  

MS: Můžeme říci, že demokracie bez kapitalismu fungovat nemůže, ale kapitalismus bez demokracie 

může. Jsme toho ve světě svědky.  

IG: Dobrá otázka. Osobně si myslím, že nemůže fungovat z dlouhodobého hlediska. Čína se zatím 

pluralizuje.  

MS: Je otázka, kdy dojde k překlopení.  

IG: Totéž vidíte v arabských zemích, když se autoritářské režimy rozpadnou.  

MS: Je otázka, zdali do těchto zemí lze „vyvážet“ západní model demokracie.  

IG: O to ani nešlo. O změny usilovali sami.  
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MS: Lidé chtějí být svobodní.  

... Integrace na Západ ...  

MS: Dotkli jsme se již několikrát zahraničí, využijme toho a diskutujme český integrační proces do 

západních struktur.  

IG: Šlo hlavně o to …  

MS: … přestřihnout hranice, zbourat zeď.  

IG: Geopolitický transfer je jedna věc, sjednocení Evropy je druhá věc. Bavili jsme se i o vyrovnávání 

životní úrovně, i to je součástí procesu.  

... Pozice intelektuála ...  

MS: Jste člověk, který analyzuje společenské procesy, jaký význam má intelektuál v rámci veřejné 

debaty. Je vítán?  

IG: Musí se umět prosadit.  

MS: Jde jim to? Podívejme se na Václava Bělohradského, Jana Kellera, Martina Potůčka, Petra 

Pitharta, byť byl donedávna senátorem. Nejsou na periferii? 

IG: Příklad Bělohradského je zajímavý. Když jako intelektuál začne být příliš servilní, odepíše se tím.  

MS: Václav Bělohradský prošel metamorfózou. Nejprve podporoval občanské demokraty, kritizoval 

neochotu přiznat omyly, a nyní podporuje sociální demokracii, kritiku globálního kapitalismu, je za 

sociální stát ...  

IG: Bělohradský pro mne není příliš intelektuál.  

MS: Zmínil jste Slovinsko. Ti mají Slavoje Žižeka a působí tam i jiní členové Lublaňské psychoanalytické 

školy, která má mezinárodní dosah.  

IG: To, co říká, může ovšem říkat všude, pouze ne ve Slovinsku, aby jej brali vážně.  

MS: Na někoho působí jako „šašek“. 

IG: Jsou dva druhy intelektuálů. Jsou jako Bělohradský, Pehe, kteří dělají přímou politickou analýzu, 

reflexi, pak jsou lidé, kteří dělají normální vědecký výzkum. Je jedno, jestli jej dělají v sociologii, 

vodohospodářství, životním prostředí, měli by produkovat relevantní výsledky. Pochopitelně politika, 

která nemá toto reflexní zázemí, je odsouzena k havárii.  

MS: Není toto příklad naší politiky?  

IG: Ano, je. My jsme si jej vytvořili - a to je slabá stránka disidentů, že byli zvyklí spoléhat na svou 

hlavu a na své vlastní myšlenky, že nevnímali a neslyšeli to, co se týkalo například československých 

vztahů.  A také vědět, že nepotřebujete být tam, kde rozhodují obálky. Korupce je protikladem 

znalostně a analyticky podložené politiky. Korupce potřebuje jen ideologie, nepotřebuje vědu. To byl 

příklad Klause, ale i Topolánka a leckterých socialistických politiků, ...  
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MS: ... a proto došlo k tomu, k čemu došlo.  

... Hodnocení a výhled ...  

MS: Když hodnotíte proces pětadvaceti let, co byste řekl, kam jsme dospěli, jakých omylů jsme se 

dopustili?  

IG: Nevím, zda vývoj mohl být efektivnější.  

MS: Byli jsme limitováni podmínkami. Rozhodně však nejste zklamán.  

IG: Ne. Měřeno na škále: Ježíši, kdyby se to vrátilo zpět - až po vše je ideální, jsme někde na šedesáti 

procentech.    

MS: Jak vidíte budoucnost této země v rámci integrující se Evropy a globalizovaného světa?    

IG: Přežijeme pouze v evropském rámci.  

MS: Na druhou stranu - kritika procesu je nutná.  

IG: Přednášel jsem o tom nedávno v Bratislavě na konferenci u Magdy Vášáryové. Jedna věc je kritika 

a druhá věc je to, co vzniklo z příliš častého střídání totalitních režimů a geopolitických dominátorů 

režimů, od Vídně přes Berlín a Moskvu. Naučili jsme se vůči nim předstírat loajalitu, a ve skutečnosti 

podvádět a nedodržovat pravidla velkou mírou, ať to bylo oprávněné, či ne. Je velmi těžké nalézt 

modus, kdy si musíme uvědomit, že jsme subjekty vývoje, a když podvádíme, podvádíme sami sebe. 

To je naopak případ dnešní situace a našeho postavení a vztahu k Evropské Unii a Bruselu. Jsme 

nepochybně subjekty svého vývoje, ale potřebujeme se vymlouvat na někoho vnějšího, nebo 

dokonce fňukat nad nátlakem z venku a kverulovat. Myslím si, že český euroskepticismus má tento 

charakter. Abych ale uvedl hodně neutrální případ. Když jsme se bavili o Slovinsku, je tam mnoho 

českých hrobů, vojáků, kteří tam loajálně v rakouskouherských uniformách zastavili italskou ofenzivu 

a také tam umírali. První republika se ovšem postavila jednoznačně na stranu těch, kteří se projevili 

neloajálně a zběhli, udělali legie, a naopak ty první odsoudila. Tak vzniká polarita. My proti Evropě 

kverulujeme podobným způsobem.  

MS: Měli bychom usilovat, abychom byli více hráči a konstruktivně kritizovat procesy.  

IG: Měli bychom dokázat formulovat pozitivní vizi, jak s tím nebo tím problémem naložit a získávat 

pro spolupráci spojence, ne si jen stěžovat. 

MS: Děkuji vám za kritické pohledy.  

P.S.: 

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

IG: Jednak jsem koncem osmdesátých let spoluzaložil Kruh nezávislé inteligence, který integroval 

nezávisle myslící lidi v akademických a výzkumných institucích a mnozí z nich pak přešli do nové 

administrativy, parlamentů i vlády. Pracoval jsem v OF, vedl jeho volební kampaň a později vedl 

analytický odbor Kanceláře prezidenta Vaclava Havla, jako československého prezidenta. Pak jsem 
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odešel do privátního sektoru a až do roku 2013 zůstal ve své firmě, která se věnovala analýzám 

různých veřejných a rozvojových problémů a hledání politik na komerční bázi. 

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

IG: Samozřejmě, a o vše jsem vlastně přišel v následném tunelování fondů. Neberu to příkře, pomohl 

jsem privatizaci, ale někteří mne okradli a nakradli sobě, to není v pořádku a náš kapitalismus tím 

bude zatížen dlouhodobě, pokud ne geneticky. Bude třeba se s tím vyrovnávat podobně obtížně jako 

s komunismem, jako s nespravedlností. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 

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

společenství a také k opětovnému setkání v Evropské unii?       

 IG: Můj otec přišel do Prahy ze Slovenska v roce 1936 na gymnázium a už zde zůstal, maminka se 

narodila v Praze. Moje starší dcera se narodila v prosinci 1992 jako jedno z posledních 

Československých dětí. Jsem Čech, ale na Slovensku jsem doma a moje děti také. A ještě, protože 

jsem pracoval pro Československého prezidenta, který měl tu čest, že byl pozván promluvit oficiálně 

na společné schůzi obou komor amerického kongresu, vím, že geopoliticky bylo Československo v jiné 

váhové mezinárodní kategorii než nástupnické republiky. Jeden z prezidentů ČR ani vůbec nikdy 

nedostal pozvání k oficiální návštěvě Washingtonu, což je pokles na úroveň Lukašenka. Jinak 

Visegrádská spolupráce byla právě dílem československé politiky. Rozdělení samozřejmě zrychlilo 

evaporaci slovenského nacionalismu a pozitivně akcelerovalo slovenskou vlastní odpovědnost za svůj 

vývoj. ČR na rozdělení doplatila. Ekonomické náklady rozdělení musely být obrovské a platíme je 

dodnes. Vztahy se Slovenskem jsou velice těsné a příbuzenské, ale z toho nevyplývá, že se nutně 

musíme v Unii opět jaksi dopracovat ke společnému postupu. Jsme dvě samostatné země a 

Československo patří nenávratně historii a minulosti.     

 

 

Dialog o transformaci s Radkem Špicarem6,7: 

MS: Navrhoval bych, abychom začali rokem 1989, byl jste mlád. Jaké naděje jste do něj vkládal nebo 

jaké naděje do procesu vkládali vaši rodiče, blízcí. Jak se případná očekávání a naděje proměnily do 

reality, jak se materializovaly?  

RŠ: Byl jsem velmi mladý. Dokonce jsem byl ještě na základní škole. Vnímání významu situace bylo 

tomu úměrné. Pro mě bylo především dobrodružstvím účastnit se demonstrací. Pochopitelně kvůli 

rodinnému zázemí jsem tušil, že v komunistickém režimu není vše v pořádku. Očekávání byla tím 

ovlivněna. Věděl jsem, že se ve škole, po pádu komunismu, konečně nebudeme muset učit věci, o 

kterých doma a jinde uslyším, že byly úplně jinak. Tušil jsem, že nám budou vládnout lidé, z nichž si 

                                                           
6
 Radek Špicar *1977, český ekonom, působil ve společnosti Škoda Auto, v roce 2013 je ředitelem Aspen Institut 

Prague, je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.     
7
 Dialog byl natočen ve středu 4. prosince 2013 odpoledne v prostorách pracovny Radka Špicara v Aspen 

Institutu v Palackého 1, Praha 1, Nové Město, druhé setkání se odehrávalo ve středu 11. prosince 2013 
odpoledne v prostorách pracovny Radka Špicara v Aspen Institutu v Palackého 1, Praha 1, Nové Město.  
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nebudeme muset dělat pouze legraci jako dříve. Budeme moci vycestovat nejen na Východ, ale i na 

Západ. Bude konečně k dispozici literatura, která k dispozici nebyla, atd. Co se týká naplnění 

očekávání, řekl bych, že se víceméně naplnila, byť kdybych měl vzpomenout na to, co bylo největším 

rozčarováním, byla to rychlost změn. Nevím, zdali to nebylo pouze věkem, ale představoval jsem si, 

že vše půjde rychleji a bude to mnohem snazší. Jak procesy trvají dlouho, jak jsou složité, jak závažná 

je zátěž minulosti, která stále ovlivňuje přítomnost, to mne překvapilo a myslím, že i ledaskoho 

jiného.  

MS: Dlouho byl budován socialismus, a stejnou dobu budeme budovat otevřený systém. Ještě bych se 

zastavil u vás. Využili vaši rodiče příležitosti, která se lidem nabízela?  

RŠ: Ač mladý, měl jsem poměrně staré rodiče. Myslím si, že patří ke generaci, která neměla a nemá 

pocit, že společenské změny, jež nastaly, ji zastihly ve věku nebo v údobí života, kdy je možné jich 

využít a dramaticky změnit život. Zůstali v původní práci. Pouze se jim výrazně zvětšila kvalita života 

v tom směru, že konečně žili v demokratické zemi, mohli si říkat, co si skutečně myslí, mohli cestovat, 

nemuseli žít ve lži. Že by změna znamenala dramatické změny v jejich ekonomickém, sociálním 

statusu z pohledu využití různých příležitostí, které předtím nebyly a kterých se chopili, k tomu 

nedošlo.  

MS: Mohli bychom lakonicky říci kontinuita.  

RŠ: Přesně tak.  

MS: Je asi iluzorní si myslet, že v roce 1989 lidé stáli na startovací čáře.  

RŠ: Zcela určitě ne. Tato skutečnost se projevuje i dnes. Situace byla určitě ovlivněna věkem, ve 

kterém změny každého jednotlivce potkaly. Pokud změna potkala lidi, kteří právě končili vysoké 

školy, mohli toho využít a vrhnout se do podnikání, využít všech příležitostí, které se tenkrát nabízely. 

Pro ně to byla obrovská příležitost. Pro starší lidi byly příležitosti mnohem menší. Pro mladší to spíše 

znamenalo možnost získat kvalitnější vzdělání, mít větší rozhled díky možnosti cestovat, učit se 

světové jazyky a podobně. Jistě na tom byli dobře i lidé, kteří již v dobách komunistického režimu byli 

schopni cestovat do zahraničí, seznamovat se s tržním hospodářstvím, nebo v rámci různých 

společenství na okraji společnosti je provozovat. Byli to například členové komunistické strany nebo 

lidé s důvěrou komunistické strany, kteří mohli cestovat na Západ. Byli to též různí veksláci, 

obchodníci a podobně. Toto pochopitelně byly skupiny obyvatel, které byly lépe připraveny využít 

nových příležitostí i v souvislosti s tím, že naše transformace byla do značné míry charakteristická tím, 

že právní systém nebyl v počátku hlavní prioritou.  

… Komunismus …  

MS: Nyní bych přešel před rok 1989. Jak zpětně vnímáte komunistický režim a ideologii, která zde 

panovala?  

RŠ: Vzhledem k mladému věku komunistický režim nebyl režimem, který by mě děsil, u kterého bych 

si uvědomoval jeho zásadní nedostatky. Spíše jsem jej vnímal v rovině vnímání dvojakosti, 

neupřímnosti a toho, že celý ten systém nebyl příliš funkční. Generoval elity, kterých si nikdo nevážil. 

Vnímal jsem ho i skrze omezení, která byla konkrétní, ať se to týkalo možnosti studia, cestování, 
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podnikání apod. Pokud bych měl můj vztah k režimu sumarizovat do několika slov, vnímal jsem 

nefunkčnost režimu, která se projevovala nejrůznějšími způsoby.  

MS: Jinými slovy režim byl podle vás odsouzen k zániku.  

RŠ: Do značné míry ano, což se dnes dá dobře dokumentovat na tom, že přestával být schopen 

naplňovat hlavní očekávání, která lidé od státu mají. Očekávání je ve společnosti celá řada: například, 

že stát zajistí podmínky pro život ve zdravém prostředí. Právě ekologie byla obrovským problémem. 

Navíc se jednalo o kvalitu života, která je daná ekonomickou výkonností státu a funkčním 

hospodářstvím. Ukazuje se, že například dnešní čínští komunisté pochopili, že je nutné lidem dopřát, 

aby hospodářství fungovalo. Pak mohou sázet na to, že lidé politická omezení budou lidé akceptovat. 

Komunisté ve východním bloku tuto skutečnost nedocenili, a komunismus zkolaboval.  

MS: Ideologie byla nadřazena ekonomice. U Číňanů to bylo později. Reformovat systém začali 1979. 

Chtěli, aby kočka chytala myši.  

RŠ: Bez ohledu, jaká je kočka. Pouze je nutné, aby chytala myši. Naši komunisté tuto skutečnost 

úplně nepochopili.  

… Směřování ideologie …  

MS: Soudíte, že v počátečních východiscích měla ideologie své opodstatnění? Cílem mnohých bylo 

vytvoření „spravedlivého světa“. Byla tu touha po harmonickém uspořádání, utváření „nového 

člověka“. Dnes se nám tato východiska mohou zdát úsměvná. Lidé po druhé světové válce je chápali 

jinak.  

RŠ: Jistě, v rámci dobového kontextu je to pochopitelné. Můžeme rozumět i určité afinitě 

k Sovětskému svazu, zášť k Západu, který nás zradil. Toto jsou skutečnosti, které posuzovat několik 

desítek let poté, je složité. Můžeme se tomu smát, nebo to nechápat. Pokud bychom se však přenesli 

do doby, pochopení pro směřování lidí by bylo jasnější. Ano, plně mě to nepřekvapuje. Dokážu si 

představit, proč k tomu došlo.  

… Klady minulosti? … 

MS: Člověk se může tázat, zdali minulý režim byl odsouzen k zániku, nebo tam byla určitá pozitiva? 

Lidé zde žili své životy, byly zde hospodářské, kulturní a jiné výkony. Vnímáte onu periodu jako období 

zmaru, nebo v ní můžete nalézt pestrý svět?  

RŠ: Zcela jistě to byl svět, který byl pestřejší, než se nám dnes může zdát. V dnešní diskusi od mnoha 

lidí zaznívá: „Za minulého režimu nám bylo mnohem lépe než dnes.“ Je nutné vytknout před závorku, 

že zcela jistě neplatí teze, že v minulosti bylo lépe, nežli je dnes. Platí to ve všech ohledech. To 

znamená, že dnešní situace je nepoměrně lepší, než byla za minulého režimu. Na druhou stranu, 

samozřejmě, ta zlá doba, která se snad nikdy nevrátí, měla svá pozitiva, která život činila snesitelnější, 

která se i z dnešního pohledu jeví jako něco, co mělo svou hodnotu. Určitě mezi to patřila větší 

soudržnost ve společnosti. Lidé nebyli tolik orientováni na výkon, nebyli sobecky ponořeni do své 

práce. Existoval bohatý společenský život. Lidé měli více času na to, aby četli, aby chodili za kulturou, 

aby sportovali, aby cestovali v rámci omezených hranic, které byly. Určitě konzumní návyky 

společnost tolik neničily, jako ji ničí v dnešní době. Například sociální nůžky, které se dnes velmi 
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rozevírají mezi bohatými a chudými, v minulosti tolik neexistovaly. To se pochopitelně pozitivně 

projevovalo na školách, kde si bohatší nedělali legraci z chudších, jelikož jsme na tom všichni byli 

stejně. Nechci říkat, že tato rovnostářská společnost je v pořádku. Určitě není, ale z pohledu 

rozšiřujících se sociálních nůžek v současné tržní ekonomice a společnosti je to skutečnost, která má 

svou váhu.  

MS: Neměli bychom zapomínat, že česká společnost byla a je rovnostářská.  

RŠ: S tím souhlasím.             

MS: Též jste poukázal na skutečnost, že komunistický režim nebyl konzumně orientován, ale lidi 

nasytil. V Maďarsku se o té době hovořilo jako o gulášovém socialismu.  

RŠ: Pouze je nasytil, ale nebyl schopen jim dopřát možnost vlastní realizace, naplňování jejich ambicí, 

kariérní růst, vlastní podnikání. Ano, nasytil je, ale to přece člověka nemůže plně uspokojit. Pursuit of 

happiness, na kterém je založena americká společnost, ten zde zcela jistě nefungoval, jak by měl. I to 

byl jeden z důvodů, proč se režim nedokázal udržet tak dlouho, jak by si jeho představitelé přáli. 

… Exil a emigrace …   

MS: Lidé, kteří s tímto režimem nechtěli mít nic společného, odešli do exilu, emigrovali. Soudíte, že 

díky tomu Československo, Česká republika přišla o část elit?  

RŠ: Zcela jistě. Jedná se o historický problém českých zemí, nebo našeho prostoru, který společnost i 

dnes ovlivňuje velmi negativně. Ať již vyháníme židy, pronásledujeme Němce, utíkají 

protikomunističtí aktivisté po roce 1948, v roce 1968 … Neustálý exodus elit nebo jejich ničení se 

negativně podepisuje na duši národa a na kvalitě společnosti.  

MS: Nový režim stavěl na této kaskádě. Schopní byli nahrazováni méně schopným, ti neschopnými a 

z nich se stali všehoschopní.  

RŠ: Pochopitelně, a vedlo to k velké frustraci schopných. Ti mohli situaci řešit několika způsoby. Mezi 

možnosti patřila i emigrace do nějaké meritokratické země, kde podmínkou úspěchu je výkon, a ne 

stranická knížka nebo loajalita ke straně. Jiní upadli do letargie, aby mohli v režimu přežít.  

… Disent …  

MS: Pak zde byli lidé, kteří s režimem nesouhlasili, byli schopni mu vzdorovat, ale neodešli za hranice. 

Nemyslím přímo na chartisty, ale též na ty, kteří utvářeli underground aj. Zkrátka - všichni, již utvářeli 

demokratickou opozici.  

RŠ: Mám k nim obrovský respekt, protože kriticky se vymezit vůči všudypřítomnému, násilnému 

režimu zcela jistě vyžadovalo velkou dávku odvahy. Myslím si, že pro společnost měli velký význam, a 

to minimálně ze dvou důvodů. Ukazovali, že se dá žít jinak. Poukazovali explicitněji na problémy a 

nedostatky společnosti, v níž žili. Považuji je za velmi důležité i pro to, jakým způsobem zahraničí 

vnímalo naši zemi. Zahraničí díky nim mělo možnost na naši zemi nahlížet jako na stát, kde ne všichni 

stojí za prapodivným vedením. Díky nim vědělo, že jsou zde kriticky uvažující lidé, se kterými je 

možné hovořit. Pro transformační část byli naprosto klíčoví. Byli to oni, kteří na základě toho, čím 

prošli a jak se osvědčili, mohli do nových vyprázdněných pozic - ať již politických, ekonomických, 
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společenských - nastoupit. Byť se v mnoha případech ukázalo, že schopnost režimu vzdorovat se 

automaticky nerovná schopnosti kvalitně zastávat pozice v rámci nového demokratického politického 

systému.  

MS: Zkrátka tito lidé pomohli přemostit období z totality do demokracie a z plánovaného hospodářství 

do kapitalismu. Sluší se říci, že disidenti byli idealisty a byli v zápětí vystřídáni pragmatiky.  

RŠ: Myslím si, že tato teze je do značné míry platí, byť existovala spousta výjimek. Jak jsem již říkal, 

jste-li člověk, který dokáže zlu vzdorovat, ještě to neznamená, že se dokážete automaticky etablovat 

na život v demokratické tržní, mnohdy v tvrdé realitě. Viděli jsme spoustu případů, kde to nedopadlo 

úplně dobře. Role těchto lidí v transformačním období - ať již dovnitř společnosti, nebo pro vnímání 

země navenek - byla podle mého názoru ale opravdu důležitá.  

