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Dialog o transformaci s Ivanem Doudou1,2: 

MS: Vážený pane doktore, čím pro vás byl rok 1989?  

ID: Dokonce bych se odrazil od daleko dřívější doby, protože člověk má pojmenovat, z čeho pochází. 

Pocházím z Hradce Králové, z živnostnické rodiny. Otec byl drogista a vlastně ouvertura kolem roku 

1989, ale i roků předešlých byla ovlivněna tím, co moje rodina prožila. Matně si pamatuji otce 

v domě, kde dělal drogistu, kde velmi pilně pracoval od rána do večera. Pak si pamatuji šok začátkem 

padesátých let, kdy otec musel velmi rychle opustit živnost. Jeho spolužák, který se dal k StB, řekl: 

„Franto, buďto jim to do týdne dáš, nebo tě budeme muset zavřít. Do týdne musíš být zaměstnán u 

nějaké stavební firmy. Můj otec – František Douda - do týdne odevzdal živnost a byl zaměstnán u 

Ingstavu Hradec Králové. To bylo velmi vážné setkání s komunismem. Když přeskočím nějaké období, 

na malém městě jsem nemohl jít studovat to, co jsem chtěl. Musel jsem jít studovat na školu, která 

byla pro mě přístupná, neboť zástupce ředitele hradecké průmyslovky bydlel v našem domě. Bylo to 

druhé velmi tvrdé setkání s komunismem. Kdybych přeskočil do dalšího období, byl jsem na vojně u 

takzvaných „vojenských staveb“, což byly nástupci PTP. Následně jsem odešel do Prahy – nyní hodně 

přeskočím – kde jsem se léta živil jako instalatér. Přitom jsem vystudoval psychologii. Rok 1989 mě 

fakticky zastihl již jako psychologa. Prožil jsem i rok 1968, to bylo celkem zajímavé. Vracel jsem se 

s vojsky z Jugoslávie přesně v tu noc, v níž proběhla invaze. Pamatuji si, jak mě matka vzbudila: „Jsou 

zde Rusové!“ V Hradci Králové byli hlavně Poláci. To byl pro mne další mezník. Nyní přecházím do 

pražského období. V roce 1989 jsem již pracoval dlouhá léta v Praze jako psycholog na 

protialkoholním oddělení.  

MS: Místo výkonu vaší práce bylo U Apolináře.  

ID: Samozřejmě, bylo to ve vzduchu. Protože Gorbačov dělal v Rusku prohibici. Byl jsem na odborném 

pobytu v Moskvě s Tomášem Halíkem a Jitkou Vodňanskou přibližně týden, 10 dnů. Utužovali jsme 

vzájemné protialkoholní přátelství.  

MS: Neměli bychom zapomenout, že si u vás Lubomír Štrougal, předseda vlády, objednal studii, ... 

ID: ... co by se stalo v Česku, kdyby zde byla prohibice. Když se to spočítalo, zjistilo se: bolševik by 

nevyrobil tolik žádaného zboží, aby mohl tyto miliardy, které by „zmizely“, doplnit. Ale jistě existovaly 

i další důvody. Celkem mě u Štrougala zaujalo, jak zvláštní člověk ta byl – ekonom, policista? 

Samozřejmě, pamatuji si na události roku 1989, který začínal Palachovým týdnem. Chodili jsme po 

demonstracích, dokonce jsem byl ve studentském průvodu 17. listopadu. Na Národní třídu jsem ale 

nedošel, byl jsem na Vyšehradě, na základní demonstraci a bylo to tak: vraceli jsme se s davem, který 

pak pokračoval směrem Na Slupi, kde to policisté zablokovali. Obešel jsem toto místo a skončil jsem 

v nějaké hospodě, nešel jsem - díky Bohu - dál na Národní třídu. Bylo by to jistě zajímavé, ale tehdy 

jsem netušil, jak události budou pokračovat. Vzpomínám si, jak se svolával základní revoluční výbor 

ve Fakultní nemocnici 2.  

MS: Lékaři se solidarizovali se studenty a postavili se za ně.  

                                                           
1
 Ivan Douda *1943, český psycholog zabývající se problematickou drog. V roce 1991 spoluzakládal společnost 

Drop – In, v níž pracuje.    
2
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 29. května 2014 dopoledne v pracovně Ivana Doudy společnosti Drop - In, 

Karolíny Světlé 18, Praha 1, Staré Město.  



 
 

4 
 

ID: Ano, bylo to hned druhý den, byla tam svolána schůze a pak to šlo standardní cestou. Kamarádil 

jsem se s některými lidmi z disentu. Pamatuji si Ivana Gabala, byť tam byli i jiní, a pamatuji si i „první 

uvedení dolů“, do Špalíčku. Tam sídlilo Občanské fórum a tehdy to byl živý prostor. Následně jsem byl 

uveden k Václavu Havlovi. Mám zvláštní vzpomínku: Když jsme byli ve filmovém klubu v podzemí, 

Václav Havel byl vyčerpán. Jako psycholog jsem s ním měl něco „udělat“. Vím, byl opravdu unaven. 

Říkal jsem mu: „Potřebuješ se zbavit lidí, potřebuješ si odpočinout.“ Trochu tam klimbal. Odpovídal 

mi: „Dávám ti první razítko OF.“ Nikdo k němu nesměl. Vyvolal mně Joska Skalník, že prý potřebuje na 

příští den revoluční heslo do ulic a jeho požadavek o heslu jsem Václavu Havlovi vyřídil. On se 

zamyslel: „Já nevím, možná: „Pravda a láska ...“? Šel jsem za panem Skalníkem, on čekal na schodech. 

Já jsem sdělil: „Máte tam dát: Pravda a láska musí zvítězit ...“ Jsem hrdý, že jsem vynesl toto heslo 

přesně v tento den, nazítří byla Praha těmito plakáty zaplavena.  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, čím si vysvětlujete vzplanutí, aktivitu, změnu lidí, náhlé procitnutí. 

Občané slyšeli na slova, která hlásali lidé z „periferie“ společnosti.  

ID: Národ byl na změnu „nadržený“. 

MS: Změna byla ve vzduchu, kolem nás padaly režimy.   

ID: Lidé věděli, že jsme již jedna z posledních komunistických zemí, kde se toho tolik neděje. Vím, že 

když zde byl Gorbačov, naši představitelé jej „obkroužili“. Zase se nesplnilo to, co jsme si mysleli, že 

to „padne“ přesně před jeho návštěvou nebo těsně po jeho návštěvě. Pořád jsme čekali, kdy už, kdy 

už? Události roku 1989 byly roznětkou. Historicky to nedovedu interpretovat. Tam je výkladů příčin 

víc. Myslím si, že český národ je opravdu připraven. Potřebuje však silný impuls. Buďto jsme vyhráli 

mistrovství světa, nebo – a to se nyní ukázalo u voleb v roce 2013 – jsme čelili negativnímu směřování 

věcí. Neměli jsme proti čemu vystoupit, aby nás to vyprovokovalo „jít volit“. Musíme jít volit pro něco 

silného, nebo proti něčemu silnému, jinak jsme laxní.  

MS: Musíme si uvědomit, že tam byla řada impulsů: mezinárodní, vnitřní, dohromady to vybudilo 

pozitivní reakci, která otevřela naši novodobou historii ... 

ID: Byli jsme jedni z posledních z postkomunistických zemí, které do toho šly, neboť jsme opatrným 

národem. Až když je silný kopanec – ať pozitivní, nebo negativní - jdeme do toho.  

MS: Dvacetiletí normalizace k tomu přispělo.  

ID: Na druhou stranu je to vlastnost některých národů, které chtějí přežít, a proto musí být velmi 

opatrní. Nemáme naturel národů, které si vykoledovaly vysídlení, genocidu.  

... Komunismus ...  

MS: To jsou vzpomínky na klíčový mezník. Přešel bych před rok 1989, byť jste uvedl krátkou biografii.  

Rozeberme danou dobu trochu obecněji. Čím je pro vás režim a ideologie, která „dávala lidem živnou 

půdu“? Můžeme se zeptat: Potřebuje člověk v životě nějakou ideologii, aby kráčel správným směrem?    

ID: S definicí ideologie je problém. Když do ní zahrnujeme náboženství, pak ti, kteří mají ideologii, 

mají svým způsobem život ulehčený, protože existenciální pocity „smyslu prázdnoty“ se něčím naplní. 

Problém je, když je tato ideologie prosazována v podstatě násilím. To bylo základní v tom, co 

komunismus hlásal. Revoluční násilí, třídní boj. Tvrdím do dnešních dnů: co je v nitru člověka – 
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džungle, zvláště u nás - závist. To je to, co byl třídní boj. To je hodně zakořeněno v „džunglovém boji o 

život a zároveň závistí. Tam se projevují negativní emoce.  

MS: Měli bychom říci, že nežijeme v džungli, že mezi námi lidmi jsou staletí vzestupu.  

ID: Tak by si situaci neidealizoval. Že jsou podmínky, které jsou příznivé, kde nemusíme dennodenně 

bojovat se šelmami, to vůbec neznamená, že to v nás není. Jsou období, která jsou ideologicky 

„nadupaná“, jako v Německu před druhou světovou válkou. Najednou se v nás probudí - v tak 

kulturním, civilizovaném národě jako bylo Německo – něco nepředstavitelného, ta nesmírně krutá 

džungle. Nedělám si iluze, že nežijeme v džungli. Žijeme v překryté džungli.  

MS: Je vytěsněna, ohraničena, ... 

ID: ... ale zůstává v nás.  

MS: A může v modifikované podobě propuknout. Zmínil jste násilí. Ideologie, kterou se režim 

zaštiťoval, hlásá lepší svět, lepšího člověka. Domníváte se, že se jednalo o čistou iluzi? Člověk by měl 

usilovat o něco lepšího. Ovšem prostředky též rozhodují.  

ID: Nebylo to nic nového. Touha po ideálním životě, státu, společnosti, ta zde byla v různých 

obdobích od Platóna přes takzvané osvícence, kteří to pojmenovávali a vytvářeli návody k její 

realizaci. To má člověk v sobě vždy. Jistě je to v kořenech náboženství. Koneckonců strach ze smrti 

tam hraje nějakou roli, také strach z nicoty, strach z nepochopitelnosti smyslu existence a vesmíru. To 

jsou vše odnože a různě se to v historii realizuje. Násilím nazývám nejen brutální excesy jako popravy, 

ale i psychologický tlak, což tak báječně popsal Orwell. Když si člověk přečte Orwella a zjistí, že ani 

neměl zkušenost s realizovaným bolševismem, pak žasne nad jeho odhadem vývoje.  

MS: Říkáte: ano, usilovat o lepší svět, ovšem neznamená to, že bychom měli páchat násilí. Tím se 

dokonalejší svět vytvořit nedá. Během realizace konceptu dojde k ponížení člověka.  

ID: Vždy tam existují nějaké prvky násilí, ale jde o míru. Staří Řekové zdůrazňovali přiměřenost. To 

znamená, že i přiměřenost agresivity je přijatelná. Agresivita je člověku daná, umožňuje přežití. 

Projevuje se různě: od sexu až k touze po moci, až po dřevorubectví, lov zvěře. Vždy to musí být 

přiměřené. Problém ideologií, které to přeženou, je v tom, že podcení člověka. Mají pocit 

oprávněnosti znásilnit lidskou přirozenost a fakticky s ní nepočítat. Dostanou se ještě k hlubší 

přirozenosti právě díky tomu, že tento způsob probouzí extrémní agresivitu, kterou ideologie umožní. 

Jestli se jedná o fašistickou ideologii, antisemitskou, islámskou nebo ve středověku křesťanskou, je 

jedno. Znovu a znovu se opakuje téměř totéž.  

MS: Myšlenky existují, ovšem je důležité, jak se k nim člověk postaví.   

ID: Od biblických zásad se toto vzdaluje. Příkaz „nezabiješ“ je odstrčen, když si dáš na opasek „Gott 

mit uns“. V tom vidím problém. Bolševik vypustil náboženství, tedy i základní morální kritéria.  

MS: On je zesměšnil. Náboženství nazýval „opiem lidstva“.  
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... Reformování režimu? ... 

MS: Soudíte, že režim byl v jistém ohledu reformovatelný? Jsou lidé, kteří režim a priori odmítají, 

poněvadž ničí lidský potenciál. Jedná se o cestu, jejímž následováním se společnost stává chudší a 

chudší. 

ID: Byl jsem ve školách fakticky odkojen marxismem, marxistickou ideologií. Říkala: kapitalismus je 

zahnívající, degenerující systém. Paradoxně se objevilo, že to platí i na marxistický režim. Ve stavu, 

v jakém byl, nebyl reformovatelný. Vytvořil si své podmínky a lidi, systém výběru lidí. Nebyl 

reformovatelný ve vnitřních i vnějších podmínkách.   

MS: Jedna skutečnost je, že režim nebyl reformovatelný, ale důležitou roli „hráli“ zástupci, kteří 

systém zosobňovali. Pokud je lídr schopný, dokáže lépe vzdorovat i vnějším silám. Můžeme se tázat, 

jestli politické elity byly schopny prosazovat to, v co věřily.  

ID: Myslíte lidi před rokem 1989? 

MS: Ano, na pyramidu se dostávali lidé, kteří do jisté míry nebyli skutečnými vůdci, a proto i snahy o 

reformu skončily, jak skončily.   

ID: Samozřejmě, že společnost byla v roce 1967, kdy došlo k uvolnění, „hladová“, byly to – svým 

způsobem - pěkné doby. Lídr se vynořil, vlastně se vynořilo několik lídrů. Byl to Dubček, byl to 

Smrkovský, což byly nejvýraznější postavy. Zkrátka – lídři se vynořili, ale ukázalo se, že v systému 

neobstáli. Pak dokonce národ rezignoval a spokojil se s tím, co bylo. Svým způsobem „protilídrem“ 

byl Husák, jenž najednou přinášel jakousi změnu ve smyslu, že dovede hovořit bez papírů, byl 

inteligentní. Nikdo netušil, co je to zač.  

MS: Toužil po moci, ...  

ID: ... musel být cynický již díky tomu, co vše prožil.  

... Klad režimu ...  

MS: Když se podíváte do minulosti, soudíte, že na režimu byl nějaký klad?  

ID: Do jisté míry naplnil potřeby – následky první světové války, rozbití Rakouska, první republiku, 

vždyť vývoj zasazený do tohoto kontextu měl svou logiku. Svým způsobem elita národa: umělci, 

vzdělanci, ti všichni byli levicového smýšlení. Byli to komunisté, měli rudou knížku a od toho si něco 

slibovali. To znamená, že tam byla „potřeba“ změny. Do jisté míry byli znechuceni tím, jak se situace 

vyvíjela předtím - parlament byl žvanírna. Slabost demokracie, kterou chtěli něčím napravit, byla 

vyvažována bolševismem, který tolik nasliboval. Pamatuji si - prostřednictvím svého otce - že 

Gottwald nasliboval, jak se budou mít lépe. Dělnici – opora národa, ale pak to bylo úplně jinak.  

MS: Mírně jste odskočil a hovořil jste o logičnosti vývoje v Čechách, ale viděl jste nějaký klad režimu? 

ID: Jistě, ale musel bych hodně přemýšlet. Je to podobné pozitivum, jako když Hitler vypudil 

židovskou elitu z Evropy do Ameriky. Díky tomu vzniklo úžasné propojení amerického pragmatismu 

s evropským spekulativním duchem, jenž je introspektivní. Že tento experiment sociálně sblížil 

některé vrstvy, je faktem. Když přejdeme do Čech, vidíme, že národ se během minulého režimu 

uchýlil na chalupy, získal vztah k přírodě. Docenti si opravovali chalupy, všichni získali jakousi 
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zkušenost, tedy lze říci, že vše má svůj klad. Z vědy vím, že negativní zkušenost je také zkušenost. 

Tento národ vystřízlivěl z velkých ideologií a bohužel vystřízlivěl i z náboženství. Zkrátka –ta  

odmítnutí ideologií znamenala i ztrátu ideologie užitečné – náboženství. 

... Exil ...  

MS: Když se podíváte, lidé, jež chtěli něčeho dosáhnout, a bylo jim zde úzko, tuto zemi opustili. Jak se 

na tento fenomén díváte? Jako mladý člověk jste neměl zájem opustit tuto vlast?  

ID: Měl jsem možnost emigrovat v roce 1969, ale když jsme měli za týden odjet, ztratil se můj pas. 

Pak se mi matka dodatečně přiznala, že jej zabavila, protože nechtěla, abychom emigrovali. To jsou ty 

životní náhody. Tehdy to mělo svou logiku. Cítili jsme, že zdejší situace je na dlouho. Upřímně řečeno 

– nedivím se lidem, kteří odešli. Emigrační vlna má negativa: národ se vyprázdní o část elity, ale 

zároveň, když mají lidé vývoj ovlivňovat zpět, je obrovským přínosem.  

MS: Sami víme, že tito lidé nebyli žádáni.  

ID: Atmosféra, která byla vytvořena po revoluci: Co oni nám budou vyprávět, vždyť to nezažili, ...  

MS: Byli jsme zde a trpěli jsme, oni šli za lepším.  

ID: Jako psycholog vím, že pocity „viny“ jsme měli překrýt tím, že jsme trpěli. Jednalo se tam též o boj 

o „umístění“ lidí ve společnosti, aby nám do toho nevnikla konkurence z vnějšku.  

... Disent, demokratická opozice ...  

MS: Nyní bych si dovolil zaměřit pozornost na demokratickou opozici – disent. Sám jste v úvodu řekl, 

že jste měl možnost se s těmito lidmi setkávat. Jak o nich uvažujte? Jistě to byla odvážná skupina lidí, 

kteří vzdorovali, kteří se nekráčeli v předklonu jako většinová populace.  

ID: Abych se přiznal, nebyl jsem v jádru disentu. Měl jsem přátele, kteří tam nebyli, a sem tam jsem 

byl někde, kde se odehrávaly nějaké věci. Nebyl jsem v centru, kde se jednotlivé věci plánovaly. U 

Jitky Vodňanské jsem viděl, že se domlouvá Václav Havel s mladým Vladimírem Mlynářem, co budou 

podnikat, ale vlastně jsem nevěděl, o čem se domlouvají.  

MS: Byl jste pozorovatel. Ne nadarmo se říká: cokoliv se děje kolem nás, týká se nás všech.  

ID: Ano, například mým výcvikovým otcem byl Petr Příhoda, což byl katolický disident, jenž mně velmi 

ovlivnil.  

MS: Tuším, že nepodepsal Chartu, ale byl přítelem Petra Pitharta, který Chartu podepsal.  

ID: Pokud vím, dělali pro Viléma Prečana spojky s exilem.  

MS: Soudíte, že bez těchto lidí by předání moci, obnova demokracie nebyla hladká?  

ID: Byla by jiná. Myslím si, že bylo štěstí, že v první fázi se toho chopili více intelektuálové. Přece jen 

jsem viděl, že někteří lidé do toho byli vrženi, a nic jiného jim nezbývalo. Protože mnozí z nich byli 

bývalí bolševici, měli v sobě potřebu nějak se angažovat, byli padlí, zavržení andělé, a tak měli tuto 

touhu, nic jiného jim nezbývalo. Někteří měli odvahu, nebo spíše schopnost, nést tento kříž. Ví se, že 

se nejednalo o homogenní skupinu.  
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MS: Ano, ale jednalo se o lidi, které spojovala otázka lidských práv, ... 

ID: ... angažovanost. Vzpomínám si na Jiřinu Šiklovou. Nevěděli jsme, že Tomáš Halík je v této oblasti 

aktivní, třebaže jsem s ním pracoval u Apolináře. O Petru Příhodovi jsme to též dlouho nevěděli. O 

Jitce se to vědělo, jelikož byla blízká s Václavem Havlem.  

MS: Zkrátka se jednalo o skryté lidi, kteří v důležitých okamžicích vyvstali na povrch.           

ID: Byl tam nádherný paradox Václava Havla. Byla to reminiscence na osvícence. Tento národ měl 

z Masarykových dob vštípeno, že literáti, herci, dramatici a nevím, kdo všechno, oni zachraňují národ. 

Někde to v nás bylo ukryto. Když tito lidé – vzdělanecká elita národa byli k dispozici, nabízeli se, národ 

to velmi uvítal. Mám pocit, že mnozí z nich museli zahořknout, jelikož byli použiti v prvním období a 

převálcováni pragmatiky.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Pokročme dále. Režim sice padl, ale ideologie v jistých proměnách pokračuje dál, nebo se jedná o 

jiná ideová východiska? Je zde menšina, která neustále volí stranu, jež je pokračovatelkou zla. Jak 

reflektujete tuto skutečnost?  

ID: Co si budeme povídat? Lidé se stali disidenty svého druhu. Václav Havel by řekl: „To jsou ty 

paradoxy!“ Oni z jistého trucu, odporu, zhrzenosti, ale někteří, že se si objektivně pohoršili, ale také, 

že nemají šanci se prosadit, přestože jejich jména i pozice by byly vhodné. Někteří se z ideologických 

důvodů svých představ drželi, poněvadž nemohli jinak. Staří otcové jezuité říkali: „Aby se z barbarů 

stali civilizovaní lidé, je potřeba dvě generace.“ Totéž říkal Masaryk. Byli jsme naivní, že jsme věřili na 

změnu naráz, pro očistu jsou nutné dvě generace. Je také problém, že v nové generaci tyto myšlenky, 

tyto ideologie nachází své příznivce, protože mladá generace chce protestovat. V porovnání se 

Západem je vidět velký kontrast. My vnímáme víc levicové proudy na Západ, v Bruselu, v Evropském 

parlamentu. Z mého hlediska se jedná o přirozený vývoj.  

... Demokracie ...    

MS: Nyní se dostáváme k obnově společenského a hospodářského řádu. Zeptal bych se, v jaké duševní 

situaci byla společnost v roce 1989, ve výchozích počátcích nového systému.  

ID: Jak je naším zvykem, v normalizaci došlo k pružnému přizpůsobení. Nacházeli jsme ve zlatých 

českých rukou své malé prostory, kde jsme se mohli realizovat, přijali jsme řád, který vyžadoval 

přístup: buďto půjdeš do partaje, nebo nepůjdeš výš. Byl to systém, který jsme nahlídli a který jsme - 

ne snad přijali za svůj, ale naučili se respektovat a žít s ním.  

MS: Mohli jsme se stát nepřímo i jeho obětí.  

ID: Samozřejmě. Zároveň jsme využívali jeho možností, a ty byly. Kdo šel do partaje? Drtivá většina 

nešla z ideologických důvodů, ale ryze z kariérních, pragmatických důvodů. Šmahem lze říci: byli to 

bolševici, byli to pragmatici, kteří použili daný systém, aby si v něm polepšili, realizovali své životní 

představy.  

MS: S touto výbavou jsme pak kráčeli do nové doby.  
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ID: Co bolševika narušilo? Jednalo se především o média. Byly to přece jen zprávy zvenčí, neboť sem 

tam někdo za hranice vyjel. Tudíž kontrast Západu, který v naších očí velmi vzkvétal, ekonomika, 

občanské záležitosti, to tam fungovalo daleko víc. A svoboda, kterou jsme cítili, o níž jsme také věděli  

- to bylo to, co zároveň dynamizovalo touhu po změně.  

MS: Měli bychom říci: věděli jsme, co asi nechceme, ale co chceme, to jsme též věděli?  

ID: Mysleli jsme si, že usilujeme o to, co je na Západě: cestovat, mít vyšší životní úroveň, mít věci, mít 

velké televizory, mít auta, mít dálnice. Drtivá většina lidí se pohybuje v těchto hodnotách. Zkrátka 

„my“ bychom se museli rozdělit na jakousi intelektuální elitu a pak většinu národa - 80, 90 procent - 

která má hodnoty jinde. Mimochodem – to, že po revoluci nastoupili ekonomové, mělo své 

opodstatnění. Věci, které se vyčítají Klausovi, jsou neoprávněné.  

MS: Vystihl směřování národa.  

ID: Při každé změně se zvyšuje zároveň úzkost z toho, co bude. Tvrdím, že jeho způsob redukoval 

úzkost. Tím, jak je sebejistý, jak nabízel ekonomickou perspektivu - a toto uměl, tedy tuto úzkost 

snižoval, a v tom byla jeho obrovská role. Provedl ekonomiku transformací, byť se mu mnohé věci 

vyčítaly. Zkrátka - splnil svou úlohu stejně jako Václav Havel. Pamatuji si: Olga Havlová mě požádala, 

abych byl spoluzakladatelem Výboru dobré vůle. Pamatuji si, že jsem jí řekl: „Kdyby se spojil Klaus 

s Vaškem, jedná se o ideálního jedince, který mnoho splňuje.“ Nešlo to, jí se to ovšem nelíbilo, 

protože tam byla velká řevnivost. 

... Definice demokracie a kontexty ...  

MS: Rád bych nyní položil abstraktnější otázku: Jak si definujete demokracii? Víme, demokratizovat 

minulý systém se nepodařilo ...  

ID: Klasické definice jsou jasné: nejlepší ze špatných systémů, to je zřejmé. Je definován základními 

svobodami, morálními danostmi, částí Desatera, které přebírá tuto kulturní výbavu. Proto také volí 

prostředky, v dané chvíli přiměřené vývoji konkrétní populace. Je dobré definovat demokracii 

v kontrastu, to znamená, je-li přenosná do islámských zemí. Mysleli jsme, že ano, ale ono to tak 

jednoduše nejde.    

MS: Víme, že v roce 1989 zde existovaly představy, že liberální demokracie a tržní řád jsou univerzální 

pro všechny civilizace. Sám jste poukázal, že tomu tak není, že žijeme v kulturním prostředí, kde 

demokracie a trh jsou spojeni a fungují. Myslíte si, že demokracie otevírá prostor pro populisty, pro 

jednoduchá řešení?  

ID: Určitě. Touha po jednoduchých řešeních, skvělých zítřcích, ta zde je a bude vždy. Představuji si to 

tak, že systém je podobný člověku. Zdravý člověk je neustále napadán různými viry, musí mít nějaký 

obranný mechanismus. Demokracii si představuji jako zdravého člověka, který musí neustále 

pěstovat životní styl, nějak se stravovat, alespoň trochu zdravě, alespoň se trochu pohybovat.  

MS: Jednoduše mít funkční imunitní systém.  

ID: K tomu patří i skutečnost, aby to nepřehnal s rovnostářstvím, se všemi genderovými a politicky 

korektními přístupy. Včera (28. května 2014) jsme o tom hovořili s Jefimem Fištejnem. Zkrátka – je 
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nutné, aby demokracie neztratila obranné mechanismy, pak se může někdo soudit, že na něj spadla 

větev v parku.  

MS: Ztrácíme základní reflexy spojené s přírodou.  

ID: Máme zájem je balit do nezašpiněných látek, ale děti se musí nakazit, aby obranné látky získaly. 

Když demokracie přejde do přílišného ochranářství, paternalismu, ztrácí svou schopnost demokracii 

produkovat dál.  

MS: Demokracie je spor. Když se snažíme jej eliminovat, objeví se někde jinde, kde bychom jej 

nečekali.  

ID: Neposilujeme zbytečně svaly. Orgán, který není užíván, atrofuje. To je základní pravidlo 

organismu. Krásně to píše Konrád Lorenz: když dojde ke ztrátě přijímat zpětnou vazbu, je to 

odsouzení k zániku. Ztratíme-li schopnost negativních zpětných vazeb toho, v čem demokracie dělá 

chyby, budeme si ji idealizovat. Je to ideologie demokracie, a to je problém.  

MS: Demokracie není procházka růžovou zahradou a také bychom si měli být vědomi, že není růže bez 

trní.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: V demokracii je spor, a ten se odehrává v dialogu. Sám s lidmi jednáte. Jak jsme se naučili vést 

dialog?  

ID: Problém je, že školství zůstává v náplni podobné bolševickému. Poslední mladá generace se již 

začíná učit dialogu, začíná se učit, že může vystoupit a přednést říci svou myšlenku, polemizovat 

s ostatními. Moje generace tím neprošla, ale i generace po mně tím neprošla, a to je strašlivý 

handicap našeho školství. Hodně po školách jezdím, je vidět, jak která škola s tím pracuje. Jestli se 

jedná o děti, které chtějí jen tak projít, nebo se zajímají. 

MS: Jednoduše – jestli škola formuje demokrata.  

ID: Schopnost veřejně promluvit a mít odvahu vlastního vidění světa.  

MS: Když se podíváme na naše představitele, vidíte, že tam je ochota vést dialog? Není to pouhá 

prezentace jejich postojů? Dialog je o naslouchání.  

ID: Velká výhoda Václava Havla byla, že dovedl naslouchat. Kdo s ním byl v kontaktu, zvláště když 

dělal Amálie. A kdo chtěl, viděl, že poslouchal, teprve pak se do hovoru vmísil. Dovedl naslouchat. 

Nejednalo se o jednolitou skupinu, byly tam obsazeny různé typy. Ovšem pravdou je, že se člověk 

musí přizpůsobit základnímu. To znamená, že musí oslovovat voliče, elektorát, což je jedno z negativ 

demokracie, a proto je systém limitovaný. Vím, že je velký rozdíl, když s lidmi člověk mluví soukromě, 

anebo když vystupují na veřejnosti, ale toto k demokracii patří.  

MS: Pozor, ale člověk by neměl ztrácet identitu. Obojakost vede právě ke ztrátě svého já! 

ID: Kdo se v obojakosti pohybuje, měl by být schopen ji reflektovat. Měl by být schopen ji 

pojmenovat. To znamená: toto jsem musel říci, jelikož nejsem tak naivní. To je přiměřenost. Pamatuji 

si, když mi Havel v rozhovoru o jednom spisovateli, jenž byl módní, konstatoval: „On není žádný 
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spisovatel, jedná se o lepšího reportéra. Kdybys mu to řekl, popřu to.“ Z jeho strany se jednalo o 

pragmatický přístup. Nevylučoval, že byl čistým člověkem, který nikdy nelhal. Že lež není nikdy 

funkční. Člověk by měl být schopen přiznat, k jakému účelu je informace použita, jestli si jisté kroky 

neracionalizuje ve svůj prospěch. Je to prospěšné pro člověka, s kterým mluvím. Když přijdu domů a 

své manželce řeknu: to jsem se bezvadně vyspal se svou sekretářkou, ale musím ti to říci, abych 

zůstal čestným člověkem, přenáším svou odpovědnost a své pocity viny na ni. Zatížím ji putnou na 

zádech, hroznou emocí. Člověk by měl být schopen posuzovat opravdu konkrétní situace. Jinak by to 

byla ideologie pravdy, která je také nelidská. Jeho krásný slogan: pravda a láska musí zvítězit ...  Jde o 

nepřetržité „vítězení“ s jistou korekcí. Myslím si, že není pouze jedna pravda, ale pravd je mnoho. 

Přistoupení na to, že druhý člověk má pravdu, která je jiná než má pravda, je ale také pravdou. To je 

to, že člověk dovede naslouchat a mít respekt k pravdě druhého člověka. Ta je hodně psychologická a 

zakotvená v jeho životní zkušenosti. Pak se musíme shodnout na obecných mechanismech, co s tím 

dál budeme dělat. Nebudeme chtít válcovat jednu pravdu druhou, pokud nepoškozují jiné pravdy.  

MS: Víme, jakým způsobem končí Jan Hus a jiní představitelé našich dějin. Byli ale velmi principiální.  

ID: Hus je symbolem. Jsem psycholog a nemohu to přijmout plně za své. Nevím, co vše bylo ve hře. 

Jsem rád, že to je k těmto účelům používáno. Na druhou stranu potřebujeme příklady, kdy to někdo 

někam dotáhl. Typů lidí jako byl Havel, který se nechal zavřít, by společnost měla mít malý zlomek. 

Nemůže mít příliš mnoho hrdinů, v tom by byl problém.  

... Člověk a demokracie ...  

MS: Důležitým atributem je člověk. Jak uvažujete o demokratovi? Je zřejmé, že výchova kriticky, 

sebekriticky smýšlejícího, odvážného člověka, je během na dlouhou trať. Mnozí z nás se za minulého 

režimu - a nejen během něho - naučili kráčet v předklonu, což není případ demokrata.  

ID: Obávám se, že v jistých oblastech je stále demokrat v předklonu. Jedná se o demokraty, kteří jsou 

v předklonu před svou manželkou, před svými dětmi, před svým nadřízeným. Když jde do tuhého, 

před vidinou možností své kariéry. Rád bych řekl, že mluvím jako psycholog. Takové zbožštění 

demokracie, tohoto slova. Vždy si jej předělávám na úroveň jednoho člověka. Demokracie je systém, 

který nabízí nějaké možnosti, a v jejich rámci se jednotlivé typy lidí nějakým způsobem pohybují. Když 

se jim to hodí, použijí slov, že demokracie je toto, pak toto. Jsou lidé, jež mohou říci: demokracie je 

špatná, protože sami nejsou schopni v demokracii obstát. Demokracie soutěž zachovává, ale udržuje i 

část džungle. Když jsem neúspěšný, reaguji jinak. Když jsem však uspěl, také reaguji jinak. Pak jsou i 

paraziti, kteří mají svou roli: napadají organizmus a udržují jej v aktivitě, chodu. Zkrátka i 

nedemokraté tam mají svou obrovskou roli. Jednoduše i v demokracii je idea ďábla, který ohrožuje. 

Je nutný a byl tam zabudován. 

MS: Zaplať Pánbůh, že jsou lidé, jací jsou, poněvadž dokážou přispět k imunizaci.  

ID: Virů nesmí být příliš. Mělo by to být v různých obdobích různé. Ve veřejném prostoru se vyskytli 

kmotři a společnost si nachází obranné mechanismy. Lidé ve společnosti by měli říci: Ukažte, kde 

máte skryté peníze. Dejte je sem a dělejte dobro. Možná by to dělali. Jedná se o nalezení míry.  

MS: Ano, sluší se říci, že právě v Americe se také hledala míra. Bylo to v devatenáctém století, kdy 

vznikaly jednotlivé klany ovládající kapitál společnosti.  
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ID: Přesně. V Anglii byly pirátské doby. Vlastně jsme v období, kdy pirátské doby končí, kdybychom to 

přesunuli do historie.  

MS: Lidé by si měli uvědomit, že demokracie je proces a musí se na něm pracovat. Není to založení 

rukou v klíně.  

... Kapitalismus ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na hospodářský řád, který jsme také obnovovali? Hovořím o kapitalismu – 

tržním hospodářství. Jak toto vnímáte? Právě kapitalismus byl kritizován, že vede k odcizení člověka 

od jeho přirozenosti. Člověk je redukován na drobnou součástku, kde své lidství nemůže plně uplatnit 

atd.  

ID: Složitá otázka. To, jak se o systému hovoří, je pouhou nálepkou.  

MS: Říkal jste, že pro obnovení tohoto společenského řádu sehrál dobrou roli Václav Klaus.  