… Vyvrácení ideologie …  

MS: Pokročme dále. Je zřejmé, že režim padl, ale co s ideologií? Bude pokračovat dále? Vždy se 

naleznou lidé, kteří budou podporovat ideologii před rokem 1989. Nemůžeme asi ji srovnat s tím, co 

nyní hlásá Komunistická strana Čech a Moravy, která je následuje komunistickou stranu, jež zde 

působila před rokem 1989.  

RŠ: Myslím si, že některé prvky z komunistické ideologie budou vždy mít své zastánce. Vždy budou 

populární, jelikož do značné míry sází na poměrně základní touhy lidí, na nejnižšího společného 

jmenovatele v rámci společnosti nikoliv na odpovědnost jednotlivce, ale spíše na všeobjímající stát, 

který se postará atd. Toto jsou myšlenky, které i dnes mají své zastánce. Právě proto je tak důležité, 

aby se politici a politické strany - které vědí, jak složitá je správa věcí veřejných, jak náročné jsou 

procedury demokracie a jaké nároky kladou na jednotlivce a všechny zúčastněné - nechovaly 

populisticky.       

MS: Pokusy jsou, ale je otázkou jejich síly a dopadu na společnost.  

… Stav společnosti …  

MS: Než otevřeme téma demokracie kapitalismu, v jakém stavu byla společnost a hospodářství? Čím 

vším při zpětném pohledu společnost trpěla? Poukázal jste na nedobrou ekologickou situaci.  

RŠ: Člověk by mohl o stavu společnosti a jejích problémech přednášet dlouho. Je zřejmé, že 

společnost byla jednotlivými problémy prorostlá a stála na velmi vratkých nohou. Systém nebyl 

udržitelný. V ekonomické oblasti byl založen na centrálním plánování, které sice může být v určité 

oblasti a v určité době efektivní, ale myslím si, že je z dlouhodobého pohledu méně efektivní nežli 

volný trh. Konkurenceschopnost zboží, které se na základě různých kvót vyměňovalo v rámci RVHP, 

byla mizivá, schopnost prodávat výrobky, které se zde vyráběly, byla mizivá rovněž. Do čela 

společností se dostávali lidé, kteří k tomu neměli dostatečné kompetence. Co se hospodářství týče, 

dopláceli jsme na skutečnost, že jsme součástí východního bloku, protože jsme v rámci bloku patřili 

k nejvyvinutějším. Hospodářský systém do značné míry fungoval díky minulosti, …   

MS: … poněvadž zde byla nastavena průmyslová základna. 
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RŠ: To, že jsme před rokem 1948 na tom byli tak dobře, umožnilo režimu fungovat do roku 1989. 

Mohl zajišťovat základní funkce a chod systému jako celku. Troufám si tvrdit: čím dále režim 

pokračoval, tím více svou konkurenceschopnost a schopnost efektivně fungovat ztrácel.  

MS: Někdo vám řekne: „Ano, ale dokázali jsme vyvážet i investiční celky.“  

RŠ: Ano, je to v pořádku, ale člověk se musí podívat, kam jsme je vyváželi, na základě jakých kritérií, 

kolik jsme za ně dostávali atd. Se situací jako je dnes, kdy musíme obstát v konkurenci na globálním 

trhu, která je náročná, se to nedá srovnávat.  

MS: Zkrátka vše bylo připraveno na zásadní změnu.  

… Demokracie …  

MS: Slovo, které bylo skloňováno během revolučních dnů, byla demokracie. Jak ji vnímáte jako 

společenský řád?  

RŠ: Pro mě je demokracie systém vlády lidu. To znamená systém, v němž lidé mají volební právo, 

které mohou svobodně využívat, kdy na základě svobodných voleb jsou konstituovány instituce, které 

posléze vládnou. Společenské uspořádání v sobě - a to je důležitá věc - obsahuje systém brzd a 

protivah, aby moc, kterou lid vytváří, byla, pokud možno co nejméně zneužívána těmi, kteří moc mají 

a vládnou nám.  

MS: Můžeme shrnout, že demokracie je vládou lidu, lidem a pro lid.  

RŠ: Měla by být.  

MS: Člověk se setkává s postojem, že demokratické uspořádání taky generuje vlády populistů. Lidé se 

nedívají na dlouhodobý prospěch, ale užívají politiku „bližší košile než kabát“.  

RŠ: Zcela jistě. Jedná se o implicitní problém systému, který zde bude vždy a se kterým je potřeba 

pracovat, a proto je nutné kultivovat občany, že zde nejsou jednoduchá řešení, není možné vše 

udělat přes noc. Ovšem taková očekávání jsou zde automaticky, a proto je nutné, aby si tuto 

skutečnost politici uvědomili, nějakým způsobem s tím pracovali a vysvětlovali, že právě rychlá a 

jednoduchá řešení v praxi nevedou ke kýženým výsledkům. Jako v normálním běžném životě je 

potřeba třeba mít čas a odpracovat si vše, co potřebujeme, tentýž přístup je nutné mít ve veřejném 

životě.  

MS: Je žádoucí, aby politické elity k tomu byly tlačeny.  

RŠ: Občanská participace na věcech veřejných je obrovský problém. Je pochopitelné, že k tomu byla 

společnost nucena. Snažila se - ať vědomě, či nevědomě - dostat do opačného extrému. Byla snaha, 

aby se lidé věnovali spíše sami sobě, než aby se účastnili ve věcech veřejných. Myslím si, že kyvadlo 

po extrému v minulém režimu a extrému, jenž následoval po roce 1989 v počátku transformace, se 

vrací do polohy, kde by mělo být. Lidé si uvědomují, že tak, jak je důležité pracovat na sobě a pro 

sebe, je důležité něco dávat společnosti a participovat na jejím vývoji, pomáhat s její kultivací.  

MS: Právě v devadesátých letech zde byla velká snaha participace.  

RŠ: Myslím si, že však nevydržela.  
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MS: Řadíte to do extrému, který byl spojen se sametovým převratem.  

RŠ: Přesně tak.  

… Povinnosti člověka …  

MS: Zdůrazňujete aktivního člověka v občanské společnosti, …  

RŠ: … jeho participaci v politických stranách, ve veřejném životě, neziskovém sektoru, jeho participaci 

ve volbách.  

MS: Ano, když se podíváme na počet neziskových institucí, Česká republika ve srovnání nevypadá 

špatně. Je otázkou, zdali aktivita občanských iniciativ má dopad na formování demokratické politiky.  

RŠ: Řekl bych, že k tomu dnes dochází. Je zde Rekonstrukce státu, Oživení, toto v minulosti chybělo. 

Bylo zde mnoho neziskovek, které se věnovaly pouze své parciální oblasti. Byly důležité, je dobré, že 

jsme je měli. Je výborné, že jsme jich měli více než ostatní, ale jejich ambice ovlivňovat společnost 

celkově, věnovat se politice, ekonomické oblasti, poukazovat na nedostatky, snažit se navrhovat 

konkrétní řešení, tu jsem zde v minulosti příliš nenacházel. Je dobré, že se objevuje nyní. Je vidět, že 

je pro ně prostor a lidé skrze ně mohou získat významný vliv.  

MS: Jsou lidé, kteří budou namítat, že posilování vlivu těchto institucí ohrožuje parlamentní 

demokracii.  

RŠ: Víme, kdo toto říká, ale myslím si, že to není úplně pravdivé. Ve svobodné společnosti velmi 

dobře mohou koexistovat jak legitimně zvolené orgány s tím, co mají za úkol, tak občanská 

společnost, která je pro ně zpětnou vazbou a věnuje se oblastem, které jsou opomíjeny. Občané 

přicházejí s jinými nápady, s nimiž nemůže přicházet rigidní státní správa, politika. Neziskový sektor 

má zcela jistě své místo a doufám, že bude posilovat.  

MS: Myslíte si, že negativní postoj bude v naší společnosti překonán a občanské společnosti se bude 

dostávat více pozornosti, a tím i bude demokracie lepší a lepší, jak o evolučním rozvoji snil Masaryk 

s Benešem?  

RŠ: Myslím si, že rozumím osobám, které varují před příliš velkou mocí nevolených elit. Vím, o čem 

hovoří. Nakonec se tážeme, co dělají, proč to dělají, jaký mají vliv. Neberu to na lehkou váhu, ale 

myslím si, že občanská společnost bude nabývat i nadále na významu, že budou jednotlivci, kteří ji 

budou mít ambici ovlivňovat veřejný prostor čím dál tím více. Jsem přesvědčen, že výhody převažují 

nad nevýhodami, před kterými ale nezavírám oči.  

MS: Myslíte si, že pokud bude slyšet hlas každého, bude zde stav, který bychom mohli vyjádřit tím: já 

pán, ty pán?  

RŠ: Těžko se může nezisková organizace srovnávat s možnostmi politických stran, resortů vlády. To 

jistě ne, ale že to nemůže být stav absolutního podřízenectví, nemožnosti cokoliv ovlivnit v rámci 

svých možností, to je, myslím, v pořádku. Je však na sektoru na jeho představitelích, aby si našli cesty, 

skrz které v rámci demokratického systému mohou moc získávat. Je na jejich odpovědnosti, aby s ní 

nakládali odpovědně, aby ji nezneužívali, ale využívali k něčemu, z čeho bude mít prospěch celá 

společnosti.  
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… Demokracie a dialog …  

MS: Jak vnímáte význam dialogu v rámci utváření české demokracie? Můžeme asi přijmout tezi, že 

autentický dialog rozpohybovává jednotlivé společenské procesy. 

RŠ: Umění dialogu je uměním samo o sobě. Je složité a my se je stále učíme. Jsem velkým kritikem 

toho, jak u nás dialog probíhá. V čem selháváme, je schopnost komunikace mezi jednotlivými světy, 

jak jsem se s ním mohl seznámit v anglosaském světě. Svět politiky hovoří velmi aktivně 

s akademickým prostředím, umělci hovoří s byznysem. Jsou to světy navzájem prostupné. Tento 

přístup u nás není zaveden. Mezi jednotlivými světy jsou určité propasti, což však kvalitě společnosti 

příliš neprospívá, a proto se v tomto máme mnoho co učit.  

MS: Například Aspen Institut k tomu pomáhá.  

RŠ: Snažíme se. Domníváme se, že je to problém, který je potřeba řešit. Nakonec, když funguje 

komunikace, je prospěšná pro všechny. V rámci naší role se s tím snažíme něco dělat.  

MS: Kde podle vás vězí příčina špatného dialogu, respektive monologu? Soudíte, že je to způsobeno 

tím, že lidé před rokem 1989 nebyli zvyklí se prezentovat ve veřejném prostoru, nahoru mohli pouze ti, 

kteří vlastnili stranickou knížku …  

RŠ: Projevuje se tam despekt k elitám. Lidé u nás si nezvykli statečně si stát za svými názory, jelikož to 

často nepřináší pouze potlesk a obdiv, ale ještě častěji to přináší kritiku, despekt. U nás ne 

konstruktivní, ale spíše kritiku, která se rovná vysmívání, ponižování. Pochopitelně ne každému se do 

toho chce. Rozumím některým akademikům a filozofům, že takto s kůží na trh jít nechtějí, což je 

samozřejmě škoda, jelikož jejich hlas je významně postrádán. Máme zde mnoho ekonomů, kteří se 

aktivně derou o své slovo ve veřejném prostoru, ale chybí mi filozofové, sociologové a další zástupci 

důležitých skupin, kteří mohou k aktuálnímu vývoji něco říci, naznačit, jak by se měla společnost 

vyvíjet.  

MS: Například nemáme Václava Havla, ale své postoje nabízí Václav Bělohradský, Jan Keller. Na 

druhou stranu můžeme říci, že není každý jako Slavoj Žižek, slovinský myslitel, jehož dosah je globální.  

RŠ: Je to složité, o působení ve veřejném prostoru usilují mnozí - ať jsou to celebrity show byznysu, 

nebo jiní. Prosadit se v konkurenci, nabídnout něco zajímavého, co by nebylo těžko stravitelný 

produkt, je pochopitelně velmi složité. 

MS: Zmínil jste show byznys ve veřejném prostoru. To je spíše banalizace věcí než skutečná analýza, 

dialog, který posouvá společnost jako celek dál.  

RŠ: Právě proto je těžké se uplatnit a obstát pro ty, kteří nenabízejí lehce stravitelný produkt. Hledat 

cesty trivializace je velmi bolestivé. Intelektuálům se do toho jít nechce, poněvadž nechtějí slevit 

z náročnosti sdělení. Nejsou schopni složité věci vysvětlovat jednoduše, aby je lidé pochopili, protože 

si zakládají na tom, jakým složitým jazykem hovoří. Toto jim trochu zazlívám, i těm, kteří nejsou 

schopni vzkaz zabalit tak, aby jej lidé pochopili.  

MS: Pro demokracii je nutné, aby ti, kteří ji vytvářejí, byli schopni pracovat sami na sobě. Jinými slovy: 

demokracie potřebuje vzdělané lidi. To se však bohužel příliš nepěstuje. Vinu na tom má i české 

školství.  
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RŠ: Začíná to v rodině, kde vás to buď naučí, nebo ne. Pokračuje to vzdělávacím systémem, který toto 

podporuje, nebo ne atd. Toto jsou věci, které je obtížné ovlivnit ze strany státu. Souhlasím s vámi, že 

v tuto chvíli je prostor ke zlepšení ve všech oblastech, o kterých jsem hovořil.  

… Neúčast v rámci demokratické politiky …  

MS: Ano, ale zde je ještě jedna skutečnost vztahující se k demokratické politice. Češi nejsou ochotni 

participovat v politických stranách, které se podílí na vládnutí. Mnozí z nás si řekli: „Prosadili jsme 

změnu, ale nechť politiku dělají lidé, kteří jsou k tomu určeni. Máme profesionály.“  

RŠ: Tento přístup je pochopitelný a minulostí vysvětlitelný, neboť všichni museli být zaměstnáni, lidé 

byli nuceni k tomu, aby se stali členem komunistické strany a ve veřejném prostoru se angažovali. 

Všichni volili, přestože nechtěli, přestože neměli koho, nebo nechtěli volit toho, koho musí. Tato 

nechuť se na tom pochopitelně nemůže nepodepsat. Nyní možnost „nezabývat“ se politikou je velmi 

lákavá. Politické strany jsou zprofanované, a proto do nich lidé nevstupují. Máme málo početné 

členské základny politických stran. Není odkud vybírat kvalitní lídry. Tato špatná konkurence vede 

k tomu, že se do skutečně důležitých pozic dostávají lidé, kteří nepatří k nejlepším, které je 

společnost schopna vygenerovat. Není čemu se divit, že těm nejlepším se do politiky nechce, neboť 

v čase D + 1, kdy do ní vstoupí, ztrácí jakýkoliv kredit kvůli důvodům, o nichž jsme hovořili. Pro mne 

jsou to spojené nádoby, ...  

MS: … a proto lidé, kteří vnímají situaci jako neuspokojivou, účastní iniciativ, jako Vraťte nám stát, 

Rekonstrukce státu.  

RŠ: Ano, s vaším postojem souhlasím. Je pravdou, že je vidíme. Na druhou stranu zde hraje roli 

frustrace lidí, i pocit ztráty kreditu, pověsti, přesto do ní někteří lidé vstupují a snaží se v politice hrát 

významnou roli. Jedná se o jednotlivce, kteří do stranického systému nepatřili, a nyní se tam snaží 

angažovat. Toto je určitý trend, který, doufám, bude i nadále pokračovat. Souvisí to s krizí 

standardního stranictví a se vším, co je s tím spojeno. 

… Demokracie a elity …  

MS: Rád se zeptal, jak vnímáte význam elity pro demokracii? Jestliže člověk pozoruje dění ve veřejném 

prostoru, lidé z elitních vrstev společnosti v neziskovém sektoru participují.  

RŠ: Roli elit vnímám jako velmi důležitou především v demokratických zemích. Tam, kde elity fungují, 

jak mají, působí blahodárně na rozvoj a kvalitu života v jednotlivých společnostech. U nás je vše 

ovlivněno minulostí, tedy tím, že elity v minulosti - a nejen v minulém režimu, ale i za Rakouska – 

Uherska v době II. světové války, za minulého režimu - nebyly respektovány z toho důvodu, že se 

nejednalo o elity přirozené, jež by měly podporu obyvatel, jež by si své pozice zasloužily. Byly 

dosazeny, nebo vytvořeny nefunkčním režimem. Ne na základě svých schopností, ale vlastností, které 

nebyly vždy pozitivní. Toto se pochopitelně projevuje i v tom, jak Češi dnes elity vnímají. Z mého 

pohledu tam můžeme vidět pozitivní vývoj, když se podíváte, jak byli vnímaní podnikatelé 

v devadesátých letech. Myslím si, že toto se mění velmi dramaticky. Doufám, že podobný vývoj bude i 

v tom, jak nahlížíme na naše politiky. Pokud se toto nestane, jsme těmi, kdo si pod sebou podřezávají 

větev. Budeme-li na politiku stále nadávat, nesmíme se divit, že tato oblast nebude přitahovat 

schopné lidi. Můžeme ji vidět jako začarovaný kruh.  
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MS: Sluší se říci, že právě první republika byla spojena s elitami a je mnohými označována za 

republiku elit.  

… Kapitalismus …  

MS: Na našem druhém setkání v rámci otázek proměn transformace bych se zabýval obnovou 

hospodářského řádu - a to kapitalismu, respektive tržního hospodářství. O něm se z počátku 

nehovořilo. Vnímáte ve slově kapitalismus sémantické zabarvení? Ostatně komunismus byl konečnou 

fází vývoje společnosti a kapitalismus byl systém rozporů, krizí ...  

RŠ: Problém s českou transformací byl ten, že zde nebyl žádný kapitál. Budovat kapitalismus bez 

kapitálu je složité, což se poměrně rychle ukázalo. Tím však byla transformace hodně ovlivněna. Byly 

zde pokusy privatizovat státem vlastněné hospodářství do rukou obyvatel, které měly i značně 

negativní výsledky. Byla zde snaha získávat kapitál ze zahraničí v počátku změn, a nebyla preferovaná, 

ale nakonec se ukázalo, že není možné se bez něj obejít. Nejen kvůli penězům, ale kvůli know – how, 

zkušenostem. Tato cesta se rehabilitovala, což si myslím, že pomohlo, a především díky tomuto 

transformačnímu procesu jsme tam, kde dnes jsme, byť skutečnost, že česká ekonomika je do značné 

míry, co se velkých podniků týče, vlastněná zahraničním kapitálem, má kromě plusů své mínusy.  

MS: Můžeme říci, že k těm negativům patří skutečnost, že zahraniční podniky zavírají své filiálky dříve 

než v zemi původu kapitálu. Když se ohlédneme k začátkům, soudíte, že lidé si přáli změnu 

hospodářského systému? Lidé chtěli mít stejný blahobyt jako na Západě, ale zřejmě si málo 

uvědomovali, že tam je jiný hospodářský řád.  

RŠ: Možná si toto uvědomovali, ale netušili, co řádně obnáší. Zkrátka - rovnostářství, na které byli 

zvyklí, bude narušeno novým - ať politickým, či ekonomickým systémem. Domnívali se, že dostanou 

netušené možnosti realizace svých snů a schopností. Nebrali v úvahu, že mezi nimi budou vítězové a 

poražení. Problém byl v tom, že pro spoustu lidí, kteří byli minimálně statusově považováni za elitu 

národa, transformace znamenala značný pokles prestiže ve společnosti. Řekl bych, že minorita to 

uměla využít a tito lidé byli úspěšní. Problém byl v tom, že minorita nebyla přijímána příliš pozitivně, 

jelikož její vzestup byl mnohdy provázen dosti podivnými jevy, což pověst elit ve společnosti velmi 

poškodilo.  

... Bohatství ...  

MS: Soudíte, že si lidé mysleli, že s příchodem kapitalismu „přijde“ i bohatství. Nebyla to iluze?   

RŠ: Nemyslím si to. Pouze je vhodné si uvědomit, že vystřízlivění zákonitě muselo přijít, protože 

skutečnost, že se všem otevřou stejné možnosti, neznamená, že všichni jsou stejně predisponováni 

k tomu je využít, a být stejně úspěšní. Toto vedlo k frustraci velkého množství obyvatel.  

MS: Bohatství může být pojímáno s otazníkem. Člověk s průměrnou mzdou se táže, kde se mohli vzít 

dolaroví miliardáři?  

RŠ: Díky tomu, jak vypadal transformační proces, někteří lidé jej dokázali využít a obohatit se 

nadstandardně, a to nejen díky svým schopnostem, ale spíše i zneužitím historického období, v němž 

se objevili. Následná frustrace ostatních, negativní pohled - ať již na politiky, kteří takto zbohatli, 
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nebo na podnikatele, kteří se takovým způsobem dostali k majetku - je celkem pochopitelný, pro 

zdraví společnosti však velmi problematický.  

MS: Jsou lidé, kteří řeknou, že se nějak začít muselo, a proto tito lidé svými neetickými praktikami 

vlastně „umožnili rozjezd“ hospodářství.  

RŠ: Domnívám se, že toto je teze, na které je hodně pravdy. S odstupem času se nám celý proces 

jednoduše hodnotí. V té době bylo velmi složité dohlédnout důsledky všech těch změn. Musím říci, že 

při rychlosti změn a dynamice, kterou doba měla, si nedokážu představit, že bychom zde byli schopni 

dostatečně pracovat na právním a regulatorním rámci, do kterého by se vpouštěly mechanismy 

volného trhu. Již s tím, že některé skupiny byly na to, co se děje nebo bude dít, připraveny, spíše to 

byli ekonomicky zaměření experti nežli právníci, politologové a sociologové. Měli bychom vycházet 

z toho, jak realita vypadala, kdo byl připraven, kdo konal, jak na nás tlak mezinárodního prostředí 

působil. Řekl bych, že velké pochopení, byť kritické, pro všechny plusy, ale i mínusy, kterých bylo 

mnoho, je celkem na místě. Takto zpětně je každý generál. Hodnotit zpětně dvacet let je pak velmi 

snadné.  