ID: Samozřejmě. Jsem spíš liberál, a proto si myslím, že jde o to: nebrzdit přirozené lidské schopnosti, 

nepřehánět to s ochranou. Pořád je náš systém na půl kapitalismus a napůl socialistické zkušenosti, 

manýry, myšlení. Jednáme v logice paternalismu: stát mi pomůže. Vidím to ve Výboru dobré vůle, kde 

lidé žádají: mají léky, ale nemají ledničku, ale přitom mají vše možné. Za tu dobu mohli našetřit. Toto 

též nebereme na zřetel. Kapitalismus zdůrazňuje odpovědnost: musíš se starat o to, aby ...  Když mé 

babičce bolševik sebral obchod, měla penzi 80 korun. Každý den chodila k živnostníkům a nosila jim 

peníze do banky. Oni jí za to dávali osminku másla, nebo něco jiného. Pro mě byla typ toho člověka, 

který se dovede postarat i v té době, když se na něj stát vykašlal, kdy jí naopak řekl. Jste příživník, 

který je takový a takový, a proto vám nic nedáme. Viděl jsem to na ní! Znamená to, že kapitalismus 

zatíží část populace, která nezvládá se v něm dost dobře orientovat. Zůstává v nich závist. Třídní boj 

tam vzniká vždy. Jde o to, aby kapitalismus se vyrovnával se sociálnem, aby se ideologie sociálního 

státu nepřehnala.  

MS: Mohli jsme zaznamenat výkyv od státu do volného trhu. Problém je v tom: devadesátá léta byla 

charakteristická tím, že něco se říkalo a něco jiného se dělalo.  

ID: Jedná se o chybu Václava Klause.  

MS: Místo toho, aby se konalo, důležité věci se odkládaly. Chvástali jsme se, kolik privátních 

společností vytváří národní produkt, ale zapomnělo se dostat, že banky jsou státní atd.  

... Postup obnovy tržního hospodářství ...  

MS: Kdybyste se měl vyjádřit k procesům, jichž jsme byli svědky: privatizace, restituce, deregulace ... 

Považoval jste je za správné?  

ID: Ano, souhlasil jsem i s kuponovou privatizací. Jednalo se o metodu, která byla vybrána a bylo ji 

dobré důsledně dodržovat. Že ji prosadili, zorganizovali - klobouk dolů. Samozřejmě, že je to 

napadnutelné, poněvadž nutně narazila na člověka, ale myslím si, že bylo správné, jak se to udělalo. 

Chyba byla, že banky zůstaly v rukou státu. Další byla otázka restitucí. Nebyla pouze jedna. Nemyslím 

si, že například církevní restituce jsou správné. Domnívám se, že základní restituční pojetí bylo 

správné, velmi urychlilo vývoj obnovy tržního hospodářství.           
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MS: Mohl se vytvořit vztah k majetku. Takový Václav Klaus byl proti restitucím. Prosazoval je 

například Tomáš Ježek a vznikl tam spor. Znal jste se s Petrem Pithartem a Petrem Příhodou. Ti seděli 

ve vládě, (Petr Příhoda jako poradce premiéra), která přivedla do Československa zahraniční 

investory. Jinými slovy: došlo k propojení kapitálu.    

ID: Mimochodem – naše rodina měla dům v Hradci Králové, který jsme restituovali. I kdyby toto 

neproběhlo, klobouk dolů, ale proběhlo to relativně slušně. Pro mě byl problém s církevními 

restitucemi. Neprospěly ani církvi. Nedávno jsem mluvil s Milošem Rejchrtem, který jako jeden z mála 

z křesťanských kruhů poukázal: „Toto se mělo udělat dávno. Restituce byly již dohodnuté. Církve 

měly dostat 50 miliard korun, udělá se čára, nebudou se dělat žádné soudy. Tři staří borci z řádů řekli 

ne, smetli to - a ustoupilo se od toho.“  

MS: Tam je aspekt důslednosti. Lidé byli připraveni, odhodláni k reformám, oběti.  

ID: Ano, ochota oběti pak šla dolů.  

MS: Když není ochota, následně přijde rozčarování, ...  

ID: ... vznikne opozice, která přijde s opoziční ideologií. Je obtížné s ní válčit.  

MS: To základní bylo ovšem vytvořeno dobře.  

ID: Lidem, kteří říkají, jak je to špatně, namítám: vezmete-li si základní věci, co bychom si přáli víc? 

Rychleji to ani nešlo. Teoreticky možná ano, ale buďme rádi, že je to tak, jak to je.  

MS: Člověk musí počítat také s možnostmi, které jsme měli. Ekonom je charakteristický tím, že vidí to, 

co druzí nevidí: vidí fungující fabriky, ale když se podíváte na některé části hospodářství, můžeme 

vidět, že lidé, kteří měli nějakou vizi, neuspěli.  

ID: Jedná se o proces.  

MS: Sám pracujete s lidmi procházejícími složitou životní etapou. Jste rád za drobné úspěchy.  

... Nebezpečí kapitálu? ... 

MS: Sám například nevidíte nebezpečí, že silný kapitalista může ohrozit demokracii?  

ID: Pochopitelně, riziko zde je.  

MS: Některým lidem bohatství přibývá velice rychle, ba neúměrně k jejich snahám.  

ID: Co se mi nelíbí, je přílišná svázanost, formalizace a rigidita, díky níž velké společnosti 

spotřebovávají pozitivní energii svých členů. Narážím na nesmyslné certifikace. Protože život je též 

umění. Je to něco podobného, jako bychom chtěli mít certifikované spisovatele, senior spisovatel a 

podobně. Zde ale nedovedu domyslet, jestli se jedná o přechodnou fázi, jestli je to kyvadlo, které se 

jen víc vychýlilo. Pomalu se to bude zase vracet. Vidím, že některé firmy již přecházejí i z rigidního 

způsobu řízení na domácí a lidštější. V dlouhé řadě to nedovedu. Vše se ukazuje na úrovni generací, 

jestli to není přechodná fáze, a je vhodné to pojmenovat. V mé branži existuje neuvěřitelná 

formalizace. Před dvaceti pěti lety jsme – jako Drop In - byli jediní. Nyní jsou zde stovky lidí a možná 
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jsou i zbyteční. Přicházejí další, systém bobtná. Příliš „maminkuje“, nezatíží lidi patřičnou 

odpovědností za sebe, chce se o ně starat. Vlastně jsme svědky zrodu nových socialismů.  

... Hodnoty ...  

MS: Dobrá, pokročme dál. Rád bych se zeptal, jaké hodnoty – podle vás – potřebuje demokracie a 

kapitalismus. Co je zásadní? O Havlově sloganu jste se vyjádřil.  

ID: Jedná se o slogan. Musel jím mobilizovat i Masarykův „Nebát se a nelhat“ měl stejnou funkci. 

Všichni jsme v životě něco ukradli. Všichni jsme v životě lhali. Znovu se vracím k Řekům. Měli bychom 

mít na paměti přiměřenost. Slogany jsou hodnoty, k nimž musíme přihlížet. Zároveň bychom je měli 

v životě používat tak, abychom přežili, abychom vyšli s ostatními lidmi a neubližovali jim. Myslím si, že 

jedna ze základních hodnot je respekt k realitě člověka.  

MS: Úcta k člověku ...  

ID: Nejen úcta k člověku. To je pro mě příliš „ideologické“ Respekt k tomu, jaký je a s čím vším musím 

počítat. Je v něm i to dobro, ale i velmi silná tendence ke zlu. Je tam to „libido“  - jak by řekl Freud – 

je tam to „destrudo“. Je tam touha po dokonalosti, lásce, ale zároveň je tam thanatos, který je to 

černé v nás. Měli bychom mít respekt k realitě člověka. Dokonce i slova Václava Havla o nepolitické 

politice byl pouhý slogan, aby odlišil manýry, které byly předtím. Neřekl, že politika nebude. Bylo to 

pouze výkladové zkreslení. Když jsem řekl, že jsem vynesl slogan z podzemí, kýval hlavou.  

... Drogy v České republice ...  

MS: Nyní bych si dovolil otevřít téma, které vaší životní náplní, a to otázka drog. Jak byste popsal stav 

drogové scény před rokem 1989? Je zvláštní, že zdejší scéna byla čitelnější?  

ID: Zase je vše jinak. Problém není droga, ale problémem je člověk; chcete-li: démon je ukryt 

v člověku a my jej přenášíme na drogu, kterou označujeme za démonickou. To je jedna skutečnost. 

Můžeme říci, že všechny společnosti mají drogový problém. Otázkou je míra a způsob. Co je 

podstatné? Před rokem 1989 měl bolševik úžasnou schopnost drogový problém minimalizovat. Dá se 

minimalizovat tak, že se znehodnotí měna, neprodyšně se „obšancují“ hranice a dokonale se profiluje 

společnost. Taková byla situace. I přes tuto situaci zde drogy byly, jen obraz byl jiný. 

MS: Drogy užívali ti, kteří k nim měli přístup.  

ID: Přístup k nim - ve smyslu legálních drog - měli přístup všichni ve formě legálních drog: prášků pro 

uklidnění, proti bolesti, pro spaní.  

MS: Tvrdé drogy?  

ID: Ty, co jsem zmiňoval, jsou také tvrdé drogy. Klientelu z hlediska závislosti tvořili v 70. letech 

hlavně zdravotníci, protože ti měli přístup k tvrdým drogám, jež měli v plechovo-skleněném zařízení, 

kde se skladovaly léky – drogy. Pouze se jednalo o jiný obraz. Pak zde byla malá skupinka lidí, kteří si 

dokonce uměli vyrobit pervitin, uměli „brauna“, což byl český heroin. Vždy se jednalo se o malou 

skupinu, která si hrála na elitu a disidenty, pak je drogy semlely, a proto se z nich stali feťáci. To je 

však druhá věc. Hovořil jsem o možnostech totalitních společností, ty drogový problém minimalizují. 

Jakmile se otevřel prostor pro svobodu, drogový trh - a vše, co je s tím spojeno - zatížil jednotlivce. 
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To, že je zde větší drogový problém, je daň za svobodu. Nabídku totiž nelze potlačit, v tom hraje 

důležitou roli trh bez přívlastků, jenž si nalezne své cesty. Zisky jsou příliš velké, měla by zde existovat 

být odpovědnost jedince.  

MS: Režim kontroloval prostor, v němž rostly zakázaná jablka. Když režim zrušil kontrolu, člověk, 

nakloněný zlému, začal konat.  

ID: Není to tak, že se masově odehraje cosi zlého, svoboda je vždy náročná. Část společnosti touží si 

„zaexperimentovat“ se sebou, se svou psychikou, nebo část jedinců ve společnosti je 

subdepresivních, usilují o to, dopřát si štěstí jinak. Jedná se o nevědomý pokus o samoléčbu, a proto 

je spektrum velmi široké. Spíš je zajímavé, že svobodná společnost si najednou řekla: drogový 

problém - který cítila, že přichází – bude řešit represí. Nedokázala se poučit od ostatních společností, 

které prošly osmdesáti lety vývoje. Represe nemá šanci to vyřešit to, co je v člověku - touhu po 

jednoduchých, rychlých řešení. To znamená: zakažte to, změňte zákony, zavřete je. V tom byla 

pošetilost a neschopnost přijímat zpětné vazby.  

MS: Sluší se ale říci, že když člověk usiluje o něco nelegálního, je jednodušší jej stíhat. 

ID: Kdyby drogovému problému společnost dokázala zabránit represí, jednalo by se o efektivní 

způsob jeho řešení. Zkušenost je však taková: tento způsob nefunguje, respektive funguje pouze na 

malou výseč populace. Nyní jde o přiměřenost nastavení systému: které drogy, jakým způsobem, za 

jakou cenu. Tato cost – benefit schopnost je tím, co nám chybí. Je tam pořád naivní důvěra: dejte 

policii víc peněz, zostřete zákony a pak dojde ke zlepšení. Tento způsob však nedává šanci na zlepšení 

stavu.   

MS: Jistě důležitým impulsem je výchova ... 

ID: ... nebo regulace jiným způsobem. Jedná se o přístup, který se ve světě hledá. Když politici odchází 

z aktivní politiky, dokážou tuto skutečnost pojmenovat. Před dvěma lety jsme byli svědky velkého 

prohlášení světových politiků – hlavně jihoamerických, kteří řekli: tudy cesta nevede, pojďme 

problém řešit jinak. Dovolili si to pouze proto, že nejsou vázáni k voličům, což je u nás problém.  

MS: Volič vyžaduje jasnou odpověď – represi.  

ID: Když sem po revoluci přicházeli drogoví experti, říkali: Máte bezvadný zákon, ale počítejte s tím, 

že dojde ke změně, poněvadž 95 procent rozhodnutí kolem drog jsou politická rozhodnutí a také 

ideologická, tedy nikoliv pragmatická a pozitivní.  

... Druhy drog ...  

MS: Dobrá, kdybyste se měl podívat na drogy, které přišly s novou dobou.  

ID: Všechny drogy jsme zde měli, ale s jinými názvy, v jiné podobě, jinak silné. Pervitin je světová 

droga. My jsme jej zde měli vždy. Je pravda, že jsme neměli heroin, ale měli jsme zde „braun“, což je 

asi o 30 procent menší síla heroinu, ale též se jednalo tvrdý opiát. Základní drogy zde byly. Marihuany 

zde bylo méně, LSD zde bylo u elity. Mohl jsem jej též užít.     

MS: Bylo to díky tomu, že se s touto drogou experimentovalo?  
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ID: Zahrnovalo to malou skupinu lidí, která se k droze dostala. Jakmile došlo k otevření systému, začal 

vznikat trh. Trh využil toho, co zde bylo: know – how kolem pervitinu. Vytlačil „brauna“, ale dnes se 

to trochu vrací. Nyní je taková situace, že nabídka je u nás vysoce tržní. Problém je v tom, že se v tom 

začali angažovat země jako je Čína, Vietnam, Indie a nevím, co vše ještě, a proto je trh daleko 

sofistikovanější. Upřímně řečeno, moře je stejné - člověk je stejný. Vlnky, které dělají nové drogy, 

jsou pouze dočasné.  

MS: Hovořil jste o takzvaně nelegálních drogách. Neměli bychom zapomínat na drogy, které jsou 

legální – jako je alkohol, cigarety, ... 

ID: ... káva. Je objektivní, že přibližně 3 – 5 procent lidí je postiženo alkoholem na úrovni závislosti. To 

zde bylo, jest a bude. Nemám příliš rád statisticky, co vše jsme vypili. Třetinu toho vypijí Němci, 

Angličani, Holanďani, Dánové ...  

MS: V žebříčcích srovnání jsme šampioni v konzumaci piva.  

ID: Kdo je to šampion? Myslím si, že se jedná o podobnost se srovnatelnými kulturami. Kdybychom 

počítali, co vypálí Rusové, Ukrajinci, Bulhaři a kdo vše, což není v oficiálních statistikách, ... 

MS: ... a proto bychom měli brát žebříčky s velkou rezervou.  

ID: Ano, a teprve na úrovni deseti, dvaceti let, můžeme cosi pravdivěji pojmenovat.  

MS: Můžeme sledovat pouze trendy.       

ID: Statistika je zkrátka přesný součet nepřesných čísel. Ochota mladých lidí přiznat: „zahulil“ jsem si 

trávu, je řádově vyšší než ochota Němců v Bavorsku, u Francouzů nebo Slováků. Statistiky neumíme 

řádně interpretovat. Je paradox, když za mnou jezdili z ARD a jiných německých televizí: my tam 

vozíme drogy. Byly obavy, že při změně našeho zákona sem budou jezdit Němci kouřit trávu. 

Odpovídal jsem jim: „Asi si budou chtít prožít pocit svobody, jako jsme jezdili k vám, abychom se 

nadechli, když zde byl bolševik. Podívejte se, co děláte špatně vy.“  

... Volnost drog? ...  

MS: Dobrá, nemyslíte si, že drogy by měly být nechány volně na trhu? V tomto ohledu rád citujete 

Miltona Friedmana.  

ID: Ano, on tvrdil: „Není to řešitelné, pokud nebudou drogy v každé samoobsluze.“ Samozřejmě, 

jedná se o extrém, ovšem cosi pojmenoval.  

MS: Touží-li člověk po něčem, také by to měl mít k dispozici. Tím by se v jistém ohledu eliminovala 

mafie.      

ID: Samozřejmě. On to pojmenoval. Vysoká cena, tedy to, co se za to platí – zdravotně, policie, soudy 

- to se nevyplatí. Jednodušší by bylo nabídnout to nějakou regulovanou formou. Svět k tomu 

nezadržitelně směřuje, ale asi se toho nedožiju.   

MS: Dobrá, člověk by si mohl u vás v organizaci koupit nějaké drogy vysoké kvality, a nemusel by se 

vystavovat nebezpečí nelegálních uličních prodejců.  
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ID: Jedná se o otázku rodiny, informovanosti, výchovy, a že to má taková rizika. Tento proces je ale 

dlouhodobý, plynulý. A něco z toho se již odehrává. Zatím na úrovni lidí, kteří mají problém. Švýcaři 

drogově závislým přímo dávají heroin. Angličtí doktoři smějí předepisovat cokoliv, když to pacient 

potřebuje a oni to uznají.  

MS: Závislým v Čechách se poskytuje metadon.  

ID: Ano, ale byl problém jej prosadit. V současnosti se jedná o regulérní způsob, protože společnost 

pomalu pochopila, že je to pro ně výhodnější. Když naši kolegové viděli, jak lidé na metadonu 

vypadají jinak, než když brali heroin! Někteří mohou chodit do práce! Uvědomili si: ono to nějak 

funguje, poněvadž lidé byli poučeni.   

MS: Soudím, že liberální přístup zaujímá Holandsko.   

ID: Opakovaně jsem tam byl kvůli drogám. Tam říkali: politika je neideologická, nepolitická, 

pragmatická. Jsou to tři základní věci. Na nich trvají. Například: díky nové garnituře dojde k omezení, 

ale základní východiska nezpochybňují.  

MS: Myslíte si, že bychom měli jít touto cestou?  

ID: Spíše bychom měli sledovat švýcarskou cestu, ...  

MS: ... že byste lidem dával heroin?  

ID: Liberální přístup je v Anglii, Švýcarsku, i v některých státech Spojených států byla legalizována 

marihuana. Některé iberoamerické země jsou v tomto tolerantní. Jedná se to, co funguje víc nežli 

strašně drahá a neúčinná represe.  

... Drogy a právo ...  

MS: Podívejme se na otázku práva. V roce 1999 byl přijat zákon, jenž „umožňuje“ držení drog.  

ID: Jednalo se o „malé a větší než malé“ ...  

MS: Kolem toho se také strhly polemiky.  

ID: Tam není přímo možnost držet, ale je to rozděleno. Vznikly dvě drogové kategorie: produkty 

konopí a ostatní drogy. Množství malé je na úrovni přestupku. Větší než malé je na úrovni trestného 

činu. Bylo tam toto základní rozdělení. Od té doby je snaha o to, aby se malé množství snižovalo. Jak 

nastupují politici - stále znovu a znovu – je toto téma nastolováno. Myslí si, že problém vyřeší represí, 

a proto se opakuje.  

MS: Kvůli čemu bych si sám nemohl pěstovat konopí?  

ID: Děje se to ve velkém.  

MS: Když se člověk prohřeší pod vlivem drogy, měl by být trestán? 

ID: To, o čem hovoříte, je něco jiného.  
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MS: Jakou roli, podle vás, hraje stát? Pokud jsem dobře vycítil, odsoudil jste represivní složky. Měl by 

se stát zaměřit na monitoring drog?  

ID: Represe má smysl, ale pouze do určité míry. Nesmíme si dělat iluze, že vyřeší drogový problém. 

Může zasáhnout malou výseč lidí, kteří jsou „odstrašitelní“, ale upřímně řečeno: většina 

odstrašitelných nebude postupovat riziko, protože se tak jako tak bojí. Trochu to může fungovat. Ne, 

aby to bylo jediné řešení a ostatní byla pokládána za nepatřičné. Stát by měl mít pragmatické zákony 

přiměřené člověku. Z mého pohledu: člověk by měl mít možnost si vypěstovat konopí pro sebe. 

Kritérium by mělo být, jestli je výroba pro obchod, nebo pro sebe, případně pro své blízké. Tam, kde 

je nezdaněný byznys, je to špatně. Stát by měl být schopen regulovat drogy - stejně jako reguluje 

alkohol, cigarety - aby byly pro ty, kteří je potřebují, dostupné. Fakticky to funguje – a to na úrovni 

léků. Umělé je v tomto ohledu umělé, ale musí to jít pomalu, musí to být spojeno s výchovou. Měli 

bychom počítat s tím, že část lidí na své počínání dojede. Ti, kteří to nezvládají – jedná se o otázku 

stejnou jako s alkoholem – stát by měl umožnit, a to ať nestátnímu, nebo nestátnímu sektoru – 

kombinovat nabídku: poradenskou i léčebnou. Vždy by to mělo být zatíženo odpovědností 

konkrétního člověka. Těch totálních outsiderů, trosek, je minimum. Spousta lidí je problémových. 

Stát by jim neměl ztěžovat život, že je zatlačí do ilegality a bude jejich činnost kriminalizovat.  

... Finance státu a drogy ...  

MS: Jak vnímáte množství peněz, které jde do této oblasti? Dle statistik - stát vydává přes 350 

milionů, z krajů jde přes 200 milionů.   

ID: Člověk se dozvídá různá čísla. Záleží na tom, co vše se do toho počítá. Toto je hodně 

komplikovaná otázka, a proto si jej netroufnu více komentovat. Stále více spolyká represe: policie, 

celníci, soudy, advokáti, kriminál.  

MS: Kdybychom řekli: je lepší, kdyby stát finance dal peníze institucím, jako jste vy – Drop – In. 

Domníváte se, že by se jednalo o správný přístup?  

ID: Nejen stát. Ten dá část. Pak jsou přímo zainteresované obce, jako je Praha. Ta je pro nás největší 

oporou. Je si vědoma, že je velkoměsto, a proto tam je velký drogový problém. Podmínky byly zde 

dobře nastaveny, klobouk dolů před Pavlem Bémem. Jednalo se o jednu z jeho největších zásluh.  

MS: Také vyšel z vašeho oboru.  

ID: Nastavení systému je optimální a funguje. Tření mezi represivními složkami a námi zde je, a je 

zbytečné. Problém je, když represe začne sama věřit tomu, že svou represí dělá drogovou prevenci. 

Tam leží obrovský problém. Ano, je to prevence, ale pro malou část těch, kteří se dají zastrašit, ale 

neplatí to obecně.  

... Drop – In ... 

MS: Navrhoval bych, abychom vydali do vaší společnosti Drop In, která byla založena v roce 1991. 

Jaké problémy vás čekaly v počátku vzniku?  

ID: Založení bylo vynuceným tahem. Nás se chtěl zbavit špitál – Všeobecná fakultní nemocnice, řekli 

nám: nejste medicínští, ale spíše jste sociální služba. Když jsme měli kartotéky, pacienty, konstatovali 

jsme: Nemůžeme je jen tak zahodit. S Preslem jsme založili první nestátní zdravotnickou instituci. 
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Měli jsme výhodu, že jsme byli první. Svého času jsme byli, v devadesátých letech, nejznámější 

institucí po Výboru dobré vůle. Byla výhoda, že námi prošel například Pavel Bém. Následně vznikala 

garnitura ostatní instituce a my jsme byli jádrovou institucí. Měli jsme tedy dostatečnou publicitu, a 

proto státní orgány, policie, ačkoli se na nás nekoukali přívětivě, netroufli si nás zlikvidovat. Byla to i 

výhoda toho, že média nám docela byla nakloněna. Byla schopna, ochotna, věci pojmenovávat. My 

jsme v médiích měli prostor to říci a z toho pohledu se jednalo o skvělý stav. Pak se systém nesmírně 

rozrostl, zbyrokratizoval. Vše je trochu jinak. V rámci naší činnosti jsme si nechali „nejtvrdší“ 

klientelu.  

MS: Soudíte, že vaše slova jsou slyšet? Když jste byli první, na základě zkušenosti, kterou máte, jste 

respektovanou institucí.  

ID: Ano, jsme respektovanou institucí, byť ne tolik, jako když to média pokládala za velké téma. Pak 

vývoj nabral sestupný trend. Následně se pozornosti zhostili ti, kteří jsou schopni více úřadovat. 

S Preslem jsme byli více pragmatiky, kteří to dělali. Protože média se o to zajímala, měli jsme větší 

možnost toho dosáhnout. Politici respektují, jestli vůbec někoho, tak voliče, aby jej mohli přes média 

manipulovat. Kdo je mediálně úspěšný, je respektován.   

MS: Tento respekt vám vydržel. 

ID: Ano, ale pouze částečně. Jednak jsem starý. Pamatuji si jednoho policistu, který říkal: „My 

bychom se tě s tvými názory rádi zbavili, ale mělo by to ohlas, který by byl kontraproduktivní.“ Jedná 

se o hořkou zkušenost z jedné oblasti drogové problematiky. Musím říci, že jsme se sešli například s 

panem Komorousem a vyříkali jsme si, že máme v systému jinou pozici, své místo. Měli bychom 

komunikovat kontroverzně, ale uznávat, že místo je oprávněné.  

MS: Co vaši klienti? Je člověk v tomto ohledu konstantní?  

ID: Přirozeně jsme zdědili nejtvrdší klientelu. Naše klienty znám i třicet let, někteří již zemřeli, jiní 

změnili bydliště, s nějakými se setkám na ulici a jsou v pořádku. Toto je výhoda, když to člověk dělá 

dlouho a v tomto ohledu člověk zůstává stejný. Jako Drop – In máme tradici tvrdšího přístupu ve 

srovnání, například, se společností Sananim, jenž je pečující. Pracujeme skutečně s těmi, kteří 

přicházejí vyměnit stříkačky, jehly a dát si zde čaj nebo polívku. Můžeme říci, že se jedná o 

nejbědnější. Konkrétně již zde denně nepracuji. Mám V.I.P. klientelu a dohlížím, aby těch pár 

programů, které mám pod svou kuratelou, se neuchýlilo někam jinam. 

MS: Jak se integruje člověk s drogovou zkušeností do společnosti?  

ID: Pro někoho se jedná o ohraničenou epizodu – hříchy mládí. Pro někoho je to dlouhodobá 

záležitost, ale naše heslo je: Nikdy není pozdě. Právě proto, že to dělám tak dlouho, jsem zažil i 

zázraky úplně hubených, roztrhaných, rozškrábaných, páchnoucích lidí, kteří měli zájem jen tak něco 

ukrást, manipulovat s námi, lhát. Člověka z této skupiny jsem dva, tři roky neviděl a najednou se 

objeví vymydlený člověk: najednou se stal zázrak. Někteří – až jejich tělo zchátrá – zemřou, někteří se 

z toho dostanou. Někteří. Je to o člověku, ve hře jsou všechny verze. Těch mrtvých máme též hodně, 

to do naší branže patří. Nejsem maminkovský, zastávám názor: je to vaše věc. Mohu vám nabídnout: 

informaci o zákonitosti, co vás čeká, když, jaké máte možnosti, abyste se z toho dostal, a s tím vám 

mohu pomoct. Taková je moje základní filozofie. Není to o tom: Nyní vás musím vykoupat, ostříhat, 

napojit ... Budu vám dávat peníze a čert ví, co všechno. Nenabízím tento typ pomoci. Jste-li schopen a 
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ochoten se přizpůsobit se tomu, co je nabízeno, rádi vám pomůžeme. Druhá věc – výměnou stříkaček 

a jehel chráníme zcela podstatně společnost.  

MS: Otázka HIV a jiných přenosných nemocí.  

ID: Metadon zase chrání před vykrádání aut, obchodů a nevím, před čím vším, také před kriminály, 

které jsou extrémně drahé. Drop – In má dvě základní poznání: chránit společnost před lidskými a 

finančními náklady. Také jim poskytnout šanci, nebo je doprovodit v jejich osudu, který je fatální.  

... Česká republika a ostatní svět ... 

MS: Pokud bychom se měli ohlédnout do zahraničí? Jak vypadáme v mezinárodním srovnání?                  

ID: Ve srovnání s postkomunistickými zeměmi jsme na tom relativně velmi dobře. Snad se to 

nezvrtne. V tomto ohledu jsme slušná země: I zákony byly relativně slušné, byť se to zhoršilo. Města i 

stát tento fenomén vzaly za své. Obrovský problém je, že politici chtějí ovlivnit elektorát, a nechtějí 

mít zařízení. Chovají se dle hesla: Yes, but not in my backyard. Je to užitečné, ale ne u nás. V tom 

můžeme vidět problém demokracie.  

MS: Lidé by si měli uvědomit, že každý dům potřebuje žumpu, jelikož když tomu tak nebude, stane se 

žumpa z celého domu.  

ID: Oni si to uvědomují, ale žumpa nesmí být u nás. Žumpa musí být ve vedlejší vesnici. V tom spočívá 

náš problém.   

MS: V jistém ohledu se jedná o pokrytectví.  

ID: Samozřejmě.  

... Hodnocení a omyly ...  

MS: Kdybyste měl zhodnotit celou proměnu a označit omyly cesty, co byste zmínil?  

ID: Přišla svoboda, větší odpovědnost. Společnost na to nejprve reagovala úzkostí, a proto snahou 

rychle vyřešit drogový problém. Narazila na zjištění, že rychlá řešení neexistují. Přistoupila na verzi, že 

existují i instituce, které se nějakým způsobem starají o lidi s drogovou zkušeností, a mají svůj 

význam. Jinak vše statní zařizuje – v očích veřejnosti – policie. Proměna byla logická, zákonitá. Nyní 

jde o to, aby se stejné způsoby uvažování nevracely. Spoléháme na Anglii, Ameriku, kde – když se 

řekne, že několik států legalizovalo marihuanu – něco nám napoví. Nejsou přece hloupí. Když 

řekneme: Švýcaři již podávají heroin několika tisícům lidí, řeknou si: Švýcarsko je solidní stát, nejedná 

se o Holandsko, kde je „bordel“. Že systém funguje ve Švýcarsku, na tom něco bude. V mezinárodním 

srovnání jsme na tom dobře. Odoláváme některým tlakům jako Německo.  

MS: Hovořil jste ke své problematice, ale otázku jsem směřoval, kam jako stát dospěl v rámci celkové 

proměny od totality k demokracii, od centrálního plánování k tržnímu systému. Co byste vypíchl? Jaký 

omyl se udál, a neměl se stát ...   

ID: Přiznám se, že nevidím zásadní omyly. Vše vidím jako vývoj, cestu, která se nemůže bez omylů 

obejít. Vidím, že máme schopnost věci pojmenovávat a přijímat zpětnou vazbu. Samozřejmě to 

v konkrétních oblastech nějakou dobu trvá. Nyní je kyvadlo vychýleno k policejnímu státu – a to zcela 
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evidentně. Ztratili jsme schopnost odlišit, že je větší zlo, když budou odposlechy zveřejňovány. 

Z mého pohledu se jedná o daleko horší věc než to, o co jde. Nehlídáme si úctu ke člověku. 

Necháváme se manipulovat. Média, policie - hrají nešťastnou roli. Slibují nám zářné zítřky, že se vše 

vyřeší, že zde nebudou tyto problémové jevy existovat. Zaplatíme za ně policejním státem. Toto je, 

dle mého názoru, největší chyba, kterou vidím. V současnosti se lokální politici bojí pohnout, o 

čemkoliv rozhodnout, aby po nich nevylít nějaký „strejda“ od policie, jenž si myslí, že se jednalo o 

špatný obchod. To je možná ten nejhorší problém.  

MS: Rozumím vám, ale kdybychom neměli represivní orgány, situace by mohla být horší.  

ID: Nic proti nim, ale nesmí se to přehánět. Nesmí stíhat politiky za domluvy. Tato praxe je zde tisíc 

let a spočívá v tom politika. Známe od Shakespeara, ba od Řeků. Je to základ politiky. Uznávám, že na 

to je vhodné poukázat, že toto jednání není vysoce správné, ale zavírat jednotlivé lidi za tyto činy 

nejde. Vnímám to jako zastrašení, které eliminuje základní mechanismy, které jsou lidské. Doma 

děláme byznys. To, že mně manželka miluje, je to také proto, že vydělávám peníze, že ji zajišťuji 

bezpečí. To je též obchod. Nejedná se o vydírání, korupci? Skutečnost, že zde sedíme, je též obchod.  

MS: Vy mi něco říkáte, já vám něco říkám.  

ID: Také je to, svého druhu, korupce. Také je to manipulace. V lidském jednání je vždy něco za něco 

obsaženo. Máte svou touhu pojmenovat některé skutečnosti. Dohadování je na programu vždy. 

MS: Opět zde musí vystupovat uměřenost.  

ID: S tím souhlasím. Z mého pohledu je přiměřená i skutečnost, že půjdete do správní rady, když je to 

v dobrém účelu, věřím, že je to dobré, jinak to nejde. Proboha, časem se vody pročistí ... Vše chce 

čas. Policie, státní zástupci si vyhledávají své osobnosti. Když policisté dělají svou práci – klobouk 

dolů. Jakmile začnou moralizovat, ideologizovat, filozofovat, utíkat, pak jim nedat možnost, aby to 

silovými prostředky mohli prosazovat. Skutečnost vnímám jako novou ideologizaci silových orgánů. 

V tom je problém, ta nepřiměřenost. Že musí existovat, je v přádku.  

MS: Vaše slova směřovala k minulosti, ale jak vidíte budoucnost této země?   

ID: Optimisticky. Nedovedu si představit celoevropský koncept multikulturalismu, přístup politické 

korektnosti. Domnívám se, že právě toto Evropu ohrožuje víc než cokoliv jiného.  

MS: Jednoduše: nechovejte se zde jako doma.  

ID: Vytváření parazitických skupin, ale přístupy k nim, které jsou humanistické. Vnímám je jako 

pseudohumanismus. Vždyť lidé jsou také odpovědni. Budete buď pracovat, anebo si jděte, odkud jste 

přišli. Motivace vašeho přístupu nejsou plně košer. My vám nebudeme poskytovat služby, protože: 

Z mého pohledu se v tomto jednání ukazuje „maminkování“: On je chudák, tomu musím pomoci za 

každou cenu. Je to proto, že není vychován a může tak zneužít nabízené možnosti.  

MS: Děkuji vám za kritické i optimistické reflexe.  
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Dialog o transformaci Vítem Švajcrem3,4: 

MS: Vážený pane inženýre, čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli, jak v jaké životní fázi 

vás zastihl, jaké naděje jste s ním spojil, případně, jak se vaše naděje naplnily? V tu zlomovou dobu 

vám bylo 41 let.  

VŠ: Jsem z generace, která intenzivně prožila rok 1968 a naděje do něj vkládala opravdu velké. Myslel 

jsem si, že se dostaneme z totalitního, nesvobodného režimu k nějaké formě demokracie. Určitě jsme 

nevěřili, že se systém překlopí do stylu britské demokracie nebo něčeho takového. Zkrátka – jak to 

tenkrát definoval Alexandr Dubček - jednalo by se o socialismus s lidskou tváří. V té době jsem 

studoval. Vrátil jsem se ze Švédska v roce 1970, a proto jsem mohl porovnávat.  

MS: Kdybyste řekl pár slov k roku 1989 ...  

VŠ: Právě proto jsem začal rokem 1968, poněvadž rok 1989 byl pro nás jistou satisfakcí. Že se má 

generace a s ní i já dožila toho, že můžeme svobodně myslet, svobodně jednat, podnikat, stalo se to 

výzvou. V té době jsem měl rodinu a pracoval jsem na federálním ministerstvu, a proto jsem vývoj 

sledoval s obavami, co se stane, co se stane se mnou, s mým místem atd. Musím přiznat, že jsem byl 

člen komunistické strany. Snažil jsem se tuto stranu změnit zevnitř, protože na naše jednání chodil 

člověk z ústředního výboru strany. Zjistil jsem, že stranu a její ideologie nelze reformovat. Tím jsem 

své členství v ní uzavřel.  