MS: Následně lze říci, že hospodářství by se neodrazilo rychle ode dna a „rozkradl“ by to někdo jiný.  

RŠ: Možná silná slova. Sám si nedokážu představit, že bychom si řekli: „Nyní máme volný trh, ještě 

však na to nejsme řádně připraveni, budeme muset pár měsíců, pár let kultivovat a připravovat 

prostředí, abychom nezneužívali majetků.“ Toto si v kontextu toho, co se dělo, nedokážu představit.  

MS: Kapitalismus se v západních státech budoval po staletí.  

RŠ: Přesně tak.  

MS: Milý příměr k tomuto dal Jacques Rupnik o rybí polévce. Jednoduše se dá uvařit, což je proces 

zestátnění, ale převést polévku na akvárium? To již nelze. Pouze to vyžaduje čas.  

... Národní kapitalisté ...  

MS: Ještě se zastavme u námitky, kterou zmiňuje profesor Milan Zelený, a nepřímo jsme se jí již dotkli. 

Týká se významu „národních kapitalistů“. Podle něho významné podniky měly být „doprovázeny“ 

zahraničním kapitálem. Ten by byl postupně odkupován. To znamená, že by se podíl vracel Čechům - 

manažerům. Jsou lidé, kteří tento koncept považují za iluzorní. Zahraniční kapitál na tento způsob 

„pomoci“ nepřistoupí. Pokud však zahraniční kapitál vlastní podniky jiných hospodářství, domácí 

fabrika se zavírá až poslední.  

RŠ: Neznám teorii profesora Zeleného, na čem je postavena a jak je zdůvodněna. Pokud vyjdeme 

z toho, co říkáte, přijde mi to jako holý nesmysl. Nedokážu si představit, jak by někdo kupoval české 

podniky, transformoval je, aby je pak „prodával státu“. Jestliže cosi podobného uděláte, konáte tak 

s dlouhodobou perspektivou; pokud jste správný hospodář a nechcete podnik pouze vytunelovat a 

poslat do bankrotu. Své podnikatelské kroky děláte s dlouhodobou vizí. Chcete do něj dlouhodobě 

investovat, chcete se podílet na jeho rozvoji, chcete, aby byl výdělečný, aby vydělával, aby vám 

splácel investici ze svého zisku, kterou jste do něj vložil. Vůbec si nedokážu představit, v jaké fázi by 

se řeklo, že se jedná o podnik postavený na nohy, investovali jste, pomohli jste nám jej zachránit a 
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nyní si jej od vás koupíme. Toto si skutečně nedokážu představit a přijde mi to hodně divoká 

myšlenka.  

MS: Proč by nešlo mít opci na zpětný nákup?  

RŠ: Tu můžete mít, ale když vám majitel nechce prodat úspěšný podnik, opce na nákup je vám 

k ničemu. Možnost jejího využití by byla pouze v té době, kdy je nespokojen s fungováním podniku. 

Nepovažoval bych za šťastné, aby stát kupoval nefunkční podniky. Navíc, nevím, jestli si pan profesor 

Zelený uvědomuje, že jestli v něčem Češi neexcelují, je to v managementu státem vlastněných 

podniků. Myslím si, že množství státem vlastních podniků je to nejhorší, co by se mohlo stát.  

MS: Jde též o skupinu dobrých manažerů, ale československá ekonomika byla nejvíce postátněná. 

Dobrá, Pithartova vláda vytipovala podniky, které utvářejí páteř hospodářství. Považoval byste za 

smysluplné je provázat se zahraničním kapitálem? Škoda Auto, kde jste působil, je toho důkazem, že 

tyto kapitálové propojení přináší silný impuls pro celou ekonomiku.  

RŠ: Dobré je, že nemusíme teoretizovat, že máme příklady podniků, u kterých jsme se snažili 

zachovat „rodinné stříbro“. Dopadlo to s nimi, jak to dopadlo. Podívejme se na Poldi Kladno. Jsou zde 

podniky, které na tom nebyly úplně dobře - jako je Škoda Auto. Přežily díky zahraničnímu kapitálu a 

jsou dnes páteří české ekonomiky, třebaže jsou vlastněné zahraničním kapitálem. Pro mne z toho 

vyplývá jednoznačný závěr. Čím méně státem vlastněných podniků v České republice - i s tím, co se 

dělo v podnicích vlastněných státem, tím pro českou ekonomiku lépe. Ovšem nezpochybňuji, že 

v určitých sektorech je dobré, když si stát kontrolu ponechá, ale jedná se o infrastrukturní podniky, 

kde se nejde tolik o ekonomickou výkonnost, i když ta je též důležitá, ale politicko – bezpečností 

hlediska.  

MS: Můžeme zmínit společnosti jako je ČEZ nebo Lesy České republiky. 

RŠ: Energetika, pošta, produktovody, sítě a další.  

... Kapitálový trh ...  

MS: Jak se díváte na význam utváření kapitálového trhu?      

RŠ: Od počátku se jednalo o velký problém. Byla zde velká džungle a špatná pověst se táhne až 

dodnes. Co zde dobře zareagovalo, byla samoregulace jednotlivých fondů, s níž přišly ty, které v tom 

viděly dlouhodobou možnost podnikat. Myslím si, že snaha, aby se kapitalismus a hospodářství 

financovalo kapitálovým trhem, byla dost iluzorní. Nepatříme mezi společnosti anglosaského typu, 

kde toto je běžné. Spíše jsme německo – rakouský prostor, kde tuto roli hrají banky. Ano, kapitálový 

trh vznikl, očistil se od příšerných skandálů začátku devadesátých let, nějak funguje. Dnes se 

standardizoval, ale přesto, že se standardizoval, nemá tak špatnou pověst, není spojen s tolika 

komplikacemi jako v devadesátých letech, stejně příliš nefunguje. To však je vzhledem k charakteru 

prostředí celkem pochopitelné.  

MS: Můžeme ale říci, že pozici Prahy převzala Varšava. Tam jsou upisovány akcie z bývalých 

postkomunistických zemí.  
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RŠ: Rozumím této situaci. Jedná se o ekonomiku, kde vznikají a zanikají firmy, kde jsou národní 

šampioni. Rozsah je z tohoto pohledu velmi důležitý. Z toho pohledu je Česká republika poměrně 

malou zemí.  

MS: Lze konstatovat, že nerozvinutý kapitálový trh způsobuje problémy v jiných oblastech, jako je 

penzijní reforma.  

RŠ: Nedůvěra k finančním instrumentům je zde velká, zažitá. Právě proto se není co divit, že podniky 

si nejdou pro peníze na burzu, jelikož by zde nesehnali tolik investorů, ochotných je podpořit. Pokud 

někdo přijde s plánem důchodové reformy, a ještě ji tak hloupě vysvětlí, špatně načasuje, bude 

založena na principech fondů, není se co divit, že výsledek je tak tristní, jak je.     

... Hodnoty ...  

MS: Dobrá, posuňme se dále. Jaké hodnoty považujete za důležité pro fungování demokracie a 

kapitalismu. Slovo svoboda je často skloňováno, ale každý si pod tím představí něco jiného. 

RŠ: Je klíčové, aby si lidé uvědomili, že svoboda sebou přináší velkou odpovědnost, dodržování 

pravidel, zákonů, vymahatelnost práva, ale také to, co nelze vtělit do norem - a to jsou zvyky a mravy, 

které nemůžete vynutit, ale které jsou pro fungování společnosti důležitější nežli kvalitní zákony. 

Obávám se však, že nepomůže nic jiného než dostatečný časový úsek, který má společnost 

k dispozici, aby se věci nějakým způsobem stabilizovaly a uchytily, protože pouze lidé, kteří mají 

oprávněný pocit, že mají před sebou dostatečně dlouhou budoucnost, budou ochotni se chovat tak, 

aby fungovali dlouhodobě. Pokud budou mít pocit, že mohou vydělat více v rámci krátkodobých ne 

plně standardních postupů, samozřejmě toho využijí. V případě, že vědí, že dostanou příležitost 

opakovat „hry“, bude je to motivovat ke správnému chování.  

MS: Jak vnímáte Havlovo spojení „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“? 

RŠ: Vnímám to jako určitý ideál, který je dobré si stanovit a následovat jej. Samozřejmě je jasné, že 

svět, v němž žijeme, není černobílý, a je mi líto někoho, kdo si myslí, že se jedná o absolutní pravdu, 

kterou je potřeba naplnit co nejrychleji. Když tomu tak není, nediskredituje výrok člověka, který jej 

řekl, a filozofii. Tak tomu není. Jedná se o jistý ideální stav, kterému nikdy plně nedospějeme. 

Skutečnost, že něco podobného máme za cíl a snažíme se k tomu dostat, je věc velmi důležitá.  

MS: Přesto tato slova, jimž se někteří z nás vysmívají a považují je za kýč.  

RŠ: Nerad bych žil ve společnosti lživé a nenávistné.  

MS: Orwell to ve svém románu 1984 uvádí. Je tam hodina „lži a nenávisti“.    

... Člověk ...  

MS: Co je podle vás proměna člověka? Ostatně mění se člověk? Můžeme říci, že člověk je stále stejný, 

pouze se přizpůsobuje pravidlům.  

RŠ: S tímto postojem souhlasím. Myslím si, že člověk ve své přirozenosti je stále stejný, ale 

samozřejmě jej ovlivňují příležitosti nebo bariéry, které režim nastavuje. Buď režim akcentuje spíše 

pozitivní stránky a umožňuje člověku, aby se rozvíjel tímto směrem, pak to lidé dělají a má to na ně 

spíš pozitivní vliv. Snaží se klást bariéry, aby lidé své stinné stránky nerozvíjeli, a motivuje je k tomu, 
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aby se chovali odpovědně. Dobré nastavení systému je nutné, jelikož je motivuje k tomu, aby se lidé 

chovali odpovědně - ať preventivně, nebo represivně. Tím svým způsobem limituje negativní stránky, 

které jsou v nás všech.  

MS: Souhlasíte s tím, co v devadesátých letech prosazoval Václav Klaus. On zdůraznil: „Měníme 

systém ne člověka.“  

RŠ: Tato věta má hodně co do sebe. Myšlenky, že doba, ideologie změní člověka v kohosi lepšího, 

považuji za hodně naivní. Skutečně by se měly měnit podmínky, v nichž lidé žijí, protože tím tak 

budou motivováni k nějaké formě chování. Jde o to, aby se jednalo o pozitivní formu chování, která 

pomáhá jim a společnosti, a ne negativní.  

... Politika ...  

MS: To, o čem jsme hovořili, je také předmětem politiky. Jak vnímáte význam politiky? Jedná se podle 

vás o správu věcí veřejných? Jedná se o dosahování obecného dobra?  

RŠ: Ano, politika je správa věcí veřejných. Když jsme u pojmu, raději používám anglické názvy politics 

a policy. Politics je politika v širokém slova smyslu. Policy jsou jednoduché politiky, ze kterých se 

vládnutí skládá.  

MS: Také existuje „polity“, což je politika v tom širším uspořádání.  

RŠ: Samozřejmě ano.  

MS: Když se podíváte na proměnu politiky v devadesátých letech a stav v současnosti, jaké 

skutečnosti byste vyzdvihl? Toto uvádím proto, že člověk se může setkat s postojem, že v 

počátku devadesátých let byli ve veřejném prostoru lidé, kteří usilovali o to, co bylo nazváno obecným 

dobrem. Jinými slovy se jednalo o realizaci politik v rámci „obecného dobra“. V první polovině 

devadesátých let tam byli lidé, kteří byli spojeni s disentem. Vnímáte tam zásadní posun?   

RŠ: Mám-li hovořit o milnících, mohu zmínit svobodné volby, za důležité považuji zakotvení systému 

politických stran. Tím myslím standardizaci stranického politického systému, který je podle mě velmi 

důležitý pro etablování ekonomiky po překonání problémů české ekonomiky a cesty privatizace. 

Myslím i včetně zahraničního kapitálu, který měl kultivační roli na prostředí. Nesmírně klíčovou roli 

měl i vstup do Evropské unie. Další byla i rehabilitace podnikatelské obce po divokých devadesátých 

letech, vstup do NATO a jiných. Toto jsou důležité milníky, jimiž jsme za dvacet let prošli. 

MS: Čím si vysvětlujete skutečnost, že lidé jsou se stavem politiky nespokojeni? Jednoduše lidé 

nedokážou ocenit výkony? Neuvědomuji si možná proces, který jsme prošli.  

RŠ: Je celkem pochopitelné, že jsou lidé z politiky frustrováni. Je tam možné vidět despekt k elitám, 

který se line našimi dějinami jako červená nit. Není se co divit, že i v dnešní době se setkávají 

s nedůvěrou a s kritikou, mnohdy je oprávněná. Myslím si, že se tam vyskytuje problém, jenž je velmi 

citlivě vnímán, a to je neschopnost jednoty politického spektra.  

MS: Voláte po vizi, která by získala podporu většiny politického spektra.  

RŠ: Přesně tak! Jednalo by se o strategické směřování země, jednoty. Tento konsensus byl 

v devadesátých letech mnohem silnější, než je tomu dnes. To znamená, pokud na něj voliči 
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upozorňují, chtějí jej od politiků, ale nedostává se jim, kritika je oprávněná. Obávám se ale, že 

jakákoliv alternativa: hnutí slepených na poslední chvíli, majících protestní charakter a vedených 

jednotlivci, nebo vlády lidu pomocí pravidelných referend - by zcela jistě nevedla ke kýženému 

výsledku. Naopak, považuji je za velmi nebezpečné. Rozumím ale, proč dnes mezi lidmi získávají čím 

dál tím větší podporu.  

MS: Lidé argumentují Švýcarskem. Vím, že můžete namítnout, poněvadž Švýcaři jsou na jiném stupni 

vývoje.  

RŠ: Ano, jedná se o pádný argument, nejsme Švýcarsko.  

... Vize a vládnutí ...  

MS: Soudím, že bychom se měli zastavit u vize společnosti. Jste součástí instituce, která nabízí 

východiska ze situace, v níž se nachází naše republika. Domníváte se, že příspěvky jednotlivých 

institucí nejsou dostatečně silné na to, aby politická elita je uchopila a byla schopna je národu 

představit. Jinými slovy, aby nebyly tvořeny sekretariáty různých institucí.  

RŠ: Ano, nyní jsme ve fázi, v níž je právě nahrazována tato neschopnost politické elity z alternativních 

zdrojů - ať se jedná o byznys, či občanskou společnost, nebo neziskový sektor. Jen si vezměte, co 

„Rekonstrukce státu“ dokázala! Je to fantastické. Naprostá většina poslanců, politiků, kteří s tím byli 

seznámeni, v jistém ohledu program „koupili“ a používají to jako svou politickou prioritu, na které 

budou pracovat. Toto je ilustrace substituce nefunkčních politiků. Díky Bohu za to! 

MS: Jste jedním z reprezentantů Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jakou vizi tento sektor považuje? Jde o 

to, že Česká republika je považována za „montovnu“ v Evropě, přívěšek Německa.   

RŠ: Jsem přesvědčen, že montovnou není.  

MS: Myslíte si, že montovna je čistou nálepkou?  

RŠ: Myslím si, že se jedná o klišé dané určitým typem investic, které sem v jisté době do specifických 

sektorů přicházely. Zdaleka to neplatí paušálně. Naše vize je poměrně jasná, a netýká se pouze 

našeho sektoru. Jedná se o představy fungování státu. Měl by to být stát malý, nepřebujelý, který 

nehází svým občanů nebo podnikům klacky pod nohy. Spíše jim umožňuje, aby sami aktivně rozvíjeli 

své aktivity. Jedná se o stát, který funguje transparentně, který proaktivně svou otevřeností zmenšuje 

prostor pro zneužití systému prostřednictvím korupčního jednání. Když k tomu však dochází, 

represivní složky jsou schopny toto potrestat. Máme představu o otevřeném státu, který se nebojí 

toho, co se děje v zahraničí. Naopak, se zahraničím je úzce spjat jak z podstaty fungování ekonomiky, 

tak i politickou a sociální otevřeností vůči okolnímu světu. Usilujeme o stát, který je zároveň schopen 

hrát aktivní roli v mezinárodních společnostech, jichž jsme členy. Zároveň bychom tam měli bránit 

své národní zájmy. Nebát se, že bychom se rozpustili, ale naopak. Tím, že se staneme jejich součástí, 

posílíme celek, jehož jsme součástí. To je v konečném důsledku pozitivní nejen pro nás, ale i pro něj.   

MS: Domníváte se, že politická reprezentace vaše požadavky akceptuje?  

RŠ: Část politické reprezentace ano - minimálně rétoricky. Problém je v její schopnosti 

implementovat naše podněty do systému a podle toho se též chovat. Obávám se, že od slov k činům 

mají naši politikové velmi daleko.  



 
 

57 
 

... Omyl ...  

MS: Pokud bychom se měli ohlédnout zpět a jmenovat omyl, který se během transformace stal, co 

byste zmínil?  

RŠ: Musím říci, že že jako mladý student jsem byl velmi kritický ke všem otcům zakladatelům, 

autorům privatizačních procesů. Čím jsem starší a mám možnost se i v dnešní době seznámit s tím, 

jak složité je vládnout, jak mnohovrstevnatý je demokratický pluralitní proces, jak mnohovrstevnaté 

je tržní hospodářství, tím více jsem opatrný na nějaké soudy: kde byly chyby, čím byly způsobeny a 

kdo za to může. Myslím si, že mnoho z chyb bylo nevyhnutelných. Byly dány dobou, omezenými 

znalostmi, jimiž lidé a celá společnost procházeli. Je dobré chyby pojmenovávat, abychom důsledky 

mohli řešit. Sám se na transformační dobu dívám s mnohem větším pochopením, než tomu bylo 

v minulosti.  

MS: Jinými slovy se jedná o rovnici s mnoha neznámými.  

RŠ: Přerod z komunistického systému na kapitalistický se v takovém rozsahu se v historii udál poprvé, 

a proto zde nebyli lidé, kteří přesně věděli, co to bude obnášet, abychom se mohli vyvarovat chyb, ke 

kterým nakonec došlo. Transformace byla unikátním procesem a v takovém rozsahu se bez chyb 

obejít nelze. Tak to bylo, je, a bude.  

MS: Co však budoucnost naší republiky v rámci Evropské unie a globalizovaného světa?  

RŠ: Myslím si, že máme dobrou šanci být na straně vítězů. Víme, co je potřeba dělat, abychom na té 

straně byli. Že to víme, že východiska máte napsána v nějaké strategii, neznamená, že to skutečně 

budeme dělat. To mně trochu děsí. Vnímám tam určitý pozitivní posun, ale z mého pohledu příliš 

pomalý. V devadesátých letech jsme pohrdali jakýmkoliv plánem, jakýmkoliv přemýšlením o tom, co 

bude a co pro to máme dělat. Pak jsme se dostali do druhé fáze, kdy jsme si uvědomili, že je nutné 

přemýšlet o budoucnosti, snažit se ji ovlivnit v náš prospěch, ale ještě jsme neuměli koncepční 

strategické materiály zpracovat. Nyní to však umíme. Zdárně jsme prošli druhou fází. Bohužel se 

obávám, že jsme teprve na počátku třetí fáze. Znamená to, že si uvědomujeme nutnost vize a jak se 

k ní dostat. Umíme to i připravit, sepsat, ale nepovažujeme za nutné to skutečně realizovat a v praxi 

se podle strategie chovat a vytyčenou cestou jít. Obávám se, že budeme potřebovat další dekádu, 

abychom se naučili tyto strategie naplňovat, tím směrem jít.  

MS: Snad ona dekáda nebude ztracená, jako tomu bylo v Japonsku.  

RŠ: Doufejme! 

MS: Děkuji vám za podnětná slova. 

P.S.: 

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

RŠ: Mým prvním zaměstnáním byla práce pro česko-americkou neziskovou organizaci Leadership 

forum, která se v devadesátých letech zabývala kultivací podnikatelského prostředí u nás. Myslím, že 

své jsem si odpracoval i jako státní úředník v pozici náměstka místopředsedy vlády Martina Jahna. A 
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konec konců k budování kapitalismu v Čechách snad trochu přispěla i má léta strávená 

v managementu Škody-Auto. 

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

RŠ:V době kuponové privatizace jsem byl ještě příliš mladý na to, abych mohl být jedním z DIKů 

(držitelů investičních kuponů) Privatizace ve mně ale vzbudila velký zájem o ekonomii a ekonomiku a 

kupony jsem po pečlivém studiu investoval celé rodině. Investoval jsem velmi úspěšně. Bohužel mi 

ale všechny podniky, do kterých jsem investoval, posléze vytuneloval Viktor Kožený…  

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

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

společenství a také opětovnému setkání obou zemí v Evropské unii?           

RŠ: Rozdělení Československa považuji za nešťastné, ale zřejmě to v té době nešlo jinak. Radost mám 

z dnešních skvělých vzájemných vztahů a úspěchů Slovenska, kterému se v mnoha ohledech daří lépe 

nežli nám.                                                                                                                                

  

 

Dialog o transformaci s Jiřím Šedivým8,9:   

MS: Vážený pane generále, čím pro vás je rok 1989? Jak se promítl do vašeho života, jaké naděje jste 

s ním spojil, jak se vaše naděje naplnily?  

JŠ: Rok 1989 byl pro mě rokem zlomovým, jako pro celou naši společnost. V armádě byl zvláštní 

v tom, že byla velmi izolovanou částí tehdejší společnosti. Byla to armáda branecká, která se skládala 

z mužů, jež nastupovali na dvouletou vojenskou službu. Jak vojáci z povolání, tak ostatní pracovníci 

včetně občanských zaměstnanců, měli poměrně filtrované informace. Tím spíše, že spousta posádek 

byla mimo větší města, izolovanost se prohlubovala i tím, že celá komunita byla velmi často ovlivněna 

vojenskými vztahy, a to nejen mezi vojáky z povolání, ale i v rodinných a přátelských vztazích, byla to 

jedna skupina lidí.  