MS: Rok 1989 je konečným rokem pro členství ve straně, která zde dominovala více jak 41 let.  

VŠ: Ano, ukončil jsem členství v KSČ. Na ministerstvu jsme se pokusili založit stranu Demokratické 

levice. Tento pokus nevyšel, protože hlavním proudem se stala česká sociální demokracie, tam byly 

vloženy naděje „osmašedesátníků“. Tím můj pokus pracovat dál v politice skončil.  

MS: Působil jste jako služebník státu.  

VŠ: Ano, působil jsem tak, ale protože jsem si myslel, že stát má fungovat jinak a má se starat o úplně 

jiné věci, přivítal jsem privatizaci jako jistý krok k odstátnění.  

MS: Dobrá, soudil jste, že systém jako celek se hrne ke konci. Mnoho lidí si myslelo, že s příchodem 

Michaila Gorbačova do Moskvy se ledy v Československu pohnou.  

VŠ: Až tak daleko jsem do politiky neviděl.  Měl jsem na starost technický rozvoj, výrobu spotřebního 

zboží, a toho byl neustálý nedostatek. Pečoval jsem o Calex Zlaté Moravce, VHJ Strojsmalt a VHJ 

Prago-Unio např. bicykly. Svým kamarádům jsem vozil kola z „ESKy“, ale to bylo špatně.  

MS: Můžeme tedy říci: systém se zhroutil vlastní vahou, svou neschopností sebereflexe.  

VŠ: Systém se zhroutil proto, že byl uzavřený, a tím, že nebyl konkurenceschopný, tím, že jsme měli 

příklad. Jako ministerští úředníci jsme mohli jezdit na Západ. Tam jsme viděli, že jejich systém se vyvíjí 

jinak a nemusí se limitovat zdroje.  

                                                           
3
 Vít Švajcr *1948, český ekonom zabývající po celou dobu profesní kariéry řízením podniků a zahraničními 

investicemi.  
4
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 12. června 2014 dopoledne v jednací síni společnosti CzechInvest, Štěpánská 15, 

Praha 2, Nové Město.  
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... Komunismus ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se v rámci našeho rozprávění podívali na východiska komunistické 

ideologie a režimu, který z něj vycházel, soudíte, že usilování o „spravedlivý svět“, „harmonický svět“, 

„nového, dokonalejšího člověka“ je dobré, nebo se domníváte, že ideologie je a priori chybná?  

VŠ: Myslím si, že myšlenka, které můžeme říkat komunismus či nějaký „idealismus“ bude v hlavách 

lidí cirkulovat pořád.  

MS: Neustálé snění po ráji, který člověku uniká, i když se jej občas dotkne. I v Bibli nalezneme 

obdobné cíle, ale je otázka prostředků, jimiž se koncept realizuje.  

VŠ: K tomu musíme připojit ekonomiku. Socialismus prokázal, že nefunguje ekonomicky. Totéž platí o 

jakékoliv totalitě, protože ideologové, kteří ji vedou, dospějí do bodu, kdy jsou odmítáni, a pak musí 

použít sílu. 

MS: Režim byl založen na nesvobodě člověka. Představitelé systému deklarovali nějaký cíl, ale ten byl 

pouhou fasádou, neboť mnozí jeho představitelé jednali úplně jinak. Viděli jsme, že hospodářství bylo 

plánované, ale plány se neplnily a vedlo to ke konečnému mrhání zdroji. Souhlasíte?  

... Reformovatelnost? ...  

VŠ: Protože jsem studoval v roce 1968, ...  

MS: ... znal jste Otu Šika a jeho tým připravující korekce hospodářské politiky.  

VŠ: Ano, toho jsem velmi rád četl. Měl jsem osvíceného profesora, který vystudoval ve Francii. Byl to 

bývalý ředitel Škody PLzeň. Ten nám říkal: „Jak je možné mít dvojí kurz koruny vůči RVHP a Západu?“ 

Tím jste nemohl porovnávat ekonomiku, podniky mezi sebou ... 

MS: Nefungovaly funkce cen: informační, alokační, motivační ...  

VŠ: Cenotvorba byla uměle vytvořena. Tato deformace byla ve mzdách, v tom, že jsme nesměli 

vlastnit majetek. Nikdo neviděl, co individuum přesně dělá. Bylo to rozmělněné, zapojené do 

procesu, o kterém nikdo nevěděl, kde končí. Duševní demoralizace byla obrovská.  

MS: Můžeme říci, že lidé, kteří vkládali velké naděje do roku 1968, byli hodně zklamáni. Systém, který 

se sice snažil uskutečnit „obrodu“, pak skončil z toho důvodu, že lidem nedal možnost toho, co dělá 

lidi lidmi: možnost svobody, spontánního projevu.  

VŠ: V tom jsem pochopil rok 1989, 1990, že přišla šance. Ekonomicky jsem si myslel, že se za 6, 7 let 

dostaneme na úroveň Rakouska, protože se jednalo o vzory státu sociálních demokracií: rakouský, 

švédský model. Osvěta přechodu nebyla dobrá. Jediné, co jsem slyšel, byl hlas Václav Klause, který 

říkal: „Utáhneme si opasky.“ Vidíte realitu, kde něco nabíhá a něco ustupuje. Tam byl propad kapacit, 

propad ekonomiky atd.  

... Exil jako cesta z totality ...  

MS: Možná bychom měli říci jednu skutečnost, neuvažoval jste jako mladý člověk o možnosti exilu?  
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VŠ: Eventualitu exilu jsem zažil v roce 1970, kdy jsem se přes ISEC dostal do Dánska a v Kodani 

v youth hostel mi nabízeli, abych zůstal, že tam dostuduji. Jelikož jsem byl jediné dítě svých rodičů, 

vrátil jsem se z osobních důvodů. Vzal jsem si taxíka z nádraží Střed domů a jel jsem po „kočičích“ 

hlavách, věděl jsem, že je to v háji, že jsem tam měl zůstat. Neudělal jsem to.  

MS: Měl jste silný vztah k rodičům.  

VŠ: Dostudoval jsem pražskou techniku. Měl jsem příbuzné v USA, v Chicagu, mohl jsem emigrovat, 

ale jednoduše jsem to neudělal.  

MS: Jak se stavíte k lidem, kteří opustili tuto zemi? Soudíte, že tyto lidi jsme pak postrádali?  

VŠ: Je to škoda a byla to jejich volba. Myslím si, že česká společnost si několikrát utrpěla ztrátou 

intelektuálních kapacit. Někdy to bylo dost brutálním způsobem za doby okupace hitlerovským 

Německem, za doby Rakouska – Uherska, kdy došlo k represi inteligence. Pak k tomu opět došlo 

v roce 1968.  

... Disent, demokratická opozice ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte lidi, kteří byli ochotni se postavit proti režimu? Byli vězněni, ale při tom se 

nezlomili.  

VŠ: Každého, kdo se takto chová, obdivuji, poněvadž to dělá nezištně. Nejsem tak statečný. V roce 

1989, když přišel Václav Havel k moci, neviděl jsem v tomto člověku spasitele našeho vnitřního státu, 

ale toho, kdo nám pomůže zapojit se do euroatlantických struktur, což se také stalo. Byly okamžiky, 

kdy jsem tušil, že se komunistický režim zhroutí. Konzultoval jsem to se svými vrstevníky, kolegy. Bylo 

nám jasné, že tato situace nemůže trvat do nekonečna.  

MS: Zdroje jsou omezené ... 

VŠ: Vše bylo omezené, pohyb peněz, lidí ...  

MS: Systém, aby se rozvíjel, musí být efektivní. Hospodářský řád, který je neefektivní, zaniká. To byl 

rozdíl mezi Východem a Západem.  

VŠ: Určitě. 

... Pozitiva minulého režimu ...  

MS: Ještě bychom se měli dotknout jedné skutečnosti. Své mládí jste strávil v totalitním režimu. Vidíte 

na něm nějaká pozitiva? Jste levicově orientován, například otázka jistot by zde mohla hrát svou roli.  

VŠ: Sám bych se definoval jako levý střed. Společenství musí dát prostor schopným lidem, aby se 

realizovali. Také musí myslet na ty, kteří to takzvaně nezvládají nebo jsou na okraji společnosti, ne 

vlastní vinou. Rád žiji ve státě, kde je sociální soudržnost.  

MS: Soudíte, že minulý režim do jisté míry toto zajišťoval? Například integroval Romy, a ti museli 

pracovat. Dnes je práce otázka vlastní volby.  

VŠ: Mohu k tomu něco říci, jelikož jsem bydlel v Karlíně. Systém je integroval určitým způsobem. 

OPBH dosadil po správcové, která udržovala dům v čistotě, romskou rodinu, jež měla také udržovat 
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dům v čistotě, leč tak tomu nebylo. Skončilo to tím, že jsem kvůli jejich činům šel jako svědek 

k soudu. Metoda, kterou režim uplatňoval, nebyla úplně správná. Neříkám, že nyní se plně daří, ale 

mezi těmito lidmi musí nějaká osvěta být - ať taková, že je nastěhujete mezi ostatní a jejich chování je 

monitorováno, nebo taková, že mezi nimi děláte cílenou osvětu a snažíte se je trénovat.  

MS: Minulý režim tedy plně nezavrhujete. Lidé v něm žili, měli přátele, měli děti ...  

VŠ: Jako ekonomickou volbu jej zavrhuji. Jako občan bych jej možná akceptoval, ale tato zkušenost 

jednou stačila.  

... Kontinuita myšlení ...  

MS: Divíte se, že přes zánik režimu zde působí ideologie, která hlásá stejnou ideologii, navazující na tu 

před rokem 1989, nebo se domníváte, že se jedná o jinou ideologii, pouze modifikující tu výchozí? 

VŠ: Myslím si, že ideologie je pořád stejná a čeká na svou příležitost. Podle mého skromného odhadu 

asi 20 procent lidí, kteří pracovali v dělnických profesích, nevidí v tomto režimu svou výhodu, protože 

přišli o to, že mají práci, že mají ráno skříňku s nachystaným nářadím, večer se mohou osprchovat. 

Nový režim jim toto vzal. Nejsou spokojeni a ideologicky jsou na platformě minulého režimu či 

vyznávají ideologii, která jim toto zajistí. Pozitivní je, že i ti ostatní dostali právo mluvit. Těch je 80 

procent, a proto tyto skupiny v demokratické společnosti musí nějak koexistovat.  

... Demokracie ...  

MS: Nyní bych si dovolil otevřít otázku utváření demokracie. Čím pro vás je toto společenské 

uspořádání? Jak se k němu stavíte, jak si jej definujete?  

VŠ: Vnímám ji kladně, protože člověk má možnost volby. Zde vidím prostor pro uplatnění svých 

názorů. Se svými vrstevníky mám trochu problém, protože lidé jsou fundamentalisticky navyklí 

myslet jednostranně.  

MS: Právě demokracie dává prostor pro pluralitu.  

VŠ: Mám jednoho dlouholetého kolegu, diskutujeme o všem možném: o Evropské unii, ale nemám 

rád, když se při diskusi zvyšuje hlas, protože by měla být v argumentační rovině.  

MS: Naučili jsme se styl diskuse, aby důležitou roli v dialogu hrály argumenty a jako výpomoc nám 

nesloužilo zvyšování hlasu?  

VŠ: Mladá generace se to naučila. O tom jsem zcela přesvědčen, protože je jí plný CzechInvest. Lidé 

mého věku možná od šedesáti výš, od 55 výš při argumentaci sklouznou k bouchání do stolu a 

prosazování svých pravd, poněvadž tak tomu byli naučeni. Dám ruku do ohně, že mladá generace 

diskutovat umí, argumentuje a chová se demokraticky.  

MS: Sluší se říci, že jste v prostředí, které je do jisté míry elitní.  

VŠ: To je pravda. U nás jsou samí vysokoškoláci, kteří ovládají nejen jeden jazyk. Vždy se jedná o 

angličtinu a jeden k ní, zdejší prostředí je na to asi ideální. Je pravda, že nemám takové srovnání, 

abych se dostal mezi jiné sociální skupiny. Jezdíme však po podnicích. Měl jsem program, v rámci 



 
 

26 
 

něhož jsme navštěvovali podniky a tam jsme zjišťovali jejich chyby při řízení podniků a pomáhali 

sestavovat akční plány. 

MS: Můžeme říci, že se tam setkáváme s dobrými přístupy ve vztahu ke komunikaci.  

VŠ: Určitě, jednak podnikatelské prostředí je jiné, a pokud chcete úspěšně podnikat, musíte tam mít 

určitý druh řízení.  

MS: Ano, firma je jiný druh společenství. Mohla by tam být demokracie, ale slovo majitele, manažera 

rozhoduje.  

VŠ: V řízení úspěšné firmy – protože jsou tam nastaveny technické procesy – demokracie nemůže 

existovat, neboť by porušila úspěšný rozvoj společnosti.  

MS: Demokracie je též založena na přijetí toho druhého. Pokud budu brát na vědomí jeho názor, 

jedná se o respekt k němu.  

VŠ: Ano, to samozřejmě tak je, pokud si odmyslím technické otázky. Tam je to potřeba. Tím se 

demokracie jako taková diskusí obohacuje a rozvíjí.  

... Demokracie a demokraté ...  

MS: Pokud se podíváte do veřejného prostoru, soudíte, že se za pětadvacet let z nás stali demokraté? 

To znamená: lidé otevření, přístupní, mající úctu k druhému?  

VŠ: Protože jsem projel polovinu světa, tvrdím, že ne. V mladé generaci je toto vše založeno. Tam 

diskuse probíhá, ale celospolečenská úroveň je ještě poznamenaná totalitou, nezájmem o veřejné 

dění, které umožňuje leckomu využít situace.  

MS: Kauzy jsou toho výsledkem.  

... Elity a demokracie ...  

MS: Dobrá, co soudíte o významu elit v demokracii? Můžeme říci, že stanovují nějaké normy jednání?  

VŠ: Jsou nezbytné. Jak jsem řekl předtím, několikrát nám v minulosti byly elity zlikvidovány, což je 

hrozné. Jsou důležité, pokud se do nich lidé dostali svými schopnostmi, diskusí, svou prací, a proto 

tam prokazatelně patří. Elity potřebuje každá společnost.  

MS: Sluší se říci, že díky historickému vývoji, který u nás existoval, byla tato část společnosti 

deklasována ...  

VŠ: ... od Bílé hory.  

MS: Toto stigma si stále neseme.  

... Občanská společnost a demokracie ...   

MS: Soudíte, že by naše demokracie potřebovala větší participaci? Tím myslím vytváření funkční, živé, 

občanské společnosti?          
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VŠ: Myslím si, že ano. Nám chybí „anglický“ volič, který příliš k volbám nechodí, nebo chodí jako 

průměrní Češi, ale je více angažován v lokální politice, více si všímá. Také má prostor v lokálních 

médiích, proto, aby svůj názor mohl vyjádřit. Je mu však nasloucháno, není odbýván, ... 

MS: ... což se u nás nestává. Někdo vás vyslechne, ale pak si koná stejně své.  

VŠ: Vidím v tom základ nihilismu, který je zhoubou vývoje u nás.  

... Politika a demokracie ...  

MS: S demokracií je též spojena politika. Jak vnímáte tuto oblast lidské činnosti, jež dopadá na 

každého z nás, byť v různé intenzitě. Soudíte, že by primárně mělo jít o správu věcí veřejných, mělo by 

se jednat o službu druhým?    

VŠ: Řekl bych, že primární úkol politika je řídit stát ku prospěchu nejen těch, kdo jej volili, ale všech 

občanů, které má „řídit“. Jedná se o jeho práci, z té se má zodpovídat. Někdo si vyloží svůj post jako 

soukromou věc – zlatý důl, který vytěží, odejde, a nic se nestane. Zaplať Bůh, že se stalo. Některé 

kauzy jsou dost hrozné. Politik by měl jít do politiky zásoben svým majetkem, aby se nedomníval, že 

právě v politice dosáhne majetku.  

MS: Rozumím vám, ale když se podíváme na obnovu demokratické politiky po roce 1989, vstupovali 

do ní amatéři, kteří majetek neměli, měli jen morální kredit.  

VŠ: Ano ... 

MS: Mohli bychom říci, že před rokem 1989 se účastnili politiky lidé, kteří s ní měli spojen prospěch. 

Jak tuto skutečnost nahlížíte?  

VŠ: Prospěcháři tam byli, jsou a budou. Za špičkou, která je v každé politické straně dobrá, se do 

institucí „vplíží“ podřízení na ministerstvech či příspěvkových organizacích, ti, jimž říkám „druhá liga“, 

která si vykládá svůj jepičí život, že si vezme, co jim „patří“. Pro organizaci nic neudělají. Končí to tak, 

jak to končí, tedy vpádem protikorupční policie. Musíme mít mechanismus, který to má včas 

rozpoznat, postihnout a vyřešit.  

MS: Právě si připomínáme rok od zásahu protikorupční policie na Úřadu vlády ČR. Politici policii 

rozvázali ruce a ti začali konat, což je znakem, že mechanismy fungují. Soudíte tedy, že druhá liga 

vyplnila prostor vysoké politiky, který „privatizovala“? 

VŠ: První liga jsou ministři a jejich náměstci. Druhá liga jsou ředitelé odborů a vedoucí oddělení na 

důležitých klíčových místech. Tam se dostali lidé, kteří vyloženě nebyli kvalitní a kvalifikovaní na 

pozice, které měli. Připadalo mi to, jako že oni najednou získali kořist, kterou je potřeba zužitkovat 

pro sebe nikoliv pro chod státu. Je fakt, že mechanismy, které jsou v České republice - protikorupční 

policie, i když soudy pomalu rozhodují – fungují a ekonomická pozice České republiky je slušná. Lidé 

toho nestačili tolik pokazit.    

... Dostatek vize? ...  

MS: Když se podíváte na program. Nevyprazdňují představitelé, kteří nám vládnou, slova? Něco je 

deklarováno a jiné je konáno.  
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VŠ: Je těžké to odhalit. Úplně si nemyslím, že vyprazdňují slova. Ve svých veřejných projevech vždy 

řeknou nějaký základ, na kterém projekt kvete. Nejvíce by se dalo věřit vládám do roku 1999. Ty 

konaly. Ty další se spíše vezly na tom, co před nimi udělaly ostatní. Majetek „privatizovali“ pro sebe.  

MS: Došlo k nepěknému rozkrádání státu. Domnívám se, že jste mi poněkud odbočil od otázky. 

Soudíte, že je nutné, aby zde existovala jednotící vize, kam chceme jít, nebo to necháme na čtyřletý 

volební cyklus a vlastně i na samospád? Tážu se proto, že některé procesy jsou dlouhodobé. Jen si 

vezměte otázku vzdělání, vědy, výzkumu, kvalitní infrastruktury. Ostatně i práce v CzechInvestu je 

během na dlouhou trať.  

VŠ: Soudím, že mezi vládnoucími garniturami, které se zformovaly po roce 1989, „vibruje“ určitá 

strategie. Sdílejí ji, různě ji modifikují, dávají k tomu přívlastky, nicméně strategie být evropskou zemí, 

být ve společenství, v němž chceme být, být demokratickou zemí, ta tu je a nikdo ji nezpochybňuje. 

Dokonce bych řekl, že ani komunistická strana.  

MS: Tato východiska – podle vás – stačí. Jsme ale zemí, kde je velká korupce, kde státní orgány byly 

do jisté míry vůči těmto nešvarům „laxní“. Gramotnost upadá, a proto nutnost jasné vize je namístě.  

VŠ: Jistě, po určitém stupni nadšení po roce 1990, přišlo vystřízlivění a řada lidí přišla na to, že se dá 

dobře „prosperovat“ ne zrovna férovým způsobem. Jsem přesvědčen, že společnost jako taková má 

vizi, strategii. Většina obyčejných občanů, už díky umístění země v Evropě, podporuje členství 

v evropských strukturách a orientaci na demokratický vývoj. Je zde příklad: porovnávejme s první 

republikou. Porovnávejme se s jinými státy okolo. Rád se porovnávám s Rakouskem nebo se 

Švédskem či Francií, kde je také jistá forma socialismu. Tam mně to vyhovuje. Kdysi jsem byl ve 

Švýcarsku a tázal jsem se: jaký je váš největší problém? Jestli mají průvodčí ve vlaku tašku na pravém, 

či levém rameni.  

MS: Šťastný stát, jenž má tyto problémy.  

VŠ: Je nutné si všimnout sociálních problémů, ...  

MS: ... aby se společenské tenze nestaly rozbuškou, jako to vidíme na periferiích České republiky.  

... Kapitalismus ...  

MS: Nyní bych si dovolil přejít k otázce obnovy kapitalistického řádu. Jak jej vnímáte? Zpočátku se 

nehovořilo o kapitalismu, ale spíše se užívalo spojení tržní hospodářství. Václav Klaus hovořil v této 

souvislosti o tržním hospodářství „bez přívlastků“.  

VŠ: Měl pravdu. Myslím si, že poslední tržní ekonomika je v USA. Lehce „říznutá“ liberalismem je 

britská. Pak následuje ostatní západní Evropa. My jsme se snažili zavést západní model, ale 

nepostřehli jsme, že je potřeba jej upravit tak, aby obsahoval sociální aspekty. Není možné nevnímat 

problémy „okraje společnosti“, nechat ji být. Myslím si, že tržní ekonomika je důležitá. Touha lidí, 

podnikavost, to je tahounem ekonomiky.  

MS: Z toho, co říkáte, můžeme odvodit, že kapitalismus je přirozený výtvor člověka. Ten kooperuje, 

využívá svých znalostí. Tím spontánně, nezamyšleně vzniká řád, který generuje bohatství.  
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VŠ: Ano, říká se tomu kapitalismus. Spíše uvádím, že se jedná o individuální touhu jednotlivce se o 

sebe postarat a vyniknout ve svém oboru. Taková je občanská společnost, která existuje v Americe. 

Tam je vidět, že lidé si dokážou pomoci sami mezi sebou a nepotřebují k tomu stát.  

MS: Spojené státy jsou unií 49 států. Nechť je vše na lidech. Sluší se říci, že u nás tomuto přístupu byli 

lidé odnaučeni.  

VŠ: U nás to bylo na 100 procent. Říkám: věřil jsem tomu, že nás zachrání mladá generace. To se 

stalo. Tam „podnikavci“ a podnikatelé utváří dravý živel. Ti, kteří zůstali ve fabrikách, to je starší 

parta, která znala způsoby řízení. Podniky si vzala a spravuje je. Byla zde jiná skupina, která si podniky 

též „nabrala“, ale představovala si, že pod nimi prodají pozemky, nebo budou dodávat na Východ a 

ten jim bude za nekvalitní výrobky platit. Ta dopadla špatně.  

... Transformační kroky ...  

MS: Dobrá, podíváte-li se na nárys transformačních kroků. U nás reforma spočívala na jednotlivých 

rychlých krocích: stanovení konkurenceschopného devizového kurzu, liberalizace cen, deregulace 

odvětví, rozumné rozpočtové politice vedoucí k makroekonomické stabilitě, dále byla provedena 

liberalizace zahraničního obchodu. Další kroky byly privatizace a restituce. S posledně zmíněnými 

kroky se potýkáme do dnešních dnů. Jak vnímáte jednotlivé kroky a co byste jim vytkl?  

VŠ: V počátku otázky jste mířil hodně vysoko. V těchto sférách jsem se nikdy nepohyboval. Myslím si, 

že privatizace byla nutná. První kolo bylo uspěchané. Domnívám se, že se postupovalo proto tak 

rychle, aby se majetek sebral komunistické garnituře, aby nemohla ovlivňovat demokratický vývoj 

v zemi. Z tohoto pohledu byl přístup správný. Ale ani ve druhé vlně nefungovaly soudy, které by 

dokázaly ty kauzy rychle vyřešit a vracet majetek tam, kam patří. Problém – vymahatelnost práva - 

vybublal na povrch v počátku CzechInvestu, kdy chodil jeden zoufalý americký investor k nám a říkal: 

„Pomozte nám, Češi mi vytunelovali firmu.“ Právo za tím hodně kulhalo.  

MS: CzechInvest vzniká v roce 1992, což je počátek transformace hospodářství, či lépe rok od spuštění 

zásadních transformačních procesů.  

VŠ: Ano, ale sám na sobě jsem zažil privatizaci na ministerstvu. Pak, když vznikl CzechInvest, viděl 

jsem v něm příležitost a chopil jsem se této šance. Jako občan jsem zažil dvě privatizační vlny. 

Promítaly se tam ideje socialismu, jako byly třeba společnosti s ručením omezeným o 150 lidech. 

Nebyli však schopni dohodnout se o nějaké strategii, plánu firmy. 

MS: Tam se může ukázat chyba přílišné demokratizace. Když máte jasné řízení, firma pod „jedním“ 

člověkem je schopna daleko rychleji operovat na trhu.  

VŠ: Vystudoval jsem ekonomiku a řízení strojírenské výroby v roce 1973. Zabýval jsem se těmito 

věcmi celý život. Mám za sebou kurz EFQM. Byl jsem auditorem tohoto systému, ale certifikát mi již 

neplatí. Jelikož jsem byl delší dobu v Japonsku, znám jejich systém řízení, u nich k efektivnímu směru 

řízení vede. Kdysi jsem vedl program, jenž vytvářel osvětu pro zlepšování řízení malých a středních 

firem, založený na Britských zkušenostech  

MS: Navrhoval bych, abychom se vrátili k nám. Jak se díváte na snahy Pithartovy vlády přivést sem 

zahraniční investory: je třeba propojit zahraniční společnosti s českými? Nechť vybereme nejlepší. Ty, 
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které vytvářejí finální produkt, mají velký podíl základní zaměstnanosti a podílí se i na sekundární 

zaměstnanosti. Vytvořme joint – venture. Jak se na tuto skutečnost zpětně díváte? Po roce 1992 se 

počala realizovat politika takzvané „české cesty“.   

VŠ: Na tuto snahu jsem se díval kladně až do doby příchodu našich britských poradců a do doby, kdy 

jsem byl v Japonsku. Pak jsem začal realizovat program na podporu malých a středních firem, 

respektive zlepšení jejich řízení. Pochopil jsem, že tato myšlenka není možná. Když sem přivedete 

velkého investora typu Toyota nebo Škoda Volkswagen, pak musí mít právo vybrat si své dodavatele.  

Byl jsem předsedou dozorčí rady PALu Kbely a musel jsem uznat, že naše výrobky nejsou dostatečně 

konkurenceschopné. Můžeme se bavit o tom, že velký investor si vybere své dodavatele. Na 98 

procent je to podloženo konkurenceschopností: cenou, kvalitou.  

MS: Sluší se říci, že právě Škoda-Auto si zpočátku své komponenty vybírala v Německu a postupem 

času přešla na české dodavatele, respektive na zahraniční dodavatele, které zde v Čechách měli svá 

zastoupení.  

VŠ: Škoda Volkwagen brala převodovky pro Favorit z ČZ Strakonice. Pak si budovala vlastní. Jedná se 

o právo volby konkrétního podniku. Mohu litovat toho, že mi „podtrhla“ český podnik ČZ Strakonice. 

Následně přišel CzechInvest a pomohl jim. Vyrábí se tam turbodmychadla pro japonskou firmu AISIN.  

MS: Hovoříme-li o zahraničním subjektu v automobilovém průmyslu, Vratislav Kulhánek udělal 

dobrou práci ve společnosti Bosch Jihlava. Též přispěl k zaměstnanosti a rozvoji potenciálu, který 

v sobě skrývá pracovní síla.  

... Význam institucí ...  

MS: Zmínil jste soudy. Jak vnímáte roli institucí v rámci přechodu z centrálního plánování na tržní 

ekonomiku? Když se privatizuje několik set, třeba tisíc podniků, je logické, že to nejde bez chyb. 

Některé instituce k tomu patřičně nebyly připraveny.  

VŠ: Jde o to, že právní řád byl jiný než změna ekonomiky. Ta byla rychlejší než změna právního 

systému a zejména v obchodním právu byly mezery. Měli jsme investory, kteří byli poškozováni 

českým managementem. Nebyli jsme schopni nabídnout jim nějakou alternativu a dost laxně 

fungovala i celní správa.  

MS: S nefunkčností státní správy se potýkáme do dnešních dnů. Jsou lidé – jako Martin Potůček 

z Univerzity Karlovy – kteří tvrdí: bohužel veřejná správa nefunguje, to přispívá k horší 

konkurenceschopnosti naší republiky.  

VŠ: Ze své pozice musím říci, že jsme vyvíjeli snahu, abychom komunikovali s těmi institucemi, které 

mají pomáhat investorům. To znamená: celní správou, s pracovními úřady. Snažili jsme se uvolnit 

vízový režim. Tato snaha byla přerušena nástupem – a musím to říci – ODS. Tam komunikace 

přestala. Ne však, že bychom nechtěli. Ostatní instituce nechtěly. Fungování státní správy je skutečně 

problém a projevuje se to v oblastech lokálních, kde by měla být péče starostů a primátorů vyšší, 

razantnější. Naopak například se mi líbil přístup plzeňské radnice, když jsme tvořili Borské terasy, 

které jsou dnes plné investorů. Ještě bychom se měli vrátit k otázce: proč ale státní správa 

nefunguje? Jsou zde instituce, které jsou nesystémové a nepatří do řízení státu.  
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MS: Ano, ale také můžeme říci: ve státní správě jsou lidé, kteří se neuplatní v byznysu. Zkrátka - 

schopnější mají vlastní praxi a nemusí sloužit státu.  

VŠ: Máte pravdu, ale rozhodně bych neměnil ředitele odborů na ministerstvech.  

MS: Je nutná kontinuita.  

... Zpět k vizi ...  

VŠ: Lidé, kteří pracují ve státní správě, musí dostávat od svých šéfů zpětnou vazbu, jak vypadá stát 

z pohledu žebříčku konkurenceschopnosti. Šéfové jim musí říkat: proč tomu tak není? Jsou přece 

objektivní indikátory, které porovnávají státy mezi sebou a naznačují, jakou cestou jít.  

MS: Ano, ale sluší se říci, že ve srovnání s jinými státy je Česká republika na sestupné linii.  

VŠ: Kdyby se toto dělo General Eletric nebo Toyotě, zareagují.  

MS: Možná z toho vyvodí odpovědnost a odstoupí.  

VŠ: Ano, ale musí tam být nějaká rychlá reakce, kterou zde u státu postrádám.  

MS: Když jsem se tázal na problém obecně sdílené vize a měla-li by společnost mít sdílenou vizi, 

objevilo se cosi kolidujícího. Nemáte-li vizi, tápete a pohybujete se jako v „mlze“.  

VŠ: Rozumím vám. Je to volba politiků, našich zástupců. Na otázku: Koho volíš?  Odpovídám: Nejprve 

si přečtu program a pak volím. Nemyslím si, že zde vizi nemáme, snad zde je strategická úvaha, kam 

patřit. 

MS: Máte definici cíle, ale je třeba vědět, jak se k němu dostat.  

VŠ: Nevím, jestli je to nějakým vývojem, ale Evropská unie funguje tak trochu systémem „Kdo si co 

urve“. Mně se zdá, že jsme si toho příliš neurvali. Naši zástupci tam nejsou dostatečně průrazní. 

Jedná se o politickoekonomický spolek, v němž se nesmíme nechat „převálcovat“, protože jinak účast 

v takovém společenství není smysluplná.  

MS: Máte-li nějakou strategii, víte, co a jak modifikovat, jak se postavit k tržnímu řádu, jaké 

stanovisko mít k Evropské unii. Zkrátka – v každé oblasti je jednodušší rozhodování díky vizi. Když 

nemáte koncept, jdete beze směru pouze tam, kam vás vedou nohy.  

VŠ: Zde máte dvě skutečnosti. Řízení soukromé firmy je zřejmé. Soukromý majitel dělá, co chce. Má 

nástupce, nebo jej prodá. Stát neprodáte, ...  

MS: ... či jej privatizujete, ... 

VŠ: ... ať to řídí někdo jiný. Jediná cesta – z mého hlediska – je zodpovědnější volič, který čte 

programy politických stran a odpovědnější politici, kteří jsou v politice dlouho a vědí, co mají dělat.  

MS: Když vaše slova vztáhneme na současné období, můžeme říci: u nás vyhrávají lidé, kteří se 

zaštiťují levnými sliby, jsou populističtí, rozdávají cukrem napudrované koblihy. Jinými slovy: na toto 

lidé rádi slyší. 
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VŠ: Ovšem to nejde do nekonečna, a pokud to děláte, ekonomický život si toho všimne. V tom je 

půvab demokracie, že s touto politikou daleko nedojdete. Pak se tam dostanou lidé, kteří věci 

skutečně rozumí, pracují a stát táhnou dopředu. Třeba se jmenují Masaryk či někdo jiný. Když je tam 

nějaká míra spokojenosti lidí a dá se měřit, asi stát funguje dobře a lépe a lídři jsou dobří.  

MS: Diskutujeme-li otázku kapitalismu, neohrožuje kapitalismus samotnou podstatu demokracie? Síla 

kapitálu vytlačuje hlas člověka?  

VŠ: Pokud podnikáte a stáváte se kapitálově silným, máte vliv, narazíte na politiky a obráceně. 

Všimnete-li si vývoje v Americe, kde je poslední tržní ekonomika na světě, jakmile dojde k průšvihu 

jako byl General Motors nebo Ford ... 

MS: ... či Lehman Brothers ...  

VŠ: ... tam stát reaguje. Dokážou průmyslu pomoci, ale ne tak, že mu dají dar. Koupí podíly ve 

firmách, mluví jim do řízení. Pak peníze chtějí zpět. Totéž se děje v japonské ekonomice. Ta se velmi 

rychle dokáže očistit od korupce tím, že do půl roku korupčníci slyší rozsudek. Žádné tahání po 

vyšších soudech není. V politice již nikdy potrestaný nemůže působit, jelikož je znemožněn, a právě to 

mi u nás chybí.      

... Hodnoty ...  

MS: Postupme dál. Rád bych se zeptal, jaké hodnoty – podle vás – jsou důležité pro demokracii a 

kapitalismus.  

VŠ: Vy jste nyní oddělil dvě věci. Chcete slyšet hodnoty demokratické a hodnoty kapitalistické?   

MS: Lze říci, že se to vzájemně podmiňuje. Žijeme ve společnosti, kde je demokracie a kapitalismus. 

Samozřejmě jsou společnosti, kde je kapitalismus, a ne již demokracie.  

VŠ: Zkuste mi říci, kde je kapitalismus, a ne demokracie. 

MS: Například Čína, moderovanější podoba je Singapur.  

VŠ: Myslel jsem si to. Jsem přesvědčen, že demokracie a kapitalismus jsou dva systémy, které musí jít 

ruku v ruce. Jsem přesvědčen, že i Čína jednou dojde k demokracii. Můj osobní názor je, že Taiwan je 

pro ně příkladem a až se spojí do jednoho státu, bude tam opoziční strana, vznikne jakási forma 

socialismu, která nikdy nebude pravým kapitalismem. Bude tam však určitá demokracie 

s přívlastkem: socialismus s lidskou tváří čínského typu.  

MS: Domníval jsem se, že v rámci hodnot podporujících společenský i hospodářský systém uvedete 

význam svobody, otázku spravedlnosti ...  

VŠ: Pro podnikání je svoboda nezbytná. Pro podnikání je to zásadní věc! Stále se pohybuji 

v ekonomické oblasti, a tam pochopitelně nesmí chybět svoboda volby, svoboda slova, moci říci svůj 

názor a nebýt za to potrestán ...  