MS: Zkrátka vojáci utvořili „jednu rodinu“?  

JŠ: Ne tak úplně, pouze se jednalo o skupiny lidí, kteří měly společné zájmy a problémy. Ty následně 

přenášeli na nejbližší v rodinách a do míst svého pobytu. Sloužil jsem v Týně nad Vltavou, který měl – 

při tom, kolik tam bylo vojenských útvarů – poměr obyvatel a vojáků jedna ku jedné. Uvedl jsem, že 

rok 1989 byl pro vojáky z povolání obecně velkým překvapením. Některé signály sice ukazovaly, že se 

společnost začíná hroutit, ale konkrétní stav nám znám nebyl. Byl jsem velitelem útvaru, který měl 

poměrně pokročilou techniku. Jednalo se o nejmodernější tanky T 72. Vojáky základní služby v jejich 

čtvrtém výcvikovém období, kdy měli prokazovat nejvyšší úroveň vycvičení, jsme posílali na půlroční 

brigády pomoci národnímu hospodářství. Z toho bylo možné usoudit, že socialistické Československo 

začalo ztrácet dech. Je též pravdou a je nutné říci, že se zvyšovala i nervozita uvnitř armády spojená 

                                                           
8
 Jiří Šedivý *1953, armádní generál, do roku 2002 náčelník generálního štábu Armády ČR, po odchodu 

z generálního štábu vlastní konzultační společnost Generals http://www.generals.cz/.   
9
 Dialog byl natočen v pondělí 14. dubna 2014 odpoledne v CEVRO, Jungmannova 17, Praha 1, Nově Město.  

http://www.generals.cz/
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s některými výročími - ať již se jednalo o „Palachovo výročí“, nebo výročí 21. srpna, či 28. října. To 

mělo za následek větší důraz politických orgánů v armádě na omezení pronikání objektivních 

informací do armády a tlak na důslednou kontrolu především velitelského sboru a absolventů 

vojenských kateder vysokých škol. Vyvolávalo to činnost vojenské kontrarozvědky, která působila 

uvnitř Československé lidové armády, aby nedošlo k nežádoucím excesům. Celá mašinérie fungovala 

až do konce, nepřipustila, aby se po oficiální linii vojákům z povolání předávaly informace, které by 

objasnily celkovou situaci ve společnosti. Například pokrokově smýšlející skupinou byli absolventi 

VKVŠ – vojenské katedry vysokých škol, kteří nastupovali na rok, ale jednalo se o lidi, kteří byli 

inteligenčně velmi vysoko, měli poměrně vysokou sumu vědomostí, ale již i životních zkušeností. 

S nimi byla některá debata i pro mě velmi obtížná, protože jsem měl zcela jiné informace, než 

přinášeli oni a často jim nerozuměli víc něž já.  

MS: Čím si tuto skutečnost vysvětlujete? Myslíte si, že mladí lidé již nebyli tolik indoktrinováni?  

JŠ: Ano, přinášeli informace o skutečném stavu a o procesu demokratizace, který musel nastat. 

V tomto ohledu byla debata s nimi přínosná. Zprávy, které jsme dostávali o vývoji národního 

hospodářství, vývoji světa, byly zkreslené. Oni přišli a řekli: pozor, toto je jinak. V době, kdy jsme je 

měli školit, školili absolventi VKVŠ nás, o tom co je realita. Nebylo to příjemné, jelikož evidentně bylo 

zřejmé, že mají navrch.  

MS: Rok 1989 přinesl naděje, že se člověk bude moci pohybovat ve svobodném světě.  

JŠ: Pro vojáky z povolání se jednalo o velkou změnu. Spočívala v tom, že se režim významně změnil. 

Vojáci z povolání mají – a tehdy to platilo též – jiné postavení. Nejednalo se zaměstnanecký, ale o 

služební vztah. Řada lidí, právě pod vlivem filtrovaných zpráv, vůbec nechápala, co se vlastně děje. 

Systém jim nedovolil, aby se vzdělávali ve skutečné realitě, ...  

MS: ... což vedlo k zakonzervování stavu.  

JŠ: Vojáci jsou velcí praktici, byť jsou loajální k režimu, avšak bez loajality by armáda nemohla 

fungovat. Na základě toho, co se dělo v listopadu a v následných měsících, kdy bylo zřejmé, že se 

s vojáky z povolání nehrálo fair, což je pro vojáka dost zásadní, řada kvalitních lidí odešla do civilu. 

Voják je sice ochoten a schopen obětovat řadu věcí – ať již se jedná o kvalitu života, nebo dokonce 

svůj život jako takový, ale předpokládá, že druhá strana bude k němu otevřena. Zjistili jsme, že tomu 

tak nebylo. 

MS: Je vhodné říci, že armáda v klíčových chvílích nebyla povolána. Co byste dělali, kdyby z vedení 

přišel rozkaz, aby došlo k zákroku proti protestujícím?  

JŠ: Dnes se objevuje spousta lidí, kteří říkají, že zachránili republiku před použitím armády. Nemyslím 

si, že je to úplně pravda. Když jsem se zmínil o výročích, z vedení ministerstva národní obrany a 

západního vojenského okruhu přicházely pokyny, které nám přikazovaly připravit útvary 

k případnému zásahu. Moc dobře je známo, že v roce 1969 proti demonstrantům v Československu 

zasáhla československá armáda. Nebyla to sovětská armáda nebo zbytky armád Varšavské smlouvy, 

které zde zůstávaly. Nejvyšší politické vedení Československa tedy mělo zkušenost, jak použít 

Československou lidovou armádu proti vlastním občanům. Porevoluční ministr obrany gen. Vacek 

musel pod tíhou důkazů odstoupit. Otázky možného zásahu byly samozřejmě diskutovány. Vojáci 

z povolání podvědomě tušili, že se něco děje a že něco není v pořádku. Když se začala situace po 17. 
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listopadu odvíjet tak, jak již dnes víme, vojáci z povolání chtěli získávat co nejvíce informací a podle 

toho se rozhodovali. Panovaly jednotné názory (na úrovni útvarů), že armáda nemůže být použita. 

Úkol sice nepřišel, ale kdyby přišel, nebyl by splněn. Jednalo by se o složitou věc. Určitě by docházelo 

k řadě konfliktů. Určitě by došlo k tomu, že by se někdo k příkazu zásahu vůči protestujícím připojil. 

Ale armáda jako taková v této konkrétní situaci nebyla akceschopná – tedy aby potlačila projevy lidí - 

a ani nebyla k tomuto kroku vůle. Byla akceschopná vojensky, ale ne lidsky. Kdyby došlo k něčemu, 

k čemu by armáda byla určena, tak ano. K tomu, aby vypochodovala do Prahy, Plzně, Českých 

Budějovic potlačovat demonstrace - to ne.  

... Komunismus a armáda ...  

MS: Obraťme list. Co pro vás znamená komunistická ideologie a režim na ní založený? Jak jste se na ni 

díval a jak se na ni díváte s odstupem času?   

JŠ: Ti, kteří nezažili toto období, se na nás dívají až příliš kriticky. Narodil jsem se do té doby, vyrůstal 

jsem v té době, studoval jsem v ní. Jí jsem 40 let sloužil. Neznal jsem jinou variantu. Tím, že jsem byl 

od patnácti let – nejen já, ale mnoho vojáků z povolání – v armádě, chybělo nám hlavně srovnání. 

Režim to měl dobře připraveno a zorganizováno. Velmi dobře věděl, že vojáci z povolání musí být 

takto připravováni. Pro mnoho z nás to bylo cosi samozřejmého, informace ze zahraničí byly chabé. 

Televize neměly patřičný dosah, rozhlas podobně ...  

MS: ... ten zde byl. Vzpomeňte si na Rádio Svobodná Evropa, BBC.  

JŠ: Byly často rušeny, nebo nebyl v posádkách dosažitelný.  

MS: Lidé mohou říci: dobrá, byly zde deklarace režimu utváření „spravedlivé společnosti“, „nového 

člověka“. Ty mohl porovnávat s realitou. Někdo nezažil padesátá léta, kdy to bylo tvrdé. Bylo několik 

vln emigrace. Je znám příběh o Mašínech, což byli hoši, kteří se připravovali na možnou třetí světovou 

válku, již očekávali na základě polarit světů.  Můžeme říci, že kdo usiloval o alternativní informace, 

porovnávat mohl.    

JŠ: Nebylo to tak úplně jednoduché. Musíte vědět, kde informace sehnat, o čem jsou. Mašínové a 

jejich skupina vždy byli prezentováni jako vrazi a jako lidé, kteří byli na úrovni teroristů. Do dnešních 

dnů nemá společnost jednoznačný názor na „Mašíny“. Zmiňujete se o rádiu Svobodná Evropa, ale 

v lesích, kde byli vojáci, ji nebylo možné naladit. 

MS: Přesto zde byli i ti, kteří smýšleli alternativně.  

JŠ: Souhlasím.  

MS: Když se člověk snažil kriticky uvažovat, mohl říci: jako občan Československa, se necítím 

svobodný. To, co je předváděno, je pouhým divadlem.  

JŠ: Mluvíte o člověku, který žil v Praze či jiném velkém městě. Nemůžete takového člověka srovnávat 

s někým, kdo se podíval do Prahy jednou za 5 let. (i když musím připustit, že některé bojové útvary 

byly dislokovány i ve větších městech). Já mluvím především o vojácích z povolání v armádě, kde 

jakýkoliv pokus o získávání informací jiného charakteru znamenal vyhazov. Armáda byla „čištěna“. Po 

roce 1948 nejvíce zasaženou částí společnosti byla tehdejší armáda viz. případ generála Heliodora 

Píky a osudy drtivé většiny vojáků ze západní fronty. Vezměte si životopisy převážné většiny našich 
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vojáků, kteří přišli jako hrdinové druhé světové války. Někteří z nich prošli mnohaletými žaláři. 

Popraveno jich bylo 31, tisíce vyhozených. Obdobně byla cílem armáda i po roce 1968. Tehdy 

z armády odešly také tisíce lidí.  

MS: Ano, ale svobodný člověk se vyznačuje autonomií myšlení. Vojákem přece není pouze ten, kdo 

slepě přijímá informace bez kritické reflexe.  

JŠ: To, o čem mluvíte, předpokládá, že máte druhý zdroj informací, které si můžete ověřit. Jak jsem 

řekl, drtivá většina vojáků z povolání tuto možnost neměla.  

MS: Můžeme říci, že lidé, kteří sloužili v těchto složkách, žili v dokonalé totalitě?  

JŠ: Neřekl bych, nicméně armádě musíte rozumět. Vy se na vojáka z povolání díváte jako na člověka, 

který je srovnatelný s civilem, který pracoval v továrně nebo v kanceláři. Netýkalo se to pouze 

československé armády před rokem 1989. Jedná se o typický znak pro všechny armády. Lidé jsou 

připravováni k tomu, aby respektovali autoritu, byli disciplinovaní, aby realizovali příkazy, jinak 

armáda fungovat nemůže. Jak jinak pošlete armádu do války, kde se umírá? Pokud se budete 

„demokraticky“ rozhodovat, zda se půjde na zteč, nebo ne, nikdy na ni nevyrazíte. Proto je ve všech 

armádách položen tlak na zásadu uznávání autority, i když je někdy prosazována byrokratickými 

opatřeními a vynucována silou.      

MS: Možná bych byl asi jeden z prvních dezertérů, jelikož jsem pacifista.  

JŠ: Tak se vojáci formují a připravují, platí to pochopitelně o všech armádách. Metody jsou různé, ale 

byli jsme zkrátka v situaci, v níž jsme byli.  

... Jednání z Tankového praporu? ...  

MS: Můžeme říci, že se v armádě uplatnil přístup, známý z Tankového praporu?  

JŠ: Byl jsem tankista, v tomto díle jsou zobrazované situace přehnané, nicméně vojáci z povolání se 

podobně chovali. Musím upozornit, že armáda procházela vývojovými etapami. To, o čem mluvíte, je 

období, kde fungovali například tzv. paragrafisti. Lidem se řeklo: „Ty jsi dělnická třída, půjdeš do 

armády“ a postupně se dostali do poměrně vysokých funkcí a hodností. Ještě v sedmdesátých letech 

jsem znal lidi, kteří neměli ani vysokou školu, měli stranické vzdělání, a z toho titulu se jim uznalo 

vyšší vzdělání. Ti rozhodovali o stovkách jedinců a o obrovských přezbrojovacích programech.  

MS: Můžeme říci, že v armádě existovala divná hierarchie.  

JŠ: Systém se proměňoval. „Paragrafisté“ nastupovali po čistkách, jež nastaly po roce 1948. Armáda 

se snažila mnohé řešit násilným způsobem, což přinášelo další vztahové problémy. Snažila se dostat 

do armády kvalitnější lidi masivním náborem, který byl někdy dělán tak nesmyslně, že se do armády 

dostávali lidé, kteří tam ani sloužit nechtěli. Přesvědčili je různými - někdy i nepravdivými 

informacemi. Mladý člověk se dostal do situace, v níž ani žít nechtěl. Důsledkem bylo dosažení zcela 

opačného výsledku. Normalizace zasáhla i armádu a nebylo to jednoduché období.  

MS: Aby mohl sloužit, musí též věřit tomu, co je prezentováno. Máte režim, který se odchyluje od 

původních východisek, kdy realita je tak pokřivována. Jak můžete vytvořit společnost, která má zdravé 

proporce, ale i dobrou armádu?  
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JŠ: Samozřejmě, že režim nebyl schopen vytvořit „zdravou společnost“ a armáda je represivní složkou 

té společnosti. Rád bych řekl, že k tomu není primárně určena, ale v totalitních společnostech se tak 

používal a bohužel i dnes ji některé režimy tímto způsobem používají.  

MS: Můžeme tuto skutečnost pozorovat na Ukrajině.  

JŠ: I když je situace na Ukrajině hodně složitá, použití armády vedením Ukrajiny není vedeno tímto 

cílem. Armáda začala působit proti ozbrojeným skupinám ruských separatistů. To není ten případ, o 

kterém mluvíme.    

... Reformovatelnost režimu ...  

MS: Dobrá, z toho, co jste říkal, je zřejmé, že režim, v němž jste vyrůstal, byl nereformovatelný.  

JŠ: Situace ukázala, že není reformovatelný, ... 

MS: ... byť byly pokusy.  

JŠ: Ano, byl to i rok 1968 – v tomto roce jsem nastoupil jako patnáctiletý na „žižkárnu“ do Moravské 

Třebové. I situace v armádě byla hodně tristní. Z mého pohledu systém reformovatelný nebyl. 

Konkrétně pro mě – třebaže jsem mluvil o Hlasu Ameriky, o Svobodné Evropě, o disidentech – byly 

měřítkem vztahy k sovětské armádě. Byli jsme nuceni k tomu, abychom budovali vztahy s 

„družebními útvary“. Jezdili jsme do Milovic, a vojáci milovické posádky jezdili k nám. Pro nás to byl 

ovšem zároveň pohled na to, jak obrovský rozdíl byl ve vztahu k lidem. Nerad bych někoho urazil, ale 

velitelský sbor byl absolutně arogantní k řadovým vojákům. To ale platilo i mezi jednotlivými 

úrovněmi vojáků z povolání.  

MS: Jaký režim, takoví lidé.     

JŠ: Díky těmto setkáním jsme získávali možnost srovnání. Říkali jsme si: přece nechceme být taková 

armáda, kterou nám dávali za vzor. To byl pro mě a mé okolí znak toho, kam nechceme jít. Když 

k nám v květnu přijeli důstojníci na naše oslavy, báli se cokoliv udělat, cokoliv říct. Na nich bylo vidět, 

že „nejsou ve své kůži“. Chovali se k nám nedůvěřivě. Týkalo se to i jejich rodin, jezdily v celých 

organizovaných skupinách pod vedením pověřených funkcionářů. Jen výjimečně mohli jít jednotlivě 

nakupovat v Praze nebo jiném větším městě. Ale když jsme přijeli do Milovic, tamní vojáci z povolání 

byli strašní, programově šikanovali vojáky základní služby. Chovali se k nim nelidsky, pro nás 

absolutně nepřijatelně. Až tak, že to bylo nesmyslné, a to bylo pro nás měřítko: chci být jako sovětský 

důstojník, nebo chci být normální Čech? 

... Emigrace ...   

MS: Můžete také říci: „Dobrá, jestli žiji ve společnosti, kde jsou principy jednání odlišné od toho, co 

uznávám, mohu odejít. Československo zažilo emigrační vlny.      

JŠ: Ano, ale odejít z armády a emigrovat byl velký problém. Jsou případy, že někteří piloti uletěli, 

jelikož k tomu měli prostředek. Jak mohl voják emigrovat? Jako voják z povolání jsem se nemohl 

dostat ani do Jugoslávie. Nebylo to tak, že bych se sebral a odejel do zahraničí a zůstal jsem tam.  

MS: Opět se potvrzuje specifičnost komunity vojáků.  
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JŠ: Přesně tak! Kolem roku 1968 se po nějaký čas dalo vycestovat přes Jugoslávii. Hranice se však 

zavřely. Když se vojáku z povolání provdala sestra či oženil bratr do zahraničí, voják byl vyhozen 

z armády, aby nebyl „kanálem“, který by se mohl použít pro ovlivňování názorů uvnitř armády.  

MS: Pokud jste byl odejit, byla zde snad možnost exilu. To však nebyla vaše cesta.  

JŠ: I ten, kdo usiloval odejít do zahraničí, měl problém.    

MS: Každý nebyl Mašín ...  

JŠ: Přece moc dobře víte, že i pro normálního občana, který usiloval o tzv. výjezdní doložku, se 

jednalo o velmi složitý proces. Zkrátka ten argument je dnes pro mnohé z vás zvláštní. Já jsem chtěl 

být voják, líbila se mi armádní technika, a proto jsem tam šel. Postavil jsem se k tomu jinak. Když jsem 

měl být vyslán do Sovětského svazu, řekl jsem: „Nechci tam.“ Třikrát jsem to odmítl. Potřetí jsem měl 

odejít z funkce jako nekomunikativní ve vztahu k VKR. Ale nemohu a nechci si stěžovat, protože 

v době, kdy jsem měl skončit, přišla revoluce a pro mě to znamenalo druhou etapu života. Říkám to 

proto, že nejen já, ale i řada mých kolegů se pak chovala stejně. Odmítali přijímat některá běžná 

schémata v tehdejším kariérním řádu. Někoho to „sešrotovalo“. 

MS: Váš postoj vám následně umožnilo kariéru po roce 1989.  

JŠ: Mohl jsem dál pokračovat ve funkci, člověk musel pracovat na sobě, jelikož mým velkým přáním 

bylo nepodívat se do Moskvy, ale do Velké Británie. Nakonec jsem studoval ve Spojených státech. 

Téměř každý z nás měl nějaké sny a rok 1989 otevřel cestu k jejich realizaci. Paradoxně jsem se 

poprvé podíval do Ruska až po tom, co jsem odešel do civilu.  

... Disidenti a demokratická opozice ...  

MS: Pokročme dále, ale zůstaňme v oblasti minulého režimu. Jak se díváte na disidenty – 

demokratickou opozici, kteří dokázali vzdorovat a upozornit režim na nedodržování závazků, k nimž se 

mezinárodně zavázal.  

JŠ: Disidenti byli skupinou lidí, která hrála obrovskou, nezastupitelnou roli. Myslím si, že kdyby zde 

nebyli, měli bychom to těžší. Mluví se o Václavu Havlovi jako o pozdějším prezidentovi, ale nebyl jím 

pouze Havel. Charismatický lídr vždy kolem sebe sdružuje skupinu lidí, která se kolem něj opírá. Když 

jsem si v tajnosti přečetl Dva tisíce slov, říkal jsem si: „To není přece nic špatného.“ Disidenti tím 

přinášeli alternativu, i když byli v projevech silně potlačováni. Nemohli otevřeně hlásat své názory, 

nebo jim byla upírána šance říci lidem pravdu. Komunistický režim fungoval i v civilním sektoru a 

velmi tvrdě potlačoval názory. Disidenti obecně představují skupinu lidí, bez níž se nejen 

československá, ale i každá jiná společnost nemá šanci posunout dál, pokud se chce vymanit 

z totality. Elita lidí musí převzít roli vůdců, a to někdy vědomě, někdy nevědomě. Zkrátka ji sehraje. 

V prvopočátku se stávají lídry a motivátory jednání. Všimněte si, že velká část lidí po vyčerpání své 

historické úlohy odchází a nastupuje jiná generace.   

MS: Jistě je vhodné, abychom na tyto statečné lidi nezapomínali.  

JŠ: Nesmíme na ně zapomínat. Musím říci, že jsem pak projel téměř celý svět. Lidé věděli, kde je 

Praha a kdo je Václav Havel. Ostatní o České republice bylo zamlženo. Zkrátka Havel byl pojem.  
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... Pokračování ideologie? ...  

MS: Režim nám padl, ale ideologie v jisté modifikaci stále žije? Jsou mezi námi lidé, kteří podporují 

stranu, jež je následovnicí, pokračovatelkou.   

JŠ: Ideologie stále žije. Problém spočívá v tom, že v minulém období byla vždy skupina lidí, která 

tomu zkrátka věřila. V režimu se jim nežilo špatně, přijímali autoritářský způsob řízení společnosti a 

právě oni byli základem pro budoucí období. Svízel existující v České republice, spočívá v tom, že se 

naše mladá demokratická společnost dopustila velké spousty chyb. Tyto chyby dávají některým lidem 

zapravdu, že „starý režim byl lepší a bohužel přitahují řadu jiných, kteří se v režimu nedovedou 

orientovat, nedovedou nalézt skutečné demokratické principy. Jsou znepokojeni z případů korupce, 

prosazování osobních zájmů i bezradnosti státních orgánů a nejsou schopni se s těmito problémy 

vypořádat. Bohužel, z těchto nedostatků ideologie těží.  

MS: Zkrátka tito lidé podporují politické síly, které se hlásí k minulosti a slibují pořádek.  