MS: ... a přitom nemuset bouchat do stolu ...  
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VŠ: ... a přesvědčovat druhé zvýšeným hlasem, zkrátka jedná se o hodnoty demokracie. Pro 

kapitalismus je důležitá hodnota podnikání a rozvoje svých schopností – a to bez limitů.                                  

... Obchodování, investice a kontexty ...  

MS: Navrhoval bych otevřít téma, které je vaše vlastní, a to jsou zahraniční investice, jejich příprava a 

vše, co s nimi souvisí. Pro pořádek bych začal obdobím před rokem 1989. Sluší se říci, že české 

hospodářství bylo charakteristické, že pro ekonomické styky byly vybrány přesně určené podniky, 

které mohly vyvážet, dovážet. Jednalo se o podniky zahraničního obchodu. Lidé byli motivováni, aby 

v nich mohli pracovat, neboť toto zaměstnání skýtalo patřičné východy – cestování, vyšší příjmy aj. Jak 

vnímáte tuto oblast před rokem 1989? Byli jsme součástí východního bloku, byli jsme jednou ze 

zakládajících zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci – RVHP, v angličtině COMECOM. 

VŠ: Začal bych z pohledu z venku. Když jsem byl na dlouhodobém pobytu v Japonsku, říkali mi: u vás a 

v NDR byl nejtužší komunistický režim. V Maďarsku, Polsku byly alespoň malé privátní firmy.  

MS: V Maďarsku byl takzvaný gulášový socialismus, ...  

VŠ: ... a proto tam náběh, přechod ke kapitalismu byl snazší. Je známo, že existovaly podniky 

zahraničního obchodu. Pracoval jsem v oblasti technického rozvoje na federálním ministerstvu 

všeobecného strojírenství. Když si vzpomenu, jaký problém bylo dovést licenci karburátoru Pierburg 

pro Škodu Mladá Boleslav, to trvalo několik let, než se lidé prokousali administrativou! Nakonec 

licenci dovezli. Měli jsme zájem dovést licence i na kompresor pro chladící agregáty. Posléze se 

podařilo koupit linku na „vypěňování“ skříní pro Calex. Jednalo se o takové administrativní kotrmelce, 

že tím byl zaměstnán štáb lidí. Stejně koupil technologii „b“, ale nikdy ne technologii „a“.  

MS: Sluší se říci, že stát místo toho, aby kupoval licence, usiloval o dovoz technologií – receptur. Na 

základě toho se zde dělaly počítače.  

VŠ: Dle mého názoru existovala i průmyslová špionáž, „recept“ se dovezl a zde se výrobek 

dokonstruoval. Vím, že jsme byli za Západem v elektronice asi 2 roky. Nebyl tam velký propad. Kdysi 

se podařilo dovést licence na barevné televizory od japonské Toshiby, ale tento projekt zahynul. Dílčí 

úspěchy byly. Vše bylo řízeno shora ...  

MS: ... nebylo to decentralizované, jako tomu je u trhu. Díky tomu vznikají báječné věci, o nichž se 

nám spotřebitelům ani nezdá. Každý jedinec ke světu přistupuje osobitě a na základě toho dokáže 

lépe reagovat na konkrétní situace.  

... Orientace na Východ a „měkké“ trhy ...  

MS: Je nutné říci, že jsme obchodovali s východními zeměmi. Problém je, že díky obchodu s těmito 

zaostalejšími zeměmi nám vznikaly pohledávky a stávali jsme se nepřímo „donátory“. Jak vnímáte 

tento fenomén?  

VŠ: Nemohu přesně odpovědět na vaši otázku. Byly tam obchodní vazby, do nichž jsem neviděl. Vím, 

že například letadla z VHJ Aero L 39 se prodávala na třicetiletý úvěr.  

MS: Díky tomu Češi měli „dobrou“ bilanci. Nebyli jsme zadluženou zemí.  

VŠ: Jednalo se o benevolentní politiku vůči kupcům.  
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MS: Dodávali jsme ...  

VŠ: ... na dluh a do zemí, které jsou dnes problematické ...  

MS: ... a označují se jako měkké trhy.  

VŠ: Důležité je, že se prodávalo na dluh, který byl pak nedobytný.  

MS: Ještě bychom měli zmínit, že Československo bylo schopno vyvážet investiční celky: pivovary, 

cukrovary ... 

VŠ: Ano, bylo. V rámci těchto projektů existovala státní dotační politika. Měli bychom se podívat, kam 

to zboží šlo. Zmíněná aktivita byla posléze utlumena, protože došlo k rozpadu celého východního 

bloku. Tam, kam jsme vyváželi, vznikly lokální konflikty. Podívejte se na Sýrii, Libyi. Vývoz investičních 

celků zcela nezanikl, protože se jednak naše firmy dokážou přidat k „velkým hráčům“, ale například 

minipivovary se dobře vyvážejí do Japonska.  

MS: Podle vás bylo správné, že RVHP se rychle rozpadla? Mohl jsem se setkat s postojem Josefa 

Huška, jenž pracoval v podniku zahraničního obchodu v Pragoinvestu. Ten tvrdí: „Zánik společenství je 

naše škoda, protože jsme tam měli své postaven - společnosti, které byly orientovány na východní 

trhy, utrpěly velkou ztrátu.“  

VŠ: Společenství RVHP by stejně zaniklo, protože po otevření hranic již nebylo funkční.  

MS: Jednalo by se o umělé udržování při životě. 

VŠ: Podniky se začaly probíjet samy, a nešlo jim to. Zádrhel byl také na straně kupujícího, který 

neplatil, ty pohledávky by nevymohlo ani RVHP. Někdo by musel vložit kapitál formou bankovního 

úvěru, který by byl uplatněn například uvnitř ruského trhu. Zase nám vyvstává větší náklad. Jsem 

přesvědčen, že tento šok nebylo nutné oddalovat. Kdyby došlo k oddalování, ztráty by byly ještě 

větší.  

MS: Zkrátka – raději rychle, a ne postupně.  

VŠ: Spíše mi u toho vadilo rozdělení Československa. Došlo stejně k propojení ekonomik.  

MS: Musíme si uvědomit, že se jednalo o preference lidí a také lídrů, kteří v té době stanuli v čele 

národních vlád.  

... Zahraniční obchodní politika ...  

MS: Rád bych se zeptal, zdali po roce 1989 vznikla ucelená koncepce zahraničního obchodu: jak jej, 

ale i zahraniční investice v České republice podporovat? Není to spravováno „drobnými“ stanovisky, 

která vydávají jednotliví ministři, kteří přicházejí do úřadu.  

VŠ: Musím se vrátit k osobě Václava Havla, který může za to, a nedal pokoj do té doby, než jsme se 

stali členy NATO a Evropské unie. Tím se otevřela stavidla pro intelektuální pomoc. Vybrali jsme si 

pomoc Velké Británie – konkrétně ze Skotska. Jelikož poradci již byli zkušení a věděli, jak to chodí 

v demokratických systémech, tak jsme CzechInvest zřídili zákonem, lze jej tedy jen obtížně zrušit, což 

se nepodařilo ani občanským demokratům. Na řadu přišly investiční pobídky, které nejprve začaly „ad 
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hoc“ a byly schvalovány na úrovni vlády. Pak se přijal zákon, díky jemuž na základě konzultací s 

poradci z Anglie se dosáhlo toho, že tam není přítomna korupce. Jedná se o prominutí daní – jedná se 

o daňovou dotaci.  

MS: Pokud hovoříte o pobídkách, dostáváme se do roku 1998. 

VŠ: Ano, tam začaly pobídky formou schvalování na úrovni vlády. Pak se z toho udělal zákon během 

úřednické vlády Josefa Tošovského.  

MS: Mezi lety 1992, kdy vzniká CzechInvest, do roku 1998, existovalo období, kdy tato instituce nebyla 

příliš chtěná.  

VŠ: Ne, my jsme si své místo na slunci museli sami vybojovat, ale jedná se o část koncepce všech vlád. 

Toto se táhne jako červená nit přes všechny vlády. Nikdo nás nezrušil, neboť všichni nás potřebují. 

Zrovna tak je to se společností Czech Trade. V té době jsme tvořili průmyslové zóny - čtyři jsou 

obsazeny a dvě se postupně obsazují, což je též pobídka. 

... Toky investic do ČR ...   

MS: Navrhuji, abychom se podívali, jak vypadal tok přímých investic do České republiky. Sluší se říci, 

že devadesátá léta byla silně ovlivněna privatizací, a proto i inkasem do státního rozpočtu, který byl 

lehce přebytkový. Naše země si v mezinárodním srovnání nevedla špatně. Možná z toho důvodu, že 

Československo bylo jednou z nejvyspělejších zemí Východu.  

VŠ: Bylo, ale na konci celého Západu.  

MS: Ano, vaše slova jsou logická. Nadneseně bychom mohli říci, že jsme byli „Švýcarskem Východu“. 

Řekl byste, že důležitou roli v transferu investic u nás v devadesátých letech hrály privatizační procesy. 

Pomohl CzechInvest do jisté míry k administraci privatizační politiky?  

VŠ: Musíme to rozdělit na dvě části. Privatizaci prováděla ministerstva. Tam byli zahraniční zájemci 

pozváni a kupovali si podniky prostřednictvím privatizačních projektů. Nejednalo se o práci 

CzechInvestu. Ten vznikl pro to, aby přiváděl takzvané přímé investice na „zelené louky“ nebo do 

brown-fieldu. Byla snaha provádět regeneraci stávajících lokalit a podobně.  Jak říkám, zejména šlo o 

přímé zahraniční investice na „zelené louky“, a logicky jsme začali budováním průmyslových zón.  

MS: Právě tyto investice v devadesátých letech příliš velké nebyly.  

VŠ: Záleží, jak se díváte na jednotlivé záležitosti.  

MS: Administrovat, vybudovat „zelenou louku“, je jistě náročné nejen na finance, ale také na lidský 

kapitál. Musíme brát v úvahu, že vlády v počátku devadesátých let nebyly hodnoceny s nadšením.  

VŠ: Nebyly, ale osvícený ministr Vladimír Dlouhý poznal, že nejde přece vše jen zprivatizovat, že je 

potřeba sem dotáhnout nové hráče. Pokud se bavíme o privatizaci, nevím, za kolik Volkswagen koupil 

Škodu. Nevím, za kolik ABB své tři podniky. Nevím, za kolik Siemens 15 podniků. Tyto procesy šly 

mimo nás. Nešlo však spoléhat na to, že se zprivatizují současné kapacity, protože například 

„zahynulo“ celé ČKD, které zřejmě nikdo nechtěl.  

MS: Také nesmíme opomenout Škodu Plzeň, čemuž napomohl Lubomír Soudek.  
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VŠ: Také Poldi Kladno aj. Zkrátka – těžký průmysl jste potřeboval nahradit něčím jiným.  

MS: Velmi se redukovala výroba ve společnosti Tatra Kopřivnice.  

VŠ: Všichny výrobci spotřebního zboží a elektrotechniky Elektropraga Hlinsko vyrábí v Číně. Všichni, 

kdo vyráběli kola, zahynuli, poněvadž se začala dovážet.  

MS: Jedná se o problematické období spojené s dvěma Klausovými vládami. Tento premiér odmítal 

nějakou podobu průmyslové politiky.  

VŠ: Osobně mně to vadilo. 10 let jsem spolupracoval s Martinem Jahnem. Vždy jsme si mysleli a 

ministerstvo za prvního náměstka Petříčka definovalo prioritní obory. Těch se držíme do dnešních 

dnů. Šli jsme svou cestou navzdory panu premiérovi Klausovi. On je natolik demokrat, že nás nechal 

být, neomezoval nás, i když znám jeho výrok: „Zase nějaká ´jahnovština´.“ 

... Pohled investorů na Českou republiku ...  

MS: Když vnímáte hodnocení zahraničních investorů, jak se na nás dívali? 

VŠ: Dívali se na nás z pohledu kapitalisty, protože se jim otevíral nový trh.  

MS: Vystupovaly tam položky: Má dáti – Dal. To bylo zásadní.   

VŠ: Řekl bych, že ano. Taková japonská Toyota věděla, že aby pokryla svět, chybí jí východní blok. 

Jsou zde i v St. Peterburgu, ale zaútočí na trhy, jako je Kazachstán nebo jim podobné oblasti. Podle 

mého názoru nám i chtěli pomoci, protože předválečné Československo mělo dobrý zvuk. Myslím si, 

že ze strany Japonců tam byl čestný úmysl pomoci, v tomto ohledu jsme měli výhodu. Druhá věc, že 

zde byla obchodní příležitost pro nové trhy.    

MS: Nejen to, ale vždyť z Čech se dají dobře dobývat vyspělé západní trhy. Proč jinak by zde vznikaly 

společnosti jako je T. P. C. A., Huyndai a jiné.  

VŠ: Měli jsme zde kvalitní pracovní sílu, tehdy byla levná. V tomto ohledu zde byla obchodní 

příležitost. Jelikož jsou investoři a průmyslníci vychováni v modelu, kde se člověk musí starat sám o 

sebe, vydělávat si, obchodní příležitost se jim hodila, nedala jim spát a my jsme jim ji nabídli.  

... Průmyslové zóny ...  

MS: Rád bych se ještě zastavil u tvorby průmyslových zón – staveb na zelených loukách. Podle jaké 

logiky se budují? Rozhoduje infrastruktura, nezaměstnanost v regionu, kvalifikace pracovní síly 

v kraji? Jako státní agentura můžete něco navrhnout, ale musí zde být dobrá spolupráce s konkrétními 

regionálními entitami, kde má průmyslová zóna vyrůst.  

VŠ: Musíte spolupracovat nejen s městy, ale i s armádou. Bylo vidět, že Škoda Plzeň, Ostravsko, 

půjdou dolů. Trochu nám otevřeli oči naši poradci ze Skotska, z Velké Británie. Říkali: nabídněte 

průmyslové zóny a vyplatilo se to. Plzeňská vznikla v roce 1995 ve spolupráci s plzeňskou radnicí. 

Důležitou roli hrál primátor Zdeněk Prosek. Stát to stálo asi 150 milionů korun na přivedení 

infrastruktury. Majetek byl vyňat z armády. Lidem, kteří tam pracovali, se daly náhradní byty, sehnalo 

se jim zaměstnání. V životě jsem si nepředstavoval, že by se v České republice vyráběly televizory, 
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poněvadž gesci na to měla Orava. Najednou přišla Matsushita a začala tam stavět. Během dvou let 

jsme se s nimi dohodli.  

MS: Neskončil náhodou tento projekt?  

VŠ: Borská pole byla připravena pro Mercedes A, který odešel do Stuttgartu. Začali jsme jej nabízet 

dál, Matsushita – Panasonic tam je místo nich. Podnikala také v průmyslové zóně u Žatce v Trianglu, 

ale přestože se z ní odešlo, Matsushita se z České republiky nestahuje a je v Plzni pořád.  

MS: Společnost Philips odešla z České republiky na Východ.  

VŠ: Ano, Philips byl v Hranicích a zřejmě se to nemělo stát. Tehdy přišel s jasným záměrem, že bude 

vyrábět obrazovky, které bude exportovat na Východ. Tento záměr mu nevyšel. Zónu má CTP a 

pronajímá ji. Rozhodně CTP jako společnost nezchudla. Jedná se o ziskový projekt. Zóna asi vzniknout 

neměla, nicméně Philips nás jako CzechInvest přesvědčoval, že jeho záměr je stabilní. Vůči zóně byla 

opozice.  

... Brownfield ...  

MS: Jak vnímáte brownfieldy? Jedná se o prostory, které neslouží původnímu záměru. Můžeme říci, že 

by mělo jít o regeneraci prostoru. Jsou investoři, kteří využívají těchto prostor?  

VŠ: Dotkl jste se zajímavé otázky. Projekt brownfieldů byl jako ideový záměr v hlavách mých 

spolupracovníků do roku 2007, ale pak to totálně skončilo. Nyní žádný projekt brownfield není, 

bohužel nikdo neregeneruje staré zástavby. Je to věc měst. Sám jsem jezdil často do Tanvaldu a 

Liberce, kde „zahynul“ textilní průmysl. Stojí tam opuštěné textilky, které stihne zánik. Někdo je 

zbourá a postaví tam něco jiného, jako se to stalo v Liberci.  

MS: Textilana, kterou řídil ministr Pithartovy vlády Jan Vrba.  

VŠ: Vezměte si, že stejný osud potkal areál OP Prostějov. Někdo jej koupil a postaví tam něco jiného.  

MS: Naštěstí, že alespoň tam výroba plně neskončila a um krejčích je využíván pro výrobu 

zakázkových oděvů.  

VŠ: Starý OP Prostějov, kde pracovalo 5 tisíc lidí, již neexistuje, ale vedle je průmyslová zóna kterou 

obsadila japonská firmu Torray, která tam vyrábí podšívkovinu, a z tohoto hlediska tam jsou pracovní 

příležitosti.  

MS: Proč jsem zmínil revitalizace? Když děláte projekt na „zelené louce“, většinou zaberete kvalitní 

zemědělskou půdu.  

VŠ: To se stalo v případě Nošovic, ...  

MS: ... nebo T. P. C. A., která je umístěna ve velmi úrodném Polabí u Kolína.   

VŠ: Musím říci, že o vámi zmíněném projektu příliš nevím, ale byla tam cítit symbióza mezi tehdejším 

kolínským starostou ODS, který ji prosazoval. Ve vzduchu byl projekt BMW, ...  

MS: ... ten šel však do Lipska.  
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VŠ: Zóna byla výhodná pro BMW, tato společnost si to přála.  

MS: Nakonec to vzali Japonci T. P. C. A. a Kolín se i díky této investici se stal i nejvíce zadluženým 

městem v republice. Můžeme s jistou nadsázkou říci: Ano, zahraniční investor přišel, užil pobídek 

státu, ale město, kde je investice realizována, se nechovalo z rozpočtového hlediska odpovědně, 

poněvadž se neúměrně zadlužilo.  