JŠ: Bavíme-li se o komunistech, oni se nehlásí k předchozí straně. Tvrdí, že se omluvili a distancovali 

se. „Tím to skončilo: formálně jsme se odstřihli a začali jsme novou etapu“.  

MS: Stále někteří z nich mají v myslích „velké představitele“ jako Klementa Gottwalda.  

JŠ: Mají podobné normy a způsoby, jak prosazovat své názory, byť diktaturu proletariátu nezmiňují, 

řadu schémat se stále používají. Když se lidé dostávají do životních těžkostí, nebo jsou zklamáni, 

někdy volí tuto stranu. Upřímně řečeno: Všichni představitele komunistické strany jsou relativně 

dobří mluvčí. Dovedou velmi dobře komunikovat. Jedná se o lidi, kteří na tom nejsou špatně 

z hlediska inteligenčního.  

MS: Můžeme zmínit poslance a ekonoma Jiřího Dolejše.  

JŠ: Někteří z nich přitvrzují, jsou čím dál tím víc agresivnější. Svědčí o tom vystoupení poslanců a 

poslankyň komunistů, zároveň toho, že se zvětšuje jejich podpora. Vyplývá to z toho, že za nic 

neodpovídají. „Odstřihli“ se od minulosti. 

MS: Říkají, že se odstřihli, ... 

JŠ: ... a to na lidi platí. Tato společnost není schopná při svých problémech, které má, soustředit se na 

skutečnost, že se u nás opět začíná obnovovat síla, která zde již jednou existovala a může společnost 

zase zavést do temných vod. Jak bylo řečeno: za nic nedopovídají, jsou pořád v opozici, pouze kritizují 

a ve své podstatě se nemohou dopustit žádných chyb, které by přímo dopadly na obyvatele naší 

společnosti. Pro ně se jedná o poměrně komfortní prostředí, které využívají.  

... Demokracie ... 

MS: Diskusí o novodobé komunistické straně jsme se dostali do nové doby. Navrhuji, abychom se 

zastavili u společenského řádu – a to demokracie. Jak se jako voják na ni díváte? Po roce 1989 jsme 

začali s její obnovou.  

JŠ: Je nutné odlišit dvě skutečnosti. Ozbrojené síly a společnost. Jsem přesvědčen, že demokratická 

společnost také má spoustu chyb. Tak tomu je - a jedná se o vedlejší účinky, abych použil vojenské 

terminologie. Nikdo ovšem nezná lepší cestu vládnutí. Ozbrojené síly musí dobře fungovat i uvnitř. 
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Systém řízení ozbrojených sil se pochopitelně změnil, což přináší řadu pozitiv, někdy ale též řadu 

negativ. Armáda je řízena politickými rozhodnutími, která jsou učiněny politickou reprezentací 

v Parlamentu. Vláda a vedení rezortu MO je přenáší na armádu. Civilní a politické řízení ozbrojených 

sil vedle pozitiv, bohužel, přináší i některé problémy se kterými se občas potýkáme. Systém v armádě 

se nemůže úplně změnit. Velí se v ní, řídí se dle rozkazů a nařízení.   

MS: V ozbrojených složkách se nehlasuje.  

JŠ: Dříve byl rozkaz roven zákonu, dnes to tak neplatí. Jsou jiné mechanismy, jak lidi donutit k tomu, 

aby respektovali jednotlivá nařízení, autoritu, aby udržovali disciplínu, aby vystupovali jako vojáci. Na 

rozdíl od minulosti, voják může bez problému odejít do civilu, což je velmi pozitivní. Za druhé, tok 

informací je otevřený. Vojáci z povolání mají možnost srovnávat a pak se rozhodnout, zdali v armádě 

zůstat, nebo ne. Armáda je z určité části jiná, mechanismy řízení armády, musí zůstat jako v jiných 

podobných organizacích, na příkazech. Nemůžeme hlasovat, protože to bychom se nikam nedostali.  

MS: Kdo chce hlasovat, odchází.  

JŠ: Jako náčelník generálního štábu jsem též nechával hlasovat, ale šlo hlavně o hledání názoru.  

MS: Konečné rozhodnutí ...  

JŠ: ... je na úvaze velitele a zároveň nese plnou odpovědnost. V tomto ohledu nemá hlasování žádnou 

váhu.  

... Demokratický dialog i v kontextu armády ...  

MS: Důležitým aspektem demokracie je dialog. Když by vše bylo na jednom člověku, systém by mohl 

jít špatnou cestou, protože lidé jsou omylní. Na tuto skutečnost jste narazil, když jste popisoval systém 

před rokem 1989. Rád bych se zeptal, jaké kvality dosáhl dialog během čtvrtstoletí. Když se podíváte 

kolem sebe, vezmete v úvahu své zkušenosti z armády, je podle vás dialog na odpovídající výši, je také 

produktivní? Nevedou se místo dialogu monology, kdy každý prezentuje to své?  

JŠ: V české společnosti probíhá zvláštní proces, měl dvě fáze. První fáze začala v roce 1993, kdy jsme 

se stali samostatným státem. Jednalo se o období, od kdy se začaly řešit věci, které byly v oblasti 

bezpečnosti vnímány jinak. Trvalo to do našeho vstupu do Severoatlantické aliance. Tímto krokem 

začala fáze druhá. Debatovalo se o všem možném a cíl byl jasný. Společnost se snažila nalézt 

optimální řešení v oblasti bezpečnosti. Počáteční odhodlání poté, co jsme vstoupili do NATO, 

ochladlo, a zdá se, že převážil národní oportunismus.  

MS: Ne nadarmo se říká, že jsme Švejkové.  

JŠ: Není to Švejkovství. To je něco jiného. Jde o otázku využívání prostředí jiných (našich spojenců) ke 

svému prospěchu.  

MS: Parazitování na druhých?  

JŠ: Řekl jste to vy. Když jsme dosáhli vstupu do Severoatlantické aliance, z dialogu se stal monolog, 

který byl veden vládními politickými reprezentacemi. Ty dlouho nechtěly slyšet názory vojáků. Vojáci 

již delší dobu – jak procesy gradovaly – upozorňují na skutečnost, že korupce, která se používá jako 

argument pro omezení investic do armády, je nesprávný argument. Je potřeba ji vymýtit, (v drtivé 
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většině jednalo o případy, které s vlastní armádou neměly nic společného) ale pravý důvod je 

v nezájmu o bezpečnost ČR. Populismus je důvodem pro převádění financí ze zajištění bezpečnosti na 

jiné, méně podstatné záležitosti. Každý politik má zájem být znova zvolen a nepopulární věci tedy 

dělá co nejméně.   

MS: Politici připravili podhoubí.  

JŠ: Vracíte se zpět ke korupci. Většinou měla návaznost na politiky, nebo se jednalo o obyčejnou 

trestnou činnost. U vojáků z povolání je trestná činnost pod průměrem společnosti. Dnes jsme 

v situaci, kdy je rozpočet Ministerstva obrany ČR snížen o 25 procent v porovnání s předchozím 

stavem. Díky tomu armáda přestává být schopna efektivně pracovat a v případě potřeby vykonat to, 

co se od armády očekává.  

MS: K něčemu jsme se zavázali, odsouhlasili jsme to, ale jsme na polovině cesty.  

JŠ: Existuje několik problémů. Jeden z nich spočívá v tom, že je uváděno: rozpočet resortu 

Ministerstva obrany ČR se používá na zajištění bezpečnosti ČR. Není to úplně pravda, poněvadž 

v tomto rozpočtu je kolem šesti miliard, které se dávají na sociální výdaje – a to většinou na vojenské 

důchodce. Ty resortním rozpočtem pouze „protečou“. Resort má vojenské nemocnice, které zčásti 

financují civilní sektor. Není tomu tedy tak, že by se celá částka, dnes je to přibližně 43 miliard, 

vkládala do bezpečnosti. Proto je stav dramatičtější, než se ve skutečnosti uvádí. Když jste zmínil 

dialog, je takový, že na rozhodnutí o redukci rozpočtů, která politici činí, vojáci z povolání odpovídají, 

a to někdy velmi otevřeně, což u vojáků z povolání obvyklé není. Nepatří ke kultuře vojáků, že mluví 

kriticky na veřejnosti a že kritizují politické poměry.  Politici neodpovídají osobně za dopady svých 

rozhodnutí na veřejnost, ale zprostředkovaně, a ve volbách dochází k „zúčtování“. Proto řadu svých 

rozhodnutí podřizují svým politickým ambicím. Byť se hodně mluví o zdravotnictví, o sociálních 

podmínkách, ale stát není národy vytvořen proto, aby řídil nemocnice. Stát má zajistit vnější a vnitřní 

bezpečnost, a teprve pak může a má plnit další role. Zde se Česká republika dostala do úplně opačné 

pozice.  

MS: Jedná se o špatnou komunikaci, chybu vzájemného naslouchání.  

... Otázka definic v demokracii ...  

JŠ: Ale také chybí všeobecné vzdělání představitelů nejvyšší politické úrovně, které se týká 

strategických záležitostí: co je stát? K čemu je určen? Jaké jsou jeho základní funkce? Jak je naplnit?  

MS: Představitelé, kteří reprezentují náš stát, nemají v tomto jasno.  

JŠ: Obecně. Jedná se o to, že politická reprezentace by měla být schopna jasně definovat národní 

zájmy a priority, a samozřejmě vědět, jak k nim směřovat.  

MS: Není zde odpovídající gramotnost.  

JŠ: To asi ne tak úplně, ale chybí systémový pohled na stát. Z toho pak plyne názor, když se potřebuje 

něco zaplatit, peníze se vezmou z rezortu obrany.  

MS: Následně generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen namítá nedodržování spojeneckých 

závazků.  
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JŠ: Tato místa nás upozorňují dlouho na velmi nepříznivý trend. Říkají nám to zdvořile, ale neslyšíme 

je, nebo je slyšet nechceme.  

MS: Zdvořilost je znakem dialogu.  

JŠ: Nerozumíme tomu ani v pozitivním slova smyslu. Některá zdvořilostní vyjádření našich partnerů 

přeháníme.   

MS: Pak je těžké budovat demokracii. Můžeme říci: zdvořilostí se prokazuje úcta k člověku.  

JŠ: Podívejte se, v jakém postavení je Česká republika, bývalý tygr střední Evropy ... 

MS: ... bohužel, vypelichal.  

JŠ: Důvody jsou mimo jiné i ty, že na nás není spolehnutí. 

MS: Ne nadarmo nám říkají, že jsme troublemakeři.  

JŠ: Přesně toto slovo používali naši představitelé, když jsme vstupovali do NATO: nechceme být 

troublemakeři.  

... Člověk v demokracii ...  

MS: Ještě bych se zeptal, co člověk a demokracie? Jak vnímáte postavení člověka v tomto systému. 

Demos – lid. Můžeme říci, že demokracie je určena člověku, a ten musí být patřičně kompetentní: 

vnímavý, kritický, sebekritický, odpovědný statečný, ale i slušný. Mnozí z nás deklarují snahu být 

svobodní, ale spíše se nechávají vést a jsou v pozici podřízených.  

JŠ: Někdo má povahu, že se nechává vést a někdo chce být vedoucím, je to lidské. Máme právo se 

rozhodnout, máme právo reagovat. Můžeme se k názoru připojit, můžeme být proti němu. Vždy 

bychom si měli být vědomi toho, že jak v tom pozitivním, tak v tom negativním - tedy když říkáme 

ano, nebo když říkáme ne – musíme nést odpovědnost. Tomu se vyhýbáme a vidím v tom největší 

problém. Neradi neseme negativní dopady i zjevně správných rozhodnutí.  

MS: Někdy chceme pouze brát, ale nedávat.  

JŠ: Dost neradi vracíme a neseme následky.  

MS: Z dlouhodobého hlediska je tento postoj neudržitelný.  

JŠ: Také proto se snižuje důvěryhodnost České republiky na mezinárodním poli.  

MS: Zkrátka, co jsme jako národ v devadesátých letech získali, ... 

JŠ: ... hodně jsme toho promarnili.  

MS: Značka Václav Havel nám Čechům otevírala dveře. Možná se našimi kroky posunujeme na 

Východ.  

JŠ: Neřekl bych, nicméně jsme měli větší kredit, než měli Poláci. Dnes je tomu právě naopak. Když 

jsem mluvil o vzdělanosti nejvyšších politiků a strategii státu, musíme si být vědomi, že stát 

v mezinárodních vztazích stojí na třech pilířích: diplomacie = politika, ekonomika, ozbrojené síly. 
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Rusové - byť se nám to nelíbí – předvádí učebnicový příklad. Dokážou používat všechny tři pilíře moci. 

Když se některý z nich oslabí, systém se jednoduše dříve či později zhroutí. Nyní jsme se dostali do 

situace, kdy jsme oslabili bezpečností pilíř – obranné schopnosti. Ale máme problémy s i ekonomikou, 

politicky jsme silně nestabilní v názorech, jako je například přístup k Evropské unii. Příkladů je více. 

Můžeme se klidně stát, že někteří „západní“ představitelé řeknou: můžete si říkat, co chcete, ale 

nebereme vás vážně, protože se nevěnuje základním záležitostem státu. Že je to řečeno zdvořile, 

neznamená to, že bychom takovéto zdvořilosti měli přehlížet.   

MS: Musíme říci, že na některé lidi platí pouze klacek.  

JŠ: I to je lidská vlastnost.  

... Proměny politiky ...  

MS: Když se zamýšlím nad tím, co říkáte, možná jsme si špatně definovali slovo politika. Politika jako 

služba se stala pouhou záležitostí moci.  

JŠ: V tomto máte pravdu. Mnozí z nás považují politiku jako výtah k moci, či k lepšímu postavení 

včetně ekonomického. Souvisí to s tím, co jsem řekl: „Stali jsme se oportunisty.“  

MS: Jedinou cestou, jak eliminovat nedostatky je mít vytvořenou vizi. Představitelé, reprezentanti 

státu, se shodnou na směřování země.  

JŠ: Shodu na něčem vyjádříme ve volbách. Všimněte si, že nejen v České republice, ale i na Slovensku 

se začaly prosazovat nepolitické síly, ... 

MS: ... u nás dokonce antipolitické.  

JŠ: Společnost hledá jinou cestu.  U nás jsme si k tomu zvolili Tomia Okamuru, Andreje Babiše. Na 

Slovensku se jedná o Andreje Kiska a podobně. Je otázka, zdali je to dobře, nebo ne. Je ovšem nutné 

upozornit, že posilují i radikálně orientované strany, a nejen v ČR. 

MS: Tyto síly tvrdí, že politici mrhají zdroji, a my jsme zde proto, že ukážeme lepší cestu. Situace je 

výslednicí promarnění kapitálu, který zde existoval.  

JŠ: Doufejme, že jsme jej plně nepromarnili, že jsme jen v útlumu.  

MS: Jinými slovy naši představitelé by měli politiku rehabilitovat. Když nad tím člověk přemýšlí, je 

vhodné rehabilitovat to, k čemu jsem se zavázal. To, co jsem deklaroval, budu také uvádět v život. 

Činy představitelů, kteří byli do politiky zvoleni, se – bohužel – s jejich záměry rozcházely a rozcházejí.  

JŠ: Ano, taková je pravda.  

MS: Sám jste tento problém ukázal na vojenství. Češi jsme k něčemu zavázali, ovšem víme, jaký je 

stav.  

... Hodnoty ...  

MS: Obraťme list. Jaké sdílené hodnoty, podle vás, potřebuje demokratická společnost? Co je 

konstitutivní? Svoboda, pravda, spravedlnost?  
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JŠ: Pochopitelně zde musí existovat schopnost vyjádřit názor, zároveň je nutné dbát na prosazování 

odpovědnosti jedné i druhé strany. Zcela určitě zde musí být otevřené zdroje informací, ... 

MS: ... na základě čehož se člověk může rozhodovat. Jak se stavíte k výroku Václava Havla z roku 

1989, díky jemuž je mnohými vysmíván: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“  

JŠ: Soudím, že v konečném stádiu to vždy platí, ale než se k němu dospěje, jedná se o cestu velmi 

trnitou.  

MS: V tomto ohledu ji považujete za konstitutivní prvek.  

... Kapitalismus ...  

MS: Obraťme list, jak jste jako voják z povolání vnímal obnovu kapitalismu? Centrální plánování 

ukázalo svou nefunkčnost, obnova tržního hospodářství je tedy logická cesta.  

JŠ: Pro armádu, pro vojáky - v tom zase zásadní rozdíl není. U nás jsme zvyklí na hierarchický způsob 

řízení. Demokratické společnosti své armády podle hierarchického přístupu také řídí. Politické strany 

v parlamentu připravují politická zadání a vláda nese odpovědnost za řízení státu, a za řízení 

ozbrojených sil.  Způsob řízení společnosti není zase tak rozhodující, protože armáda nemůže 

fungovat pouze na principu tržního hospodářství. Ovšem tržní hospodářství dává jasnější mantinely 

pro rozvoj a případné použití armády. Zefektivňují se finanční prostředky, které jsou do rozvoje a 

aktivit armády vkládány, na rozdíl od centrálního plánování státu. Vylučují se tak extrémy, které 

centrální řízení společnosti nepochybně provázejí.  

MS: Armády společností, které mají kapitalistický řád, z toho těží.  

JŠ: Tak bych to nedefinoval. Tendence, které se ukazují v Evropě, dávají zapravdu skutečnosti, že i v 

kapitalistických státech (tržně řízené společnosti) existují určité hranice. Jejich nerespektování 

v poslední době dovedlo řadu armád na samé dno schopností, naše armáda je toho příkladem. Na 

druhé straně - při správném přístupu a využití předností tržního hospodářství může být dosaženo 

vynikajících výsledků.  

MS: Američané mají silnou armádu. Síla armády odpovídá síle systému.  

JŠ: Kapitalistický systém řízení společnosti se jevil a jeví jako vhodnější. Ale v případě zanedbávání 

zásad řízení společnosti v oblasti bezpečnosti se může situace vymknout z rukou. Nejen Česká 

republika je „troublemakerem“, ale jsou jimi i tradiční kapitalistické státy. Nemusí to plně 

stoprocentně platit ve vztahu k ozbrojeným silám. Pochopitelně kapitalistická společnost je 

efektivnější, než je centrálně plánovaná, i když musím říci - a to říkám s určitou nadsázkou: Evropská 

unie má mnoho učitelů, kteří se „učili“ centrálně plánovat, protože direktivy, které chodí z Bruselu, 

jsou hodně zvláštní a nějak mi připomínají RVHP. Myslím si, že by úředníci EU měli brzdit. Trochu 

přehánějí, když nařizují, jak máme mít „ohnuté rohlíky“.  Naproti tomu USA striktně dodržují normy 

řízení státu. Součástí jsou i ozbrojené síly. Dnes, i přes krizi, kterou USA prošly, stále mají k dispozici 

nejsilnější a technologicky nejvyspělejší armádu.  

MS: Nařízení se vztahovalo na banány, okurky a jiné. 
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JŠ: Byla to nadsázka. Prosazovat direktivně určitý počet žen ve vedení společností je proti zásadám 

kapitalistického řádu. Je jedno, jestli je lídr muž, nebo žena, ale hlavní je zda je schopný/á. Říci, že ve 

vedení společností musí být ženy z důvodu nařízení o zastoupení žen, je pošetilé. Mohlo by to být 

v konečné fázi i destruktivní.  

MS: Zde platí: dejte úředníkovi prostor, začne plodit normy tohoto druhu. Musíme mít politické 

představitele s dostatečně silným mandátem, aby dokázali vyvracet nesmysly, které fungování trhu 

škodí.  

... Různé druhy kapitalismu ...  

MS: Řekl jste, že jste z armády zvyklý na hierarchické řízení. Jak se díváte na Čínu, která uplatňuje 

státní kapitalismus? Je tam jedna strana určující ideologii, ale lidem nechávají ekonomickou svobodu.  

JŠ: Z mého pohledu se jedná o velmi volný komunistický systém s relativně silným kapitalistickým 

způsobem řízení společnosti, která si sice říká, že je komunistická, ale ve skutečnosti není. Užívají 

určité autoritativní zásahy do řízení společnosti, které mají kapitalistické charakteristiky.  

MS: Uváděl jsem tento příklad, jelikož pro určité „transformační období“ je jednodušší, když se užívá 

hierarchického řízení, je „produktivnější“. Uznávám, že jsme v civilizačním prostoru, kde se 

kapitalismus a demokracie potkávají.   

... Transformace armády ...  

MS: Jelikož náš dialog je veden z jedné části civilně a z druhé části vojensky, cítím však, že v našem 

dialogu nepadala skutečnost, že jsme byli součástí Varšavského paktu. Jak dle vás tato skutečnost 

ovlivnila naši armádu?    

JŠ: Myslím, že ji zásadně ovlivnila. Mechanismy řízení armády jsou velmi podobné jak v socialismu, 

tak v kapitalismu. Vím, že se tážete na ovládání lidí, v roce 1993 a 94 jsem studoval v USA a nemusel 

jsem měnit zásady naučených rozhodovacích procesů. Armády mají relativně podobný přístup 

k profesnímu řízení. Zásadně odlišné je, jak se na vojáka jako na lidskou bytost systém díval. Na 

strategické úrovni řízení bylo důležité, že se rozhodování v oblasti bezpečnosti odehrávalo v Moskvě, 

státní aparát plnil příkazy nejen našich, ale i moskevských komunistických pohlavárů. Naše nejvyšší 

vedení neumělo přijímat strategická rozhodnutí, protože je po něm ani nikdo nechtěl, nebo jim 

rozhodnutí byla diktována. Československé a pak české elity, které vedly náš stát, nebyly schopny 

rozhodovat na strategické úrovni, protože to neuměly a dovolím si říct, že je to problém dodnes. 

Jestliže se v Sovětském svazu komunistická strana „domluvila“ s ostatními komunistickými stranami 

ostatních států Varšavské smlouvy na nějakém řešení, z Moskvy se pak realizovalo i rozhodnutí. To se 

promítlo i v československé lidové armádě. Politické vedení Československa mělo omezené možnosti 

do tohoto procesu vstupovat.  

MS: Jednoduše můžeme říci, že jsme byli vazaly Sovětů.  

JŠ: Podřízenost byla evidentní. Například Západní vojenský okruh by byl za války velen z Moskvy, a ne 

z Československa. Na nejvyšší úrovni byli sovětští poradci, kteří kontrolovali, evidovali, referovali do 

Moskvy, jak se realizují její příkazy. Výsledek? Česká politická elita, ale i elita ekonomická se neuměla 

rozhodovat, protože jí to nebylo umožněno a bohužel, z různých důvodů to trvá do současnosti. Dnes 
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máme v politice řadu lidí na různých úrovních, kteří do politiky vstoupili ve studentském věku a stále 

v politice jsou. Ti rozhodují o otázkách bez praxe. Toto se podepisuje i na přístupu k bezpečnostním 

otázkám. Neuvědomují si, že rozhodovat o bezpečnosti znamená rozhodovat o nezávislosti státu. 

Tato skutečnost vytváří obrovský deficit v záležitostech bezpečnosti, který je vyjádřen deficitem 

armádních schopností. Ztratili jsme kontinuitu z první republiky, ale i z doby II. světové války, kdy naši 

političtí představitelé rozhodovali s vědomím, že – například - výsadky na území tehdejšího 

protektorátu budou mít negativní dopady na společnost. Příběh atentátu na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha a odveta fašistů jsou dobře známy.  

MS: Musíme říci, že ve společnosti oběti byly.  

JŠ: Ano, společnost byla k tomu vychována. Jestli politická reprezentace není schopna obhájit názor, 

proč poslat vojáky do nějakého teritoria, a vymlouvá se na spojenecké svazky, je evidentní, že ani 

sami o tom nejsou přesvědčeni. Pak je obtížné vysvětlit proč investovat peníze do resortu 

ministerstva obrany. 

MS: Uplatňuje se přístup: to my ne, to oni.  

JŠ: Zcela jasné to bylo, když se začalo bombardovat Kosovo, ...  

MS: ... což se psal rok 1999, ... 

JŠ: ... říkalo se: Ať si bombardují (NATO), my se do toho nebudeme plést.  

MS: Starší lidé si vzpomenou na vystoupení Václava Klause.  

JŠ: Jedná se o přístup „my“ a „oni“.  

MS: Demokracie je to „my“. Distinkce „my“ a „oni“ je přístup, který byl uplatňován před rokem 1989.  

JŠ: Můžeme v tom spatřovat alibismus, tedy že to za nás někdo rozhodne. Tehdy se rozhodovalo 

v Sovětském svazu.  

MS: Mohli jsme vidět nekompetentnost. Máme být odpovědni, byť mnozí se chovají jako adolescenti.  

... Armáda v přerodu ...  

MS: Důležitým aspektem pro transformaci je popis stavu armády v roce 1989. Jaký byl její výchozí 

stav?  

JŠ: Vezměte si podmínky po druhé světové válce. Každá armáda na něco navazuje. Spolková 

republika Německo začala budovat svůj Bundeswehr na základě Wehrmachtu. Generálové, kteří 

bojovali u Stalingradu, působili i v Bundeswheru. Není nic nenormálního, že se začala naše armáda 

transformovat do podoby armády nové společnosti vycházejíce z ČSLA. Vychází to z logiky věci. Dnes 

je armáda úplně profesionální. Je úplně jiná z hlediska lidského faktoru. V čele stojí vzdělaní lidé, kteří 

rozumí celému procesu civilního řízení armády. Armáda je úplně jiná i z pohledu technologického. 

První a zásadní rozhodnutí učinili generálové a plukovníci, kteří ve funkcích vyrostli před rokem 1989. 

I když dnes vidíme řadu chyb, bez jejich odvahy bychom transformaci armády vůbec nezačali. Také 

ale platí, že armádní generalita nesmí uhnout před každým nepříjemným rozhovorem a musí 

garantovat profesní správnost řešení. 
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MS: Sám jste ji do roku 2002 reprezentoval.  

JŠ: Nejen já. Pochopitelně. Sám člověk nic nezmůže, musíte mít celou skupinu lidí, která s vámi 

spolupracuje. Důraz je na slově spolupracovat, nejenom podporovat. Musíte svým spolupracovníkům 

také věřit. Armáda je z tohoto pohledu oproti minulosti úplně jinde. Problém armády je v tom, že se jí 

politická reprezentace nevěnuje a nechápe, že se armáda musí vyvíjet jako systém, tedy i 

z technologického hlediska. Musí se přijímat rozhodnutí, která umožní, aby šla armáda neustále 

vpřed jako kompaktní a vyvážená organizace. 

MS: ... aby byla připravena k boji a spolupráci.  

JŠ: I lidé, jak vojáci z povolání, tak občanští zaměstnanci, musí být podporováni. Na druhé straně musí 

respektovat kariérní řád (ještě není v zákonné normě) a jiné normy. Když je podceňován aspekt 

bezpečnosti státu, debata zdali někdy bude kariérní řád v ozbrojených silách plně funkční, je 

nekonečný proces, který je sice strašně jednoduchý, ale pro nezájem stále nedokončený. Paralelu 

můžeme nalézt v zákonu o státní správě.  

MS: Na to však doplácíme. Schopní lidé nejsou na svých místech. Jsou například v byznysu.  

JŠ: Je to i jinde. Každý expert na vysoké úrovni musí být zaplacen. U vojáků z povolání k tomu 

přistupuje ještě jedna skutečnost, a to že jsou omezeni ve svobodě, musí respektovat spousty norem, 

které nebyly v minulosti požadovány.  

MS: Nesmíme zapomenout, že se k tomu sami rozhodli.  

JŠ: Když chceme mít v armádě kvalitní lidi, musíme se o ně starat. To není jen otázka finančního 

ohodnocení.  

MS: Vojáci by měli být motivováni odpovídajícím způsobem.  

JŠ: Musíme vytvořit jejich společenské postavení. Musíme se postarat o vojáky z povolání finančně, 

abychom do armády přitáhli kvalitní lidi.  Velmi důležité je sociální postavení a uznání významu 

tohoto povolání. Když tomu tak nebude, budeme mít v armádě pouze žoldáky. Když nesežene 

zaměstnání v civilu jako řidič, půjde dělat řidiče v armádě. Až se mu naskytne šance, půjde do civilu 

zpět. To je krajně nežádoucí.  

... Cesta do Severoatlantické aliance ...  

MS: Pokročme dále, a to k mezinárodní vojenské spolupráci. Jak jste vnímal proces vstupu do NATO?  

JŠ: Pro mě to byl proces. 

MS: Říkáte to, jakoby to bylo automatické.  

JŠ: Ano, ale tak tomu bylo. Díváte se na přistupování k NATO jako na civil, ...  

MS: Měli bychom si říci jednu věc. Václav Havel a jiní uvažovali, že po pádu východního bloku, po 

pádu bipolárního světa zanikne NATO, zanikne Varšavská smlouva.  

JŠ: Tyto názory se objevovaly v krátkém období po zrušení Varšavské smlouvy. Studoval jsem ve 

Spojených státech, tam se v roce 1993 a 1994 nemluvilo o tom, že se svět zastavil a dějiny se přestaly 
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odvíjet (Fukuyama). Zaměřovali jsme se otázky terorismu, mezinárodních konfliktů. Huntington 

v roce 1993 poprvé vydal svůj článek v revue Foreign Affairs – Střet civilizací. Tomu tématu jsme 

věnovali velkou dobu. Do ČR jsem se vrátil s tím, že se NATO musí transformovat a Česká republika by 

měla být jeho přirozenou součástí. Určitě ne s myšlenkou, že by se mělo NATO také rozpustit. Nebyl 

jsem to pouze já, ale byly nás desítky, kteří studovali ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, 

Německu. Do armády přicházela velká skupina lidí, kteří byli vzdělaní na vysokých válečných školách, 

ale i školách na úrovni generálního štábu. Všichni jsme rozuměli tomu, že musíme být připraveni ke 

vstupu do Severoatlantické aliance. Že proces měl organizační problémy, je samozřejmé. V 

našich myslích – na rozdíl od velké části civilní společnosti – jsme však vždy byli zaměřeni na 

Severoatlantickou alianci a vstup byl samozřejmostí.  

MS: Měli bychom říci, že například Švýcarsko je neutrální, Rakousko též. Proč by neměla být Česká 

republika neutrální? Proč by nešlo vytvořit mezi Ruskem a zakládajícími zeměmi Evropské unie pás 

neutrálních zemí?  

JŠ: Většina z nás, kteří se učili strategii v zahraničí, jsme řadu věcí vnímali jinak. Součástí strategie je i 

poznání historických vztahů, způsob myšlení managementu. Příkladem může sloužit středověký 

myslitel Sun Tzu; je to největší stratég, který je studován do současnosti. Mí kolegové a já jsme 

rozuměli tomu, že nemůžeme vytvořit nějaké vakuum v podobě neutrálního státu. Ani Rakousko není 

úplně neutrální. Je členem Evropské unie. Ať přímo, nebo zprostředkovaně je vždy na „něčí straně“. 

Tzv. nárazníkový prostor je často nestabilní. Příkladem je dnešní situace na Ukrajině.  

MS: Vidíme, jak toho Rusové využívají.  

JŠ: Neměli bychom – Česká republika - být prostorem, kde se budou realizovat „národní zájmy“ 

jedné, či druhé strany. Rusové nám již předvedli, že Českou republiku považují za prostor svého 

zájmu. Nedávno to bylo ukázáno v “boji o radar protiraketové obrany“.   

MS: Nakonec pan Obama couvnul.  

JŠ: Ano, poněvadž pochopil, že v České republice není pro tuto stavbu dostatek podpory. Parlament 

ČR by ho neodsouhlasil. Česká společnost byla ze sedmdesáti procent proti radaru a dosud je 

ovlivněna obrovským psychologickým tlakem proti stavbě tohoto prvku protiraketové obrany.  

MS: Poláci postupovali jinak.  

JŠ: Je to proto, Poláci jsou jiní. Obama udělal úskok „doprava“ a řekl: dobrá, půjdeme na to trochu 

jinak. Radar postavil v Rumunsku a další části rozmístil na moře. V Polsku připravuje rozmístění 

Patriotů (protiletadlové raketové systémy s protiraketovými schopnostmi). 

MS: Zkrátka ve skutečném nárazníkovém pásmu a blíž prostoru možného střetu.   

JŠ: Není to jen v tom. To je otázka technologie. Obama se vyhnul problému v Evropě.  Ani Evropa 

nebyla jednotná. Aby se rozhodnutí vyhnul, řekl: rakety budeme mít na lodích, což je systém AEGIS. 

Radar postavil tam, kde jej chtěli. Dnes Češi ústy našeho premiéra, ale i prezidenta říkají: „Američané 

musí posílit přítomnost v Evropě.“ Byli jsme však těmi, kteří je vyhodili.“  

MS: Jedná se o české švejkovství.  
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... Mezinárodní mise ...  

MS: Pokročme dále. Jaká je podle vás reprezentace v rámci mezinárodních misí? Vy jste se mohl 

účastnit operací v Bosně a Hercegovině – IFOR, také jsme měli jednotky v Afghanistánu. Soudíte, že 

v rámci mezinárodních misí plníme svou roli dobře?   

JŠ: Ano, ale musíme rozlišit, co jsou mezinárodní mise. To není fetiš. Účastníme se jich, ale měli 

bychom pochopit, že neposíláme vojáky do zahraničí jen v rámci našich závazků, ale především 

z vlastního zájmu o naši obranu. Například do Afghánistánu posíláme naše vojáky proto, aby se až 

k nám nedostalo nebezpečí, se kterým tam naši vojáci bojují. Nedokázali jsme to však řádně vysvětlit, 

nebo to ani nechápeme. Hlavní role armády je bránit Českou republiku. I přes to, co jsem uvedl výše, 

hlavní úkol není vysílat desítky, stovky vojáků do mise jako vytváření pomyslné výkladní skříně. Hlavní 

úkol musí pro armádu být, aby byla schopna dostát článků 3 a 5 Washingtonské smlouvy. Téměř 

všichni znají článek 5. Bohužel ne článek 3. Tady je:  „ČLÁNEK 3 Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů 

této smlouvy, budou smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou 

výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku“. Co 

dělá armáda pro protivzdušnou obranu a v případě pomoci při katastrofách, je dobré. Také je dobré, 

jestli pošleme 1000, 2000 vojáků do zahraničí, ale tyto schopnosti musí vycházet z faktu, že armáda 

doma je kvalitní. My to děláme naopak. Pošleme vojáky do zahraničí a říkáme, že máme dobrou 

armádu, což dnes není pravda.  

MS: Je to dobře prodejné.  

JŠ: Ano, ale jedná se o nepochopení mise armády. Politická reprezentace by k tomu měla jinak 

přistupovat.  

MS: Jak naši armádu vnímáte v rámci Evropy. Zde je Západoevropská unie?  

JŠ: Jsou zde dva problémy. První je, že Evropa v tomto ohledu není jednotná. A je obrovský rozdíl 

mezi Spojenými státy a Evropou.  

MS: Můžeme s nadsázkou říci, že USA platí obranu Evropy.  

JŠ: Ano, ale Američané to už dnes dělat nechtějí. Sice oslavujeme naši armádu a bezpečnost, 

argumentujeme zahraničními misemi, přičemž je přeceňujeme. Ale naši partneři v NATO chápou, že 

naše armáda je oslabená. Řeknou si to mezi sebou na pracovní úrovni. Jestli se na různých politických 

konferencích se mluví ve zdvořilých frázích, vědí, že dnes nepošleme do zahraničí brigádu, jelikož 

bychom ji nezaplatili. Aby desetimilionový národ neposlal „ven“ tři tisíce vojáků, to je projev slabosti.  

MS: Není to též díky tomu, že zde není jazyková vybavenost?  

JŠ: To s tím nemá nic společného. Jazyková vybavenost musí být na styčných liniích. Vím, že je 

tendence, aby všichni ovládali angličtinu, ale voják se vždy domluví nějakým způsobem. Za prvé, 

vojenská mluva je jednoduchá. Za druhé, u větších celků je národní jazyk samozřejmostí. Jazyk musí 

umět velitelé, musí umět štáby, musí umět spojaři, musí umět letci a podobně. Neznamená to, že 

všichni musí umět perfektně anglicky, byť jsem pro, aby každý znal cizí jazyk, v tomto případě 

angličtina.  
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... Hodnocení transformace a omyly ... 

MS: Náš dialog se chýlí ke konci, a proto bych se zeptal, jak hodnotíte období pětadvaceti let. Čeho 

jsme dosáhli a jakých zásadních omylů jsme se dopustili?  

JŠ: Ač jsme řekli mnoho kritických slov, Česká republika udělala obrovský krok vpřed.  

MS: Proměna je vidět ...  

JŠ: ... jak v oblasti ekonomické tak politické. Společnost se dostala dopředu. Změnila se a stala se 

standardním demokratickým státem, společností v Evropě. Naším největším problémem je, a to jsme 

řekli několikrát, je „český přístup“: Proč bych musel, když nemusím? To nás v posledních letech 

hodně zdrželo.  

MS: Hovoříte o promarněných šancích, které jsme měli.  

JŠ: Dle mého názoru jsme mohli být dál.   

MS: Dobrá, co budoucnost naší republiky v rámci integrující se Evropy?  

JŠ: Začíná se projevovat i to, že voliči začínají hledat jiné vhodné reprezentanty. Můžeme zmínit: 

Andreje Babiše, Tomia Okamuru. Zdali se jedná o dobrou či špatnou volbu, to je obrovský otazník, ale 

svědčí to o tom, že se ve společnosti začíná mnohé měnit a snad se opět dostaneme na vzestupnou 

trajektorii.  

MS: Děkuji vám za kritické pohledy. 

P.S.: 

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

JŠ: Každý by měl dělat to, co umí. Já jsem se snažil splnit to, co mi připadalo nejužitečnější, a to bylo 

moje působení v AČR. Nebyly to vždy jednoduché úkoly a ne vše se podařilo bez chyb. Ale na konci 

mého působení v AČR patřila armáda mezi nejdůvěryhodnější instituce v republice. Splnila vojenské 

požadavky pro vstup do NATO i svoji roli, když potřebovala společnost pomoc při rozsáhlých 

povodních v letech 1997 nebo později v roce 2002. Dnes se věnuji přednáškám v bezpečnostních 

studiích a připravuji další generace pro životní kariéru v sektoru bezpečnosti a krizového řízení. 

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

JŠ: Ano, ale ne moc úspěšně. Chyběla mi „průprava“ a základní znalost ekonomie.    

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 

eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci ve Visegrádském společenství a 

také k opětovnému setkání v Evropské unii?       

JŠ: Na rozdělení Československa se dívám jako na nezvládnutí vzájemných vztahů. Vím, že by to 

nebylo jednoduché, ale zvládají to jiné národy, proč jsme to nezvládli my? Dnes je to ale jen 

akademická debata a nemá smysl se k tomuto tématu vracet. Této problematice by se měli věnovat 

historici a politologové. My bychom se měli věnovat budoucnosti.  
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Dialog o transformaci s Hynkem Fajmonem10,11: 

MS: V roce 1989 vám bylo 21 let. Jak jste vnímal jako student proměnu? Co pro vás znamenala? Jak 

vám otevřela cestu do vaší budoucnosti?  

HF: Ano, byl jsem studentem na vysoké škole v Praze a 17. listopadu jsem byl na Národní třídě ve 

studentském pochodu. Byl to pátek, ten den jsme měli takzvanou vojenskou katedru.  

MS: Co to znamenalo?  

HF: V té době byla povinná vojenská služba po dobu dvou let pro ty muže, kteří nestudují vysokou 

školu. Vysokoškoláci měli povinně rok. Během studia museli ale chodit na takzvanou vojenskou 

katedru a jednou týdně byli podrobeni vojenskému výcviku. Pro pražské vysoké školy bylo zajišťováno 

v Motole na malé vojenské základně. Tam jsme měli každý pátek výcvik, týkal se lidí z třetího a 

čtvrtého ročníku. Ráno 17. listopadu 1989 jsme také měli výcvik a při nástupu nám velitel říkal: 

„Soudruzi studenti, dnes je plánována velká demonstrace. Doufám, že tam nikdo z vás nepůjde.“  

MS: Do jisté míry vás pan velitel nasměroval či popíchnul …  

HF: Bylo to zajímavé, protože řada z nás o tom věděla, že se to má konat, ale nebyli to zdaleka 

všichni. Tím, že nám to na cvičišti pan velitel nahlásil, i mnozí z těch, kteří neměli v plánu tam jít, se 

rozhodli, že půjdou. Jedním z těch, kteří se tam vypravili, jsem byl také já. Demonstrace začínala 

v šestnáct hodin na Albertově. Poté se šlo přes Vyšehrad, k hrobu Karla Hynka Máchy a nakonec se 

došlo až na Národní třídu. Na ten den bylo shodou okolností svoláno také setkání gymnazistů, které 

se mělo konat od osmi hodin na Vinohradech, a já jsem byl rozhodnut na toto setkání v Praze zůstat. 

Zbyl mi tedy volný čas a řekl jsem si, že se na demonstraci půjdu podívat. Došel jsem až na Národní 

třídu. Naštěstí se mi podařilo jednou boční ulicí, tuším Mikulandskou, přes garáže uniknout, když tam 

začali účastníky setkání masakrovat. 

MS: Zřejmě je dobré se zeptat, jak studenti došli k rozhodnutí uspořádat demonstraci?  

HF: Sedmnáctý listopad je velké výročí.  

MS: Spojené s německým útiskem české inteligence, popravami studentů i smrtí Jana Opletala …  

HF: Ano, je potřeba si uvědomit mezinárodní kontext. Rok 1989 byl ve střední Evropě poznamenán 

důležitými událostmi. V Polsku se dostala k moci poprvé od války nekomunistická vláda. Byla napůl 

komunistická a napůl složená z lidí ze Solidarity, proběhla jednání u kulatého stolu. Sovětský svaz 

poprvé umožnil ve svém bloku, aby se do vlády dostali nekomunisté. A ještě ze Solidarity! Přitom 

nedošlo k žádné intervenci. Pochopitelně v NDR, v Československu i tehdejších dalších satelitech to 

vzbudilo velká očekávání, i u nás se v té době diskutovalo, co bude. V lednu 1989 proběhl Palachův 

týden, 21. srpna 1989 byla demonstrace kolem výročí okupace, poté byl 28. říjen a následoval 17. 

                                                           
10

 Hynek Fajmon *1968, člen Občanské demokratické strany, 1998 – 2001 starosta města Lysá nad Labem, 2001 
– 2004 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 2004  do roku 2014 europoslanec, věnuje se otázkám 
bezpečnosti a zahraniční politiky, je autorem knihy Margaret Thatcherová a její politika, která měla dvě vydání 
(2010), též autor knihy Slovníček evropských levicových pojmů (2008).  
11

 Dialog o obecných tématech byl natočen v pátek 25. února 2011 v dopoledních hodinách v prostorách 
pracovny Hynka Fajmona v okresní kanceláři Občanské demokratické strany, Bedřicha Smetany 55, Nymburk.  



 
 

77 
 

listopad. Napětí v české společnosti rostlo. Řekl bych, že se hledala vhodná příležitost a záminka 

k veřejnému projevu, to se nakonec stalo 17. listopadu 1989. 

… Komunisté …  

MS: Dá se říci, že režim „mlel z posledního“ a byl na spadnutí?  

HF: Zřejmě se to také dá tak podat. Osobně ale sám nevěřím, že věci jdou jen tak. Mezi lidmi z 

vládnoucí vrstvy nebyla vůle k vládnutí. Pokud by se uvnitř komunistické strany našel někdo šikovný 

typu Kwasniewského, kterého měli v Polsku, pak komunistická strana byla významnou a 

zorganizovanou silou. Postrádala však šikovného vůdce. To ji vyřadilo definitivně ze hry. Od té doby 

se na moci v Československu a později v České republice nepodílela, pokud máme na mysli centrální 

úroveň, zatímco v jiných státech v Polsku, v Maďarsku se tyto strany transformovaly do sociálně 

demokratických levicových stran a jsou de facto jedním z pólů politického spektra a obsazují funkce 

premiérů a prezidentů. U nás se komunisté neschopností vyprodukovat někoho rozhodného odstavili 

od možnosti ovlivňovat zdejší poměry.  

MS: Můžeme konstatovat, že lidé, kteří v tu dobu stáli v čele státu, byli neschopni se rozhodovat. 

Gorbačov jim dal možnost vlastního vládnutí. Již nečekejte na nás, ale sami jednejte.  

HF: Soudím, že to do značné míry tak bylo a zdejší představitelé tomu byli zvyklí. Komunistická 

garnitura byla tvořena lidmi, kteří byli instalováni po sovětské okupaci. Byli zvyklí na určitý modus 

operandi ze strany své a Sovětského svazu. V okamžiku, kdy Sovětský svaz radikálně změnil svůj 

postoj, najednou se cítili jako nazí v trní a nevěděli, co mají dělat. Československo bylo uprostřed 

socialistického tábora státem konzervativním ve smyslu brežněvovském. Jednoduše nechtělo 

reformy. Společně s NDR a Rumunskem bylo posledními baštami, které odmítaly Gorbačovovy 

reformy. Ten, když několikrát přijel do Prahy a říkal: „Eto vaše dělo …“ Udělejte si to po svém, 

nebudeme intervenovat, a to podlamovalo moc komunistů. Na druhou stranu se u nich nenašla 

výrazná osobnost či skupina, i když tam byli lidé z mladší generace, jako byl Štěpán nebo Mohorita, i 

třeba Ladislav Adamec, jenž se snažil o určitou novou politiku, ale nikdo z nich nebyl schopen stranu 

ovládnout a nasměrovat jiným směrem. Nakonec všichni politicky selhali.  

… Shovívavost k minulosti …  

MS: Zůstaňme před rokem 1989, jak vnímáte minulý režim?  

HF: Vše je to složitější, jelikož minulý režim či období 1948 – 1989 je to jedna historická etapa, v níž se 

Československo pokusilo realizovat společenskou utopii o komunismu. Utopie byla motivována 

snahou vyřešit problémy společnosti. Tím, že bude „vědecky“ a „plánovitě“ řízena, vyhne se 

hospodářským krizím, vyřeší se nezaměstnanost a jiné problémy, které lidi těžce postihly před 

druhou světovou válkou. Byl to režim, který vycházel z jistých předpokladů, z určitého myšlení, které 

se nakonec ukázalo být nefunkční. Komunismus říkal: „Ano, vyřešíme spousty problémů tím, že 

zrušíme soukromé vlastnictví, zrušíme vykořisťování člověka člověkem, zespolečenštíme výrobní 

prostředky a budeme společně hospodařit a tím bude lépe.“ Realizace komunismu byla radikálním 

pokusem, jak společnost posunout někam k lepším zítřkům. Ukázalo se ale, že je to nefunkční. 

Ukázalo se, že lidská povaha je konstantou, která se těžko ovlivňuje. Systém se ukázal ekonomicky 

neproduktivní. Chyběly podněty k tomu, aby lidé inovovali, aby vytvářely nové postupy a technologie. 

Tím došlo k obrovskému zaostávání za Západem. 
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MS: Což mělo za důsledek zaostávání vůči bohatým státům, s nimiž jsme sousedili.  

HF: Ano, tyto podněty zcela zanikly a společnost přestala inovovat, přestala se rozvíjet efektivním 

směrem a začal proces, který jste mínil. Soudím, že to pěkně shrnul Václav Klaus v knize: Kde začíná 

zítřek, neboť toto téma je tam probíráno z ekonomického hlediska. Tím, že byl komunismus 

naroubován do země, která byla před rokem 1948 vysoce rozvinutá, civilizovaná, znamenal, že 

některé druhy produkce se mohly prudce rozvinout a v padesátých či šedesátých letech byly na 

světové úrovni. Některé věci spojené se soukromým podnikáním a podnikatelkou kulturou začaly 

stagnovat a následně upadat. Pěkně je to vidět na automobilovém průmyslu …  

MS: … či motorkách, kde jsme měli možnost být lídry v tomto segmentu. Jawa, to byl pojem stejně 

Baťa. To jsou však společnosti, které jsou spojeny s první republikou a nesou její étos.  

HF: Komunisté říkali, že to zkoncentrují, dají dohromady. Nebudou existovat malé firmy, ale 

vytvoříme obrovské společnosti, ale ukázalo se, že když tam není podnikatelský duch a není tam 

motiv zisku, pak ředitelé tyto velké kolosy nedokázali zvládnout, vést rozumným směrem. Ty 

následně ztrácely trhy, ztrácely schopnosti přicházet s výrobky, které by zákazníci chtěli. Tento proces 

se dovršil zhruba na přelomu 60. a 70. let.  

MS: Sluší se říci, že za minulého režimu společnosti byly schopny vytvořit investiční celky. Vytvářeli 

jsme pivovary, cukrovary a ty jsme exportovali do spřátelených zemí Sovětského svazu. Dnes vidíme, 

že je struktura průmyslu jiná. Pokud člověk hovoří s lidmi, kteří v průmyslu pracovali, většinou tuto 

skutečnost zmíní, totiž že Češi a Slováci byli schopni vytvářet díla s vysokou přidanou hodnotou.  

HF: Dobrá, měla být řečena jedna skutečnost, která je u nás málo známa, neboť sami se tak vidět 

nemůžeme. Československo v rámci socialistického bloku mělo roli jako Kalifornie ve Spojených 

státech Amerických. Byli jsme technologicky, průmyslově absolutní špičkou celého východního bloku. 

To nám otevíralo uvnitř bloku obrovské možnosti, ať již v produkci letadel, produkci turbín, 

lokomotiv, jelikož jsme měli zajištěné odbyty. Do jaké míry to bylo zaplaceno reálnými penězi, je 

velkou otázkou. Tato věc je u nás málo známá, nevnímáme se tak. Uvědomme si ale, že jsme byli 

součástí socialistického bloku, jenž měl řádově - Čínu raději nepočítejme - 500 či 600 milionů lidí, 

které přímo ovládal plus další, s nimiž spolupracoval. V rámci tohoto obrovského bloku jsme my a 

NDR byli hlavními technologickými tahouny. Tato skutečnost nám také přinášela výhody.      

 MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 

HF: Dříve jsem si to myslel, ale dnes už si to nemyslím. Lidstvo prochází dějinami systémem „pokus-

omyl“. Občas se sice trochu poučí, ale to neznamená, že neudělá zase nějaký nový omyl. Ano, rok 

1989 byl kolapsem východoevropského komunismu a obnovou liberální demokracie. Jestli tento 

systém ale bude i do budoucna udržitelný, to si nejsem jist. Svým způsobem už dnes ani klasickou 

liberální demokracií nejsme, protože naše členství v EU je systémovou změnou. A celá dnešní 

konstrukce EU není příliš liberální a ani demokratická. 

… Politika a studenti …  

MS: Obraťme list. Je vhodné se zeptat, jak studenti v době změn vnímali politiku? Domníváte se, že 

zájem byl daleko větší v porovnání s dneškem?  
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HF: To je těžko srovnatelné, jelikož jsme jako studenti žili v době, kdy volby existovaly pouze jako 

volba jednotné kandidátky Národní fronty. Dnes mají lidé volební právo a mohou se účastnit mnoha 

druhů voleb, ale na druhé straně - politický kvas měl podobu různých diskusí, které se konaly ve 

studentském prostoru i mimo něj. Také se začalo v rámci perestrojky hovořit o možnostech 

experimentů, že si kandidáti budou konkurovat, že jich bude více v rámci volebního obvodu. Lze říci, 

že politický kvas existoval a zvláště v druhé polovině 80. let byl velmi silný, neboť impuls přicházel ze 

Sovětského svazu i ze západních zemí. To, že Sovětský svaz řekl: „Může se to …,“ situaci 

dynamizovalo. 

MS: Jaké se vám otevřely možnosti? Jste spjat s politikou … Dokončil jste ale školu …  

HF: Zdali se mám stát politikem, to vyplynulo ze situace. V roce 1989 jsem se rozhodl, že se do aktivit 

zapojím jako aktivista Občanského fóra - a to ve svém rodném městě Lysé nad Labem. V podstatě 

jsem se nezapojil do studentských aktivit, které organizovaly demonstrace.  

MS: Jako pan Mejstřík, Bubeník …  

HF: V tom jsem se neangažoval. Považoval jsem to za slepou uličku a považuji to za slepou uličku do 

dnešních dnů. Říkal jsem si, že občanská a politická platforma je na úrovni místa bydliště na občanské 

platformě, kde jde o zastupitelskou demokracii a o to, aby byly standardní volby, a tím se ovlivnila 

veřejná moc. Činnost směřující ke studentské samosprávě na univerzitní půdě, jsem nepodporoval a 

považuji to za chybné. Naopak za správné jsem považoval žádosti studentů o vyšetření zásahu ze 17. 

11. 1989.  

MS: Nu, cožpak by bylo možná revoluce bez studentů?  

HF: Neříkám to. Též jsem byl student. V té době jsme sehráli určitou roli, která otevřela prostor a 

situaci podpořila. Tenkrát se žilo velkou iluzí, že studenti jsou jakýsi předvoj národa, neboť nám 

ukázali cestu.  

MS: To považujete za pošetilé?  

HF: Ano, v dané chvíli, v historickém okamžiku jsme byli na nějakém místě a otevřela se příležitost. 

Na druhé straně - studenti nezaložili žádnou stranu, nestali se žádným dalším hybatelem. Brzy to 

zaniklo a stal se z toho folkór.  

MS: Dobrá, studenti cosi vykonali, ale měli to nechat druhým, či lépe organizovat politiku v rámci 

vzniku politických stran? 

HF: Někteří z nich vstoupili do politických stran, někteří z nich dostudovali, začali pracovat ve svých 

profesích. Taková vize studenta revolucionáře, osvoboditele, tak ta velmi brzo vyprchala, a to 

v podstatě do jara roku 1990.  

MS: Nesmíme zapomínat, že lidé mají rádi hrdiny. Mnozí studenti jsou jejich dobrými reprezentanty.  

HF: O tom není sporu. Každá společnost potřebuje symboly, hrdiny. V určitém okamžiku to hraje 

pozitivní roli.  
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… zpět k roku 1989 …  

HF: Když se dnes podíváme na kauzu údajně zabitého studenta Martina Šmída, tak se člověk se do 

jisté míry musí usmívat.   

MS: Roli v tomto případu sehrála Drahomíra Dražská, která zprávu donesla Petru Uhlovi a věc byla na 

světě. Nu, avšak je otázkou, zdali by to bez této desinformace tak „hladce“ šlo.  

HF: To nezpochybňuji.  

MS: Byly tam emoce, …  

HF: … které jsou důležitým faktorem, jež ovlivňují. Zvláště je to silné v politice.  

MS: Shodou okolností nyní se paní Dražská k této události nerada vyjadřuje, neboť si je své 

desinformace vědoma.  

… Zásah a lidé minulosti …  

MS: Pokud jsme se oklikou vrátili k 1989 a politice, rád bych se zeptal, jak jste se jako student díval na 

vyšetřování zásahu na Národní třídě? Mělo to dle vás zásadní význam, nebo to mělo podobu frašky?  

HF: Podle mého názoru to byla důležitá věc. Byl to klíčový požadavek studentů, aby došlo k řádnému 

vyšetření té věci. Tento požadavek nabourával strukturu bezpečnostních složek, a to vedlo de facto 

k tomu, že se velmi brzy podařilo Státní bezpečnost zrušit. Pro nás to byla přelomová, klíčová věc, 

jelikož se zdařilo na základě tvrdého prosazování tohoto požadavku dosáhnout, že Státní bezpečnost 

byla zrušena někdy mezi Vánocemi a Silvestrem 1989.  

MS: Je to spojeno se jmény jako Richard Sacher.  

HF: Ano, jen si to vezměte, to je pět týdnů a byla to organizace, která měla tisíce lidí. Zrušení té 

organizace mělo zásadní význam, protože se lidé přestali bát. Od tohoto požadavku ke zrušení StB a 

transformaci všech bezpečnostních služeb vedla přímá cesta, a proto tento požadavek považuji za 

důležitý, správný a účinný.  

… Důležitý zákon …  

MS: Je dobré se též tázat, kam lidé z těchto bezpečnostních složek odešli?  

HF: To rozhodně. Na druhé straně - od tohoto požadavku logicky přešla k lustračnímu zákonu a 

k tomu, aby lidé spojení s těmito složkami se nemohli …  

MS: … účastnit politického života i správy státu.  

HF: Mohou tam být, ovšem musí to o nich být známo, a to proto, aby se voliči mohli rozhodnout, 

zdali jej chtějí, či ne. Jejich činnost ve státní správě byla zakázána. To bychom mohli vidět jako 

konstitutivní prvek do dnešních dnů. Lustrační zákon funguje do dnešních dnů.  

MS: Dobrá, když jste jej zmínil, měl by být zrušen? Mnozí lidé jej považují za chybný.  
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HF: To byla právě jedna z velkých bitev vývoje po roce 1989, bitva o existenci lustračního zákona. Můj 

názor byl a je takový, že zákon má a musí existovat. Jsem přesvědčen, že zrušen nebude, a zůstane 

součástí našeho právního řádu jako Benešovy dekrety či zákon o zrušení šlechtických titulů. Během 

času vyhasne sám, neboť ti lidé již mezi námi nebudou. Nikdo zde není věčně. Dnes nás od roku 1989 

dělí již více jak dvacet let, ovšem zákon sám ve sbírce zákonů zůstane jako doklad doby. Byl několikrát 

navržen ke zrušení, ale nikdy se to nepovedlo. Pochybuji, že by se to podvedlo někdy v budoucnosti.  

MS: Nepovažujete náhodou zákon za stigmatizující? Lidé, kteří byli spjati s minulým režimem, poté 

působili – působí jako význační představitelé ekonomické sféry. Přešli tak ze služeb státu do privátní 

sféry, přičemž mohli sloužit ještě státu. 

HF: Ano, tak tomu je. Společnost se pokusila definovat, kdo byli ti viníci, kdo držel nad vodou 

předchozí systém a říká, že tyto lidi do určitých sfér pustit nechce. Soudím, že to bylo oprávněné a 

nejsme v tom výjimeční. Takových zákonů je po Evropě v platnosti řada. Nejsou zaměřeny pouze vůči 

komunistickým diktaturám, ale i proti diktaturám pravicovým či vojenským, jako byl Franco ve 

Španělsku. Státy nové demokracie se musí s dědictvím komunismu vypořádat. Zvláště v případě, když 

jde o porušování lidských práv. Stále mezi námi žijí lidé, kteří byli mučeni, a byla jim páchána různá 

příkoří. Těmto lidem nový režim musí ukázat, že stojí na jejich straně, a ne na straně těch, kteří 

předtím znásilňovali jejich práva, oprávněně to očekávají. To, že tito lidé poté přešli do jiných sfér, je 

pravda, s tím všichni logicky počítali, jelikož naším cílem nebylo se mstít a říkat, že je vystěhujeme na 

Mars či na Madagaskar. Tito lidé zde stále žijí. Pouze se řeklo, že pro stát není dobré, aby pracovali ve 

veřejné správě. Zůstala jim však naprostá svoboda se uplatnit v soukromém sektoru. Budou tak 

pracovat sami na sebe, a proto pro sebe. To, že tuto příležitost využili a jsou úspěšní, nepovažuji za 

nic nespravedlivého. Zkrátka jsou zde volné, svobodné poměry a jak vývoj půjde dál, závisí na každém 

z nás.      

MS: Může to také působit tak, že tito lidé sice vykonávali vysoká postavení za minulého režimu a 

dokázali využít kontaktů a znalostí k tomu, aby jejich bohatství bylo rozhojněno.  

HF: To je pravda, nicméně vyvstává otázka, co se s tím mohlo dělat? Měli jsme tyto lidi zavřít do 

koncentračního tábora, nebo se měli postřílet či jaká varianta měla být zvolena, aby se tomu 

zabránilo? Pouze násilná, ale tu demokratická společnost nebyla ochotna podstoupit. To je nutné zlo, 

které nastalo.  

MS: Ne nadarmo se říkalo, že nejsme jako oni.  

HF: Přesně tak.  

… Minulé a budoucí …  

MS: Nebyla zde snaha odplácet. Raději začněme psát novou kapitolu …  

HF: Bylo to nazýváno tlustou čárou.  

MS: Nu, ale jak vidíte, tlustá čára v myslích lidí nenastala.  

HF: Abych se přiznal, tak jsem na tlustou čáru nikdy nevěřil. Když je člověk historik, tak ví, že 

historický proces je kontinuální, jsou tam sice přeryvy, ovšem vždy se vám věci projeví. Lidé jsou stále 

stejní, nedokonalí. Dokonce i naše kontinuita s minulým vývojem je obrovsky silná. Spousty věcí se 
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snažíme zbavit, považujeme je za přežitky, které prostě nechceme, ale stále existují. Například do 

dneška velká část legislativy navazuje na minulý právní řád - ba, co více, jistá část nebyla dokonce 

novelizována, a to třeba zákon o soudních znalcích, památkový zákon či jiné normy, které jsou 

kompletně přejaty. Vůbec se na ně nesáhlo! Kontinuita a diskontinuita našeho vývoje byla značná a 

máme v tom jistou tradici již z roku 1918. Ovšem nepovažuji to nutně za něco špatného.   

MS: Ostatně, mnoho ekonomů uvádí spojení „závislosti na cestě“. Člověk se tak stěží může 

odstřihnout od minulosti.  

HF: Navíc je nutné říci ještě jednu věc. Charakter režimu nebyl stejný jako v Rumunsku či v Kambodži. 

Komunismus byl též vnitřně rozrůzněn. Třebaže jsme žili u nás čtyřicet let v komunismu, pořád jsme 

na tom byli civilizačně velmi dobře. V tom smyslu, že jsme měli špičkové zdravotnictví, měli jsme 

jeden z nejlepších parametrů dětské úmrtnosti na světě. Byla řada oborů, ve kterých československý 

komunistický stát na tom vůbec nebyl špatně. Byla to spíše otázka zaostávání, které česká společnost 

pociťovala, avšak trval bych na tom, že jsme nevypadli ze skupiny zhruba 50 nejvyspělejších, 

nejcivilizovanějších států světa.  

MS: Otázka zaostalosti je nastolena díky poměřování s Německem, Rakouskem.   

HF: Přesně tak. Kdyby toto srovnání neexistovalo, pochopitelně by zde taková frustrace nebyla. 

Frustrace českého národa vyplývala z toho, že lidé dostávali různými pokoutnými cestami katalog 

Neckermann ze západního Německa a viděli tam ceny a kvalitu zboží. Byli s tím velmi nespokojeni. 

Viděli, že cosi takového v českých či československých prodejnách jednoduše nenajdou. Tato 

skutečnost občany velmi frustrovala, zejména to, že Německo, které prohrálo válku, je na tom tak 

dobře! My, kteří jsme budovali nejlepší systém na světě, jak nám bylo sdělováno, máme kvalitu 

výrobků nižší. Tento pocit frustrace byl v osmdesátých letech velmi silný. U nás tradice, že jsme 

technicky vyspělá, produkční země, byla silná a s tím se pojila i naše hrdost. V okamžiku, kdy se začalo 

ukazovat, že zaostávání se prohlubuje, bylo toto zjištění velkým zdrojem frustrace.  

MS: Zaostávání, přešlapování … Z vašich úst vyplývá, že plně negativně minulý režim nehodnotíte. 

Mnozí z nás však uvažují černobíle. Vše, co bylo, bylo špatné, a nyní se nám otevírá cosi, co je dobré.  

HF: Československý komunismus byl důsledkem II. světové války a zážitku z hospodářské krize let 

1929-1933. Byl ale také samozřejmě důsledkem velmi šikovné politiky KSČ ve čtyřicátých letech. Šlo 

též o neschopnost demokratických politiků zhoubným komunistickým idejím čelit.   

… Vypořádávání se s minulostí …  

MS: Pokud jste hovořil na téma minulého režimu, jak vnímáte vypořádávání se s minulostí? Máme 

komunistickou stranu, jež byla součástí politického spektra. Byla představa, že její členové a 

sympatizanti budou vymírat a bude to pokračovat, až se z politické scény vytratí. Nebyla to z dnešního 

pohledu iluze?               

 HF: Soudím, že vyrovnávání s minulostí je český evergreen. Termín o vyrovnávání se s komunismem 

či s minulostí obecně nemám rád a nepoužívám jej. Osobně jsem nepodporoval zákaz komunistické 

strany, a to ani tehdy a ani dnes. Považuji to za slepou uličku. Již tenkrát Václav Klaus říkal větu, se 

kterou jsem souhlasil a souhlasím s autorem dodnes, že je to věc svobodné volby každého 

jednotlivce, voliče, co bude chtít. Je mylné se domnívat, že pokud zakážeme cosi ve svobodné volbě, 
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něčemu se vyhneme. Je milé přísloví: „Zakázané ovoce nejlépe chutná …“ Představa, že zákazem 

komunistické strany zaniknou myšlenky, které ji reprezentují, že lidé nebudou chtít komunisty volit 

pod jiným názvem či podobným názvem, je absurdní. Komunistické myšlenky v této společnosti jsou, 

mají společenskou podporu. Naopak je dobře, když jsou reprezentovány, než aby reprezentovány 

nebyly. V této věci však naopak podporuji lustrační zákon. Byl jsem též autorem zákona o odškodnění 

obětí sovětské okupace. Tento zákon byl nakonec schválen. Myslím si, že věci, které dělal senátor 

Liška ve smyslu odškodňování a restitucí, jsem považoval za správné a podporoval jsem jej. To 

znamená restituce fyzických osob. Složité je to trochu u právnických osob, ale v zásadě jsem chtěl - a 

to se také stalo, aby byly provedeny restituce k 25. únoru roku 1948, a tak se stalo. Usiloval jsem, aby 

byly přijaty odškodňovací zákony, což se v mnoha směrech stalo. Byly to soudní rehabilitace. S tím, 

jak se Česká republika vypořádala s dědictvím minulosti let 1948 – 1989, jsem v zásadě spokojen. 

Myslím, že je to maximum možného.       

… Otázka spravedlnosti …  

MS: Ještě bych se zeptal, jak se díváte na fenomén, že lidé, kteří trpěli za minulého režimu, mají od 

státu nuzné příjmy. Naopak ti, kteří byli ve vedoucích funkcích, jejich příjem je větší než těch, kdo 

trpěli politickým útlakem.  

HF: Je nutné říci, že celá řada věcí se zmírnila. To jsem považoval za správné. Změnily se výpočtové 

koeficienty důchodů. Poslední iniciativy směřující k tomu, aby se tato věc projevila více v rámci 

důchodového systému, považuji za správné. Jsem přesvědčen, že je to věc, která s postupem času 

také vyprchá. Vždy jsem byl přesvědčen o tom, že je nutné vycházet z toho, že není možné dosáhnout 

za zemi plné spravedlnosti.  

MS: Jsme pouze omezení lidé … 

HF: Ano, samotné zákony nesou ve svém názvu, že jde o odškodnění některých křivd. Některé křivdy 

jednoduše nejdou odškodnit - a to z mnoha důvodů. Buď majetky neexistují, nebo lidé neexistují, či 

společnost nemá dostatek prostředků, aby to mohla spravedlivě odškodnit. S tím je nutné se smířit. 

… Tvorba politiky …  

MS: Nyní přejděme do období, o němž můžeme hovořit jako novodobé demokratické historii. Jak se 

díváte na utváření politiky v Československu a později v České republice. Takový rychlý vznik 

Občanského fóra mohl být pro zdejší lid čímsi povzbudivým, nadějným. Lidé byli ochotni se obětovat a 

podílet se tak na formování toho, co jim bylo upíráno a následně přišel ústup. Občanství nacházelo 

svůj starý obsah.  

HF: Abych se přiznal, tak nejsem přesvědčen o tom, že tolik lidí se angažovalo. Bylo to určité 

vzedmutí sil, které trvalo řádově týdny. Poté se v politice začalo nově angažovat málo lidí. Stačí si vzít, 

že Komunistická strana Československa měla v roce 1989 milión sedm set tisíc členů, tak Občanské 

fórum si nikdy netroufnulo spočítat členskou základnu, či lépe ji ani nedefinovalo. V konečném 

důsledku ani členskou základnu nemělo. Pouze jste musel podepsat prohlášení: „Co chceme“, a tím 

jste byl uznán stoupencem Občanského fóra. Teprve tím, že uvnitř Občanského fóra se počalo 

debatovat, že se stoupenci mají registrovat, že má vzniknout členství, že se mají volit jednotlivé 

orgány, tak na základě toho vznikly stranické struktury a byl to konstitutivní prvek Občanské 

demokratické strany. Pokud bychom to brali zpětně, Občanská demokratická strana je jediná 
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politická struktura, která z toho převratu vznikla a přežila do dnešních dnů. Jiné neexistují. Pokud se 

podíváme na Sociální demokracii, tak ta vznikla v roce 1878 …  

MS: V Praze Břevnově U Kaštanu a z tohoto ohledu je starší … 

HF: A funguje do dnešních dnů s nějakými přeryvy. Rok 1989 vyprodukoval zorganizovanou strukturu 

pouze občanských demokratů a obnovení sociálních demokratů. To se může brát jako druhá strana 

vývoje. Lidovci přetrvali, komunisté přetrvali, pak tam byly nové strany.   

MS: Vznikal Levý blok, Republikáni … 

HF: Kde je jim konec?  

MS: Zmiňme fenomén Občanského fóra, to nebyla strana. Vymezilo se vůči stranám tím, když ve 

volbách 1990 bylo neseno heslem: „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny …“ Jak 

vnímáte takovýto přístup? Nebylo to až příliš „dětinské“?  

HF: Pamatuji si na to velmi dobře. Mohu říci, že tenkrát a nyní se na to dívám stejně. Když jsem to 

poprvé viděl, řekl jsem si, že je to z voličského hlediska strašně chytré heslo.  

MS: Uplatnil se tam politický marketing, který je dnes čímsi běžným a vlastně matoucím ... 

HF: A to vskutku geniální. To nám může nahnat spousty voličů. Obsahově mně to přišlo jako absolutní 

podvod, protože se vycházelo z představy, že se obejdeme bez stran, že strany jsou čímsi zlým. Tento 

přístup ve společnosti rezonoval a rezonuje do současnosti.  

MS: Bylo to způsobeno i tím, že dominantní úlohu hrála komunistická strana.  

HF: Bezpochyby, ale nebylo to pouze tím. Navíc jsem nechtěl, aby Občanské fórum nebylo pro 

všechny.  

MS: Proč, pokud budou lidé souhlasit s prosazovaným programem a budou to lidé slušní …  

HF: Nechtěl jsem, aby to byla strana, do které mohou slušní lidé i gauneři. Myslel jsem, že Občanské 

fórum bude strana pro nekomunisty, a ne pro všechny. Zkrátka, když již o sobě říkám, že je 

reprezentuji, byť i OF mělo problém, zdali někoho reprezentuje, neboť odmítalo reprezentativní 

demokracii. Říci, že Občanské fórum je pro všechny, tak to zavání divnými způsoby.  

MS: Soudíte, že Občanské fórum vůbec nerespektovalo škálu politického spektra levice – pravice.  

HF: Ano, bylo tak založeno od samého začátku. Občanské fórum bylo střechovou organizací, která se 

tvářila jako Národní fronta pro všechny. Uvnitř fóra existovala politická struktura, jež zahrnovala 

trockisty jako Petra Uhla, sociální demokraty vedené Rudolfem Battěkem i představitele 

konzervativní pravice jako byl Václav Benda, reprezentující Křesťanskou demokratickou stranu, nebo 

Pavel Bratinka či Daniel Kroupa za Občanskou demokratickou alianci. Ti všichni byli pod jedním 

deštníkem, což jsem považoval od samého počátku za věc, která nemůže mít dlouhého trvání.  

MS: Hledal se společný jmenovatel … Buďme raději hnutím než stranou, která je proti komunistické 

straně.  
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HF: Ano, tak tomu bylo. My, kteří jsme byli v Občanském fóru od samého počátku a byli jsme na 

úrovni měst a okresů, jsme chtěli, aby se fórum přeměnilo na politickou stranu s registrovaným 

členstvím. Chtěli jsme, abychom v politickém spektru reprezentovali názory od středu doprava. 

Pochopitelně všichni trockisti, maoisti a další levičáci jako Asociace sociálních demokratů a reformní 

komunisté, Obroda … Miloš Zeman s tím nesouhlasili. 

MS: Ten shodou okolností byl součástí Občanského fóra.  

HF: Ano, tento politik byl nejprve součástí fóra, ale poté přešel do sociální demokracie. Nicméně 

uvnitř OF existovala malá strana, která se jmenovala Asociace sociálních demokratů. Tam byl 

Bergman, Battěk a jiní kolem něj … Ti pochopitelně nechtěli, aby Občanské fórum bylo pravo -

středovou stranou. Na tom se to celá diferenciace projevila. Tím, že jsme Klause zvolili předsedou OF.  

MS: To však bylo po volbách v roce 1990. Soudíte, že bylo správné, jakým způsobem se v konečné fázi 

vyvíjelo Občanské fórum, jelikož jediným východiskem byla transformace na klasickou stranu.    

HF: Ano, považoval jsem to za správný proces, který vedl k jeho zániku. K tomu, že se muselo 

diferencovat od politicky čitelných subjektů. Podporoval jsem to a hlasoval pro to, aby Klaus byl jejím 

předsedou. Chtěl jsem, aby to byla politická strana s jasným členstvím. Když se ukázalo, že to není 

možné pod značkou Občanského fóra, udělalo se to pod značkou Občanské demokratické strany.         

… Ozvěny Charty 77 v politice …  

MS: Jak jste vnímal pozici lidí, kteří byli součástí Charty 77? Shodou okolností právě toto uskupení bylo 

známo tím, že požadovalo dodržování lidských práv. Byli to oni, kteří byli různého názorového 

zaměření.  

HF: Chartu 77 jsem nepodepsal a nebylo to mé přesvědčení a není ani dnes.  

MS: Dobrá, ale jak jste vnímal jejich odkaz … v kontextu utváření politiky.  

HF: Soudím, že se pokusili vytvořit elitní klub lidí, kteří se znají, hovoří spolu, scházejí se u kávy … Také 

mají různorodé názory, pro něž má jejich osobní vazba větší význam než jejich postoje. Jejich 

strukturu jsem považoval za politicky nefunkční a neúčinnou, ...  

MS: … a do reálné politiky se nehodící.  

HF: Soudím, že to byla absolutně nepoužitelná záležitost. Mně byla sympatická Československá 

demokratická iniciativa, kterou založil Emanuel Mandler, Bohumil Doležal s Karlem Štindlem. Oni 

jasně říkali, že chtějí politickou stranu a svobodné volby, v nichž budeme soutěžit o volby. Již 15. 

listopadu se hlásili na Ministerstvu vnitra ČSSR, že žádají o registraci jako politická strana. Dnes je to 

zapomenutá věc a nikde se o nich nemluví, zatímco Charta 77 říkala nesmyslné věci typu: „Komunisté 

dodržujte své závazky …“  

MS: Ale to je snad správné, když se někdo k něčemu zaváže v Helsinkách v roce 1975 a poté to 

nedodržuje!  

HF: Víte, mně vadilo - a rodiče mi to řekli v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy jsem počal brát 

rozum - že velká část lidí, kteří Chartu 77 reprezentovali, byli ti, kteří komunistický systém u nás 

instalovali. To mi vadí do dnešních dnů. Jejich úsilí to do značné míry v mých očích diskreditovalo.   
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… Obecný pohled …  

MS: Jak se díváte na procesy, jichž jsme jako občané mohli být účastni? Vytvořily se strany, některé 

vydržely, jiné se s jistými problémy udržely. Jde o to, že politika není čímsi, co je bychom mohli označit 

za „dobré povolání“. Nemá takovou prestiž. Jak tento fenomén nahlížíte?  

HF: To, co je převládající veřejné myšlení, nemusí být důležité v tom ohledu, co si myslím, co je hlavní 

a podstatné. Pokud jsem politikem, tak to vyhodnocuji, přizpůsobuji své jednání veřejnému mínění 

v tom smyslu, že ovlivňuje to, co člověk v politice navrhuje, avšak primární věc to není. Pro mě je 

primární, zdali já sám to chci dělat a zdali to, co dělám, považuji za správné. Teprve sekundární je, co 

si o tom myslí veřejnost. Pochopitelně člověk bere vážně, co mu veřejnost sděluje, nicméně to, že 

jsem v řadě voleb kandidoval a uspěl, mě ubezpečuje, že stále nějaká veřejná podpora pro to, co 

dělám, existuje. Jsem v zastupitelstvu města dvacet let. Měli jsme tam mnoho voleb, ale vždy jsem 

byl zvolen. To mě ubezpečuje v tom, že můj postoj je žádán.  

MS: Dokonce jste byl i starostou.  

FH: Ano, a proto mohu říci, že podporu veřejnosti pro to, co dělám, mám. To mně stačí.  

… Politika a budování kapitalismu …  

MS: Je dobré zmínit, že před Československem a před Českou republikou byly důležité reformy. V roce 

1991 se spustila hospodářská reforma tím, že počala liberalizace cen, počala privatizace a jiné. Jak by 

se měl podle vás politik chovat ve vztahu k veřejnosti? Jde o to, že politik má zájem být zvolen, ale 

také by snad neměl „podléhat“ krátkodobým náladám občanů, pokud usiluje o provádění skutečné 

politiky, která bude prospívat.  

FH: Na to se nedá příliš říci … Jestli člověk má zájem dělat politiku a chce se té věci věnovat, musí si 

zvolit svou strategii. Jsou taková přísloví, z nichž jedno říká, že všechny politické kariéry končí špatně, 

což je pravda. Vše nakonec dopadne tak, že politik zvolen není, odejde či jej lid odvolá. Již dnes skoro 

nevidíme ceremoniály, že by politici umřeli ve své funkci, jako tomu bylo dříve. To považuji za docela 

pozitivní vývoj. V tom to přece není. Soudím, že podstatné je, zdali politik nachází v činnosti sám 

uspokojení, zda jej to baví, zdali to dělá ze svého pohledu dobře, zdali je to zajímavé i pro voliče a 

také jestli jeho činnost vede k civilizačnímu rozvoji země. To je to zásadní.  

MS: Nu, ale lidé mohou říci, že nám reforma byla „vnucena“. Po roce 1989 zde byly ozvěny roku 1968 

či lidí, kteří připravovali reformy pod vedení Oty Šika. Zde se vynořuje otázka komunikace.  

FH: Pokud se vrátíme k této věci, domnívám se, že to vnuceno nebylo. Byly svobodné volby … 

Podstata sametové revoluce byla také v tom, že chceme vyšetřit zásah na Národní třídě a usilujme co 

nejdříve o svobodné volby. Tak tomu bylo. Byly v červnu roku 1990 a nejvíce preferenčních hlasů 

v nich dostal Václav Klaus. Veřejnost podpořila Klause a jeho představu o reformě. Ta se poté 

realizovala. Není pravda, že Klaus prosadil vše, co chtěl. Tomu tak není. Zřejmě v těch hrubých rysech 

měl asi největší vliv na podobu reformy a lze říci, že to bylo s veřejnou podporou. Nakonec jeho 

strana vyhrála další volby. To, co se dělo do roku 1996 tu podporu mělo.  

MS: Domníváte se, že bylo chybou, že první vlády po roce 1990 si zkrátily mandát pouze na dva roky?  

FH: Z jakého pohledu?  
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MS: Kroky, které byly udělány v roce 1990, nemohly být plně realizovány - hlavně v dokončení 

privatizací konkrétních podniků do rukou zahraničních investorů. 

FH: S tím lze souhlasit. Na druhou stranu si myslím, že to chyba nebyla, jelikož se ukázalo, že proces 

diferenciace uvnitř politických subjektů hlavně uvnitř Občanského fóra byl tak rychlý, že pod jednou 

střechou tito lidé nemohli fungovat. Proces diferenciace mezi českou a slovenskou částí byl též tak 

rychlý, že teoreticky – pokud by to bylo na čtyři roky, tedy 1990 – 1994 - tak by v rámci volebního 

období došlo ke stejnému vývoji, k jakému došlo. Rozpad státu by stejně nastal a volby by se stejně 

musely udělat. Nejspíše by to vedlo k zablokování federálních institucí, přestaly by být funkční a 

mohlo by to vést k chaosu a vývoji, jenž by byl velmi nepříznivý. Také se tam řešila otázka ochodu 

Sovětské armády. V roce 2011 budeme mít dvacáté výročí. Soudím, že tam byl velmi dynamický 

vývoj, kde zvládnout to bez krveprolití nebylo jednoduché, ale nakonec se to povedlo. Myslím si, že 

výsledek byl nad očekávání dobrý.  

MS: V rámci své činnosti jste se zabýval vládou paní Thatcherové. Co z jejího odkazu si lidé, jež 

transformaci prováděli, mohli vzít? Thatcherová také „obnovovala“ kapitalismus. Význačné 

společnosti britské ekonomiky byly v rukou státu, třebaže nezaváděla tržní mechanismus. Británie 

nebyla obtížena plánovaným hospodářstvím, jako tomu bylo v Československu.   

HF: Ano, pro nás, pro politiky z ODS i politiky ODA byla velkým zdrojem inspirace, neboť desetiletí 

před námi provedla některé procesy zkušebně v menším rozsahu, ale ukázala, že jsou funkční. 

Především to byl proces privatizace, proces snižování daní, proces eliminace nátlakových akcí 

odborářů. Tam bylo několik inspiračních zdrojů, které se nás také týkaly. Paní Thatcherová byla 

několikrát na návštěvě v České republice, proto jsme znali její postoje, sledovali jsme je se 

sympatiemi a někteří o ní napsali knihu, jako tomu bylo v mém případě.  

MS: Dá se nacházet paralela mezi Václavem Klausem a Margaret Thatcherovou?  

HF: To určitě. Minimálně v tom ohledu, že jsou to politici, kteří si velmi silně stojí za svým názorem, 

jenž je vyhraněný. Není ani jeden typem politika, který není hodnotově ukotven a pouze hledá nějaký 

kompromis, ale zapomněl na to, ze kterých výchozích pozic ke kompromisu přistupuje. Takových 

politiků je v Evropě většina, ale Thatcherová a Klaus k nim nepatří. Oni jsou těmi, kteří se dokážou 

postavit proti proudu a říci ne, jelikož to je jinak. Soudím, že takoví lidé jsou vzácní, a povedlo se jim 

být úspěšní. To z nich dělá velké osobnosti.  

… Evropa …  

MS: Jste europoslancem … Po roce 1989 představitelé naší země hlásali, že se „vracíme“ do Evropy. 

Byli jsme tam, nicméně jsme nebyli součástí prosperující Evropy. Jak se díváte na tyto procesy?  

HF: Návrat do Evropy? To bylo stejné heslo jako heslo na plakátu: „Strany jsou pro straníky, Občanské 

fórum je pro všechny …“ Byl plakát „Zpátky do Evropy“ To byl volební plakát před volbami roku 1990. 

Soudím, že to byly dva klíčové plakáty. Rezonovalo to s náladou lidí, kteří byli frustrováni tím, co jsem 

popisoval výše, zaostáváním za vyspělou západní Evropou. Toto heslo Čechy velmi oslovovalo v tom 

smyslu, že se vrátíme zpět do civilizované části, kde odstraníme zaostávání, ve kterém jsme získali 

během minulých dekád. V tomto ohledu to bylo heslo účinné, v podstatě správné a realizovalo se. 

Češi jsou členy Evropské unie od roku 2004 a díky tomu máme do nějaké míry možnost podílet se na 
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rozhodování. Takové zásadní principiální věci jako je vláda práva, svobodné volby, a instituce jako 

jsou svobodná média, máme, funguje to a všichni to berou jako samozřejmost.  

MS: Nejsme ale vůči Evropě pasivní, negativističtí? Nezavíráme si některými postoji dveře ke 

spolupráci? Ne nadarmo je Česká republika označována jako „potížista“. Jaká má být pozice naší 

republiky v Evropské unii?  

HF: Já tento názor nesdílím. Jeho autory jsou lidé z tábora přívrženců prezidenta Havla a z tábora 

ČSSD. Tito lidé jsou přesvědčeni, že nejlepší politika pro ČR je totální podřízení se Bruselu. Cokoliv 

Brusel vymyslí a navrhne, to chtějí tito lidé okamžitě v ČR zavádět bez ohledu na to, zda je to 

rozumné, nebo nikoliv a bez ohledu na to, zda to je pro ČR výhodné, či nikoliv. Já jsem naopak stejně 

jako ODS přesvědčen o tom, že máme být „eurorealisté“ a máme politiku EU posuzovat z hlediska 

svých národních zájmů. 

  … Omyl …           

MS: Rád bych se ještě zeptal, jaké omyly vidíte během dvaceti let cesty? Kam podle vás Česká 

republika došla?  

HF: Největším omylem byla idealizace vyspělého světa. Té mnoho lidí podléhalo a podléhá do 

současnosti. Objevuje se to v hesle: „To by se v Evropě stát nemohlo!“ Z mého pohledu je toto heslo 

absolutně falešné, ba, lživé, neboť i ve vyspělé Evropě se dějí hrozné věci. I ve vyspělé Evropě je 

korupce a často na vyšších patrech a v mnohem větších objemech než tomu je v naší republice. Řekl 

bych, že to je běžný provoz vyspělé společnosti. Neustále podléháme iluzi, že takzvaně vyspělá 

Evropa je v tomto smyslu lépe. Většinou to tak není.  

MS: Říkáte, abychom se raději dívali kolem sebe, a zbavíme se nedobrých iluzí.  

HF: To určitě, zlepšovat se dá cokoliv. Ostatně to plyne z lidské povahy, že dokonalí nebudeme nikdy. 

Představa, že kritikou a poukazováním na to, že někde je to lepší, a tím vylepšíme stav tady doma, to 

příliš nefunguje. Pohoršovat se nad tím, že existují zloději! Existovali, existují a budou existovat, co 

lidstvo bude lidstvem. Vždy půjde o zápas o eliminaci chyb. Nelze pouze poukazovat na to, že někdo 

si někde nakradl, v této rovině to vidím.  

MS: Co Česká republika její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě? Jaký je pohled z institucí 

Evropy, jichž jste součástí?   

HF: Pohled EU bych radši ani příliš nepřibližoval, protože jej nesdílím. Ale stručně řečeno EU chce pro 

celou Evropu budoucnost zelenou a všechnu moc centralizovanou v Bruselu. S tím já nesouhlasím ani 

v tom zeleném smyslu a ani v tom smyslu centralizačním. 

P.S.: 

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

HF: Účastnil jsem se jako politik na úrovni města, národního státu a EU. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 
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HF: Ano, účastnil a dokonce jsem na tom i docela slušně vydělal. Investoval jsem samostatně a nikoliv 

přes fondy a moje akcie jsem postupně prodal s výtěžkem asi 25 000 Kč. 

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

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci ve Visegrádském 

společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii? 

HF: Rozdělení Československa jsem si nepřál, ale vzal jsem to jako fakt. Prostě si to Slováci přáli, tak 

se to uskutečnilo.                           

   

           

 

                    

 

 

 

   

       

 

  

      

 

  

      

  

 

 