... Význam pobídek pro investory ...  

MS: Jak vnímáte význam pobídek jako takových? Nejedná se o deformaci trhu? Někdo chce normálně 

podnikat, připraví si byznys plán, ale je nutné mu v tom pomáhat ekonomickým „sváděním“? 

CzechInvest to má v popisu práce.  

VŠ: Pohybovali jsme se v prostředí, v němž se pobídky nabízely. Nabízí je i USA, nabízí je kde kdo, 

nabízí je i Velká Británie. V takovém prostředí nemůžete zůstat bez pobídek, nebo investice mít 

nebudete. Samozřejmě, něco to stojí, ale je potřeba si spočítat, co konkrétní pobídka přinese. Jsou to 

peníze, které stát nedostane. Možná vám na to přesně neodpovím, ale jeden z hlavních důvodů byl, 

že ostatní země pobídky nabízejí, a tak musíme též. Výhodnost pobídek pro stát několikrát 

CzechInvest dokázal. 

MS: Zkrátka nebudeme dělat černou vránu. 

VŠ: O to přesně nešlo, ale měli jsme zájem, abychom sem dostali investory. Je nutné říci: pobídky 

nikdy nejsou na prvním místě. Ty jsou na čtvrté až sedmé pozici žebříčku chápání investorů. První je 

politická stabilita, infrastruktura, makroekonomická situace, kvalita pracovní síly. Až poté nastupují 

pobídky. Nikdy nejsou číslem jedna. Ale když je v balíčku, který nabízíte, nemáte, jste méně 

konkurenceschopný vůči Polsku nebo Slovensku, kde pobídky dává vláda.  

... Investice do inovací, či montoven? ...  

MS: Rád bych se ještě zeptal: domníváte se, že na „zelené louky“ chodí společnosti, které jsou spíše 

zaměřené na využití české manuální práce? Nebylo by lepší, aby k nám přicházely společnosti, které 

zde budou mít vývoj a společnosti, zaměřené více na inovace než na užití fyzické síly jednotlivých 

pracovníků?  

VŠ: Můj názor je takový: strategických zón v České republice je víc, než by se slušelo. Je jich šest, ale 

čtyři by stačily. Na druhé straně si řekněme, že v Brně na Černovické terase je Honeywell, což je 

inovační firma, protože tam probíhá vývoj a výzkum takzvaného glass cockpitu pro Airbass.   

MS: Ano, ale jedná se pouze o pár společností. Naše hospodářství je založeno na automobilovém 

průmyslu, kam přiteklo mnoho přímých investic. Vím, že Martin Jahn říká: „Česká republiky není 

montovna. Tuto etapu jsme překonali.“  

VŠ: Samotné automobilky v daleké budoucnosti zahynou. Dnes musí být v nějakém konglomerátu, 

velkém celku, a ten si vývoj globálního produktu a technologií drží jako strategickou věc u sebe třeba 

ve Wolfsburgu. Ale domnívám se, že vývoj auta jako takový ve Škodě-Auto, nezanikl, je v Kvasinách. 

Podle mého názoru je i v T. P. C. A. Společnost si jej založila a provozuje ho. Oni nejlépe znají trh, 

který je kolem nich, a ten nezná mateřská společnost v Americe. General Electric letecké motory 

koupil produkt, který vyvinuli čeští inženýři. Modifikoval jej, poněvadž využívají koncernové 
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technologie. Vývoj další řady motorů proběhne v České republice, jelikož GE připravuje další řadu 

motorů, a to bude česká konstrukce. 

MS: V tomto ohledu nezastáváte postoj, že česká ekonomika je do jisté míry hospodářstvím 

založeným na montovnách?  

VŠ: Nezastávám jej. Nejsme zemí montoven. Ne všichni jsou výzkumníci. Normální lidé musí někde 

práci nalézt. Můžeme se bavit o tom, že je zde mnoho manuální práce, že ... 

MS: ... jsme průmyslovou zemí ...  

VŠ: ... a některé pracovníky „musíte“ dovést. Vždy je nutné hledat nějaký balanc. V ekonomice 

potřebujete podniky, které, vytvářejí nějaký obrat a vytvářejí nám národní důchod. 150 špičkových 

výzkumníků vám toto neudělá.  

MS: Ano, ale zde jde o zdravý poměr, aby Češi byli zemí mozků, ale také, aby to, co české mozky 

vymyslí, se u nás mohlo vyrobit.  

VŠ: Z Velké Británie neodešla ani jedna automobilka. To vím naprosto přesně.  

MS: Jedná se o zemi, která díky hospodářskopolitickým zásahům Margaret Thatcherové, odbourala 

mnoho průmyslu, statečně se postavila proti odborářům. Londýn se stal jedním z významných center 

finančnictví.  

VŠ: Asi nemáme čas, abychom toto dále rozebrali. Jsem přesvědčen, že vláda či CzechInvest zaspal 

v tom, že nezačal včas s lákáním sofistikovaných investic, nezaměřoval se na technologická centra. 

Chopili se toho lidé, kteří nepřesně definovali, co je to technologické centrum. Z velké části se z toho 

staly pronájmy prostorů, ale mělo se jít cestou dotací přes Brusel, tam na to peníze byly. Bylo nutné si 

přesně vymezit, co je technologické centrum a jak ho podporovat. Čas byl po příchodu automobilek 

po roce 2005, následně se mělo začít s projektem podpory technologických center.  

MS: V současnosti kolem Prahy vznikají jednotlivá technologická výzkumná centra, jež jsou spojena 

s Akademií věd.  

VŠ: Náš bývalý generální ředitel takové centrum vedl v Brně.  

MS: Asi BIOCEV, že?  

VŠ: Bylo napojeno na prestižní americkou MAYO Clinic.  

... Integrace na Západ ...  

MS: Posuňme se dále. Jak, podle vás, přísun zahraničních investic souvisel s integrací do západních 

struktur? Myslím tím do NATO, ale hlavně Evropské unie?  

VŠ: Souvisel velmi těsně, poněvadž kapitál jde tam, kde je mu bezpečno a kde je politická stabilita. 

Byla dána naším vstupem do EU, ale i během fáze před vstupem. Bezpečnostní prvek vytváří členství 

v NATO. Jedná se o politické předpoklady pro příchod kapitálu.  

MS: Soudíte, že v tomto ohledu Češi udělali dost, nebo využili šancí? Jsme 15 let v v NATO a 10 let 

v Evropské unii. Z vašeho pohledu jsme dostatečně využili možnosti? Vím, že se nejedná o váš obor, 
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ale když se podíváme na stav burzy po roce 2004, zaznamenala velký rozkvět. Bylo toto možné 

registrovat i v CzechInvestu?                        

VŠ: Neumím definovat, jestli členství v NATO nějakým způsobem pomohlo hospodářství, ale pomohlo 

politické bezpečnosti, což je jeden z hlavních předpokladů. Evropská unie je též politické rozhodnutí, 

ale také ekonomická záležitost. Myslím si, že fondy, které byly k dispozici, se měly využít jinak. 

MS: Je s nimi spojena velká administrativní náročnost.  

VŠ: Spotřeba administrativní náročnosti může být až 40 procent. Jistě byla učiněna řada omylů, kam 

peníze jdou. Investice z evropských fondů ne vždy dobře „pracují“.  

MS: Člověk se mohl setkat s postojem, že evropské peníze nám přiživily korupční prostředí.  

VŠ: Dotační programy jsou diskutabilní. V případě Španělska a jiných států šlo o jejich zneužití. U nás 

musí jít o využití. Více bych je pustil do regionů, ... 

MS: ... tamní infrastruktury. 

... Hodnocení a omyly ... 

MS: Kdybyste mohl zhodnotit 25 let, co byste zmínil, co byste vypíchl jako důležitou změnu? Jakých 

omylů se - podle vás – lidé v naší vlasti dopustili s přihlédnutím k zahraničním investicím?  

VŠ: Systémová změna musela přijít. Člověk, který chodil po ulici, toho zcela jednoduše měl dost. 

Dopustili jsme se ne tak zásadních omylů. Očekávání, které bylo v roce 1990, mělo být podpořeno 

vysvětlováním odpovědných lidí z vlády, vládních institucí, toho, že to nebude jednoduché, že 

musíme přinést oběť, že nás přeměna bude něco stát, ale na konci se život normálního člověka 

dostane do lepší situace. Většině se bude dařit lépe, neboli vše nezávisí na růstu národního důchodu, 

ale na všeobecné spokojenosti. Kde se udělaly chyby? Domnívám se, že privatizace do českých rukou, 

která byla na počátku jako u Poldi Kladno, Škody Plzeň, nebyla krok správným směrem. Lidé, kteří se 

majetku chopili, nechtěli s ním příliš podnikat, spíše měli zájem s ním pouze „obchodovat“. Asi se 

mají dobře, ovšem to se stát nemělo. Těžko říci, komu se mělo prodávat, když kupci nebyli. Druhá věc 

je, že měl nastat rychlejší nástup „lákání“ vyššího druhu investic: věda, výzkum, vývoj - se zanedbal. 

Čas na toto byl v roce 2005, ale začalo se daleko později.  

MS: Jaký vidíte výhled do budoucna? Jsme zemí, která je geograficky v centru Evropy. Kde bude za 20, 

30 let? Jsme v geografickém středu Evropy, ale evropská civilizace se posouvá dále na východ.   

VŠ: Budeme tam, kde si svou prací zasloužíme. Vidím problém v tom, že zásobování energií závisí na 

východním partnerovi. Asi intenzivně se musíme začít starat o diverzifikaci energetických zdrojů. 

Země bude – doufám – v Evropské unii, bude v NATO. Unie pochopí, že má i jiné členské státy než 

Francii, Německo. Naše pozice v unii bude hodně silná a budeme prosperujícím, plnohodnotným 

partnerem západních zemí a budeme suverénní stát. S tím, že se vyřeší problémy na východ od nás a 

přijde sem klid. Snad se dokážeme zapojit a dostat do špičkových vědeckých projektů, které 

pomohou lidstvu nahradit přírodní zdroje energie, které ubývají.  

MS: Děkuji vám za podnětná a realistická slova.  
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P.S.: 

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

VŠ: Myslím si že tím, že jsem tomuto státu pomohl překonat složité období přechodu od státem 

řízené ekonomiky na tržní ekonomiku aktivní prací při získávání zahraničních investic ...  

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

VŠ: Ano ...  

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 zemí v Evropské unii?       

VŠ: Nejdříve jsem byl proti rozdělení, ale pak jsem po rozhovorech se slovenskými přáteli pochopil, že 

tento krok byl nutný. Oni, tedy Slováci, se emancipovali, a pokud by k rozdělení nedošlo, tento 

problém by byl pořád na stole.  

  

 

Dialog o transformaci s Janem Eichlerem5,6: 

MS: Čím pro vás byl rok 1989 a jak se tento rok zapsal do vašeho povědomí a jak změnil váš život?  

JE: Byl to mezní rok. V té době mně bylo 37 let. Mělo to přirozeně vliv i na můj život, stejně jako to 

ovlivnilo životy ostatních lidí v této zemi. Padly zábrany, padly hranice. Mohlo se začít cestovat na 

západ, na východ, na jih, na sever, zkrátka - kam kdo chtěl. Padl monopol jedné strany. Padla také 

jednotná ideologie, padly Televizní noviny, které byly hodně propagandistické. Na druhou stranu 

přišly jiné deníky. Přišla pluralita názorů, pluralita stanovisek, přišla rozmanitost, přišlo asi to, čemu 

se říká svoboda se svými kladnými a stinnými stránkami.  

MS: Zmínil jste hodnotu svobody. To slovo bylo na mnohých plakátech během revolučních dnů. Mnozí 

svobodu pojímají jako libovůli, a jiní jako prostor pro tvorbu odpovědného života. Čím je pro vás?  

JE: Hlavní devizu a nesporný přínos bych viděl v tom, co třeba dělám nyní. To znamená promýšlet, jak 

můžeme učit, jak můžeme psát. Před listopadem 1989 jsem se hodně zajímal o dění v západní 

Evropě. Mou dlouhodobou specializací byla Francie, později i NATO. Pokud jsme chtěli publikovat, 

museli jsme to oficiálně schovávat do hávu uznávaného kritika nemarxistických přístupů. To vše 

padlo. Dnes se může také učit, co je marxismus, ale není to jediný kánon, není to jediný výklad. Dnes 

se může přednášet a psát o Francii, o NATO a čemkoliv jiném, jak si to člověk myslí. Již se nemusí 

šněrovat, již se nemusí názory vázat do nějakých ideologických škatulek. Nemusí se to schovávat pod 

                                                           
5
 Jan Eichler *1952, český bezpečnostní expert, znalec mezinárodní politiky, vysokoškolský pedagog na VŠE 

Praha a Ústavu mezinárodních vztahů, publikoval: Mezinárodní bezpečnost v době globalizace (2009), 
Terorismus a války v době globalizace (2010), Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR (2011), Od 
Sarajeva po Hirošimu (2014).    
6
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pláštík „kritika nemarxistických pojetí“ či kritika nemarxistických přístupů. V tom já vidím kladnou 

stránku svobody. Dále ji vidím také v tom, jaké jsou možnosti a prostor pro studenty. To znamená, že 

obor bakalář začnou studovat v Praze, ale magistra dostudují na jiných školách na Západě. Doktorát 

mohou jít dělat do Ameriky či do Austrálie. To je také obrovský přínos k tomu, čemu se říká svoboda. 

Pokud bych měl pro úplnost říci i nepříznivé stránky, je to tunelování. To považuji za přehnanou 

svobodu. Do politiky se tak mohou dostat lecjací lidé typu Berlusconiho a podobně. To jsem poukázal 

na Itálii, a nebudu to konkretizovat na nás. Berlusconi a Věci veřejné nejsou od sebe tak daleko.  

MS: Ve věci politické svobody poukazujete na fakt, že do veřejné arény jdou mnozí lidé proto, aby 

obohatili své kapsy, ne aby příliš sloužili. Možná, aby měli moc, která jim dopomůže k většímu vlivu, 

což následně vede k většímu majetku. 

JE: To bylo dříve, oni jdou do politiky jako bohatí. Proto jsem udělal srovnání Berlusconi a Věci 

veřejné.  

MS: Proč chodí takoví lidé do politiky? Jak pan Berlusconi v Itálii, tak vámi zmíněná strana tam nešla 

kvůli ideálům.  

JE: Oni měli nejprve ekonomickou moc, a poté chtěli mít i politickou. Také mimo jiné určitě i z toho 

důvodu, aby znásobili doposud získaný kapitál. Oni jej již měli. Zatímco první vlny politiků nebyly 

ničím, lidé šli do politiky …  

MS: … s ideály …  

JE: Nejen s nimi, ale také, aby zbohatli. Stejně tak to bylo i u sociálních demokratů. Nakonec i řada 

komunistických poslanců v politice výrazně zbohatla. To platí například pro celé vedení současné 

Komunistické strany Čech a Moravy. Jedná o lidi, kteří tam byli ještě v době, kdy byli součástí České 

národní rady. Ti také výrazně zbohatli. Věci veřejné je něco jiného. Jejich vedení bylo nejprve bohaté, 

a teprve poté začali usilovat o politickou moc.  

MS: Člověk může uvažovat tak, že bohatí lidé jdou do politiky proto, aby prosadili jisté ideály, nemusí 

se starat o své existenční zabezpečení, jsou již saturováni. Druhá skupina lidí jde do politiky proto, aby 

to, co měli, ještě znásobili, aby některými mohli být uctíváni.  

JE: S tímto výkladem souhlasím. Do té druhé skupiny právě patří lidé jako bývalý italský premiér i Věci 

veřejné.  

… Minulost a komunismus …  

MS: To jsme se dostali daleko od abstraktního tématu svobody. Vraťme se ještě před rok 1989 … 

Myslíte si, že komunismus jako idea je cosi, co může mít ve společnosti své opodstatnění v kontextu 

utváření spravedlivé společnosti? 

JE: Je otázka, co budeme rozumět slovem komunismus. Ten vzniká již mnohem dříve. Již Bedřich 

Engels píše, že první křesťané byli také první socialisté, či dokonce první komunisté. Moderní, 

novodobý komunismus má svou oblast ve Francii, nikoliv v Rusku. Tam má svůj vlast bolševismus, a 

to byla velká karikatura komunismu. Z toho pohledu se bolševismus jasně zdiskreditoval. Stejně tak 

se zdiskreditoval i stalinismus. Nakonec se zdiskreditoval „gulášový socialismus“, jak byl nazýván 

systém v Maďarsku. Stejně tak se u nás zdiskreditoval …  
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MS: … „reálný socialismus“. Ostatně Francie, tam byly komuny a dle nich dostalo ono učení své 

jméno.  

JE: I Francouzští komunisté udělali patřičný krok, v němž se odklánějí od komunismu k reformismu. I 

oni šli k reformistickému proudu.  

MS: Soudíte, že jistá idea naplnění spravedlivé společnosti způsoby, jak to činila komunistická 

ideologie, je čímsi, co přetrvá? Nějaké procento lidí zkrátka bude preferovat utopistické snahy, které 

jsou pro ni charakteristické.  

JE: Jde tam spíše o to zmenšit rozdíly mezi lidmi. Na to nám dává krásnou odpověď Francis Fukuyama 

ve svém díle Konec dějin a poslední člověk. Říká: „Jsou zde období, kdy svoboda pomůže podnikavým 

lidem …“ Tím pádem zvýrazní rozdíly mezi lidmi. Ty mohou tak narůst, že časem se může vrátit 

poptávka po zmenšení rozdílu mezi lidmi, třebaže to bude i za cenu svobody.  

MS: Jinými slovy, koncept liberální demokracie nevyhrál na celé čáře. Vždy zde bude nebezpečí 

sociální erupce při nepřiměřené příjmové diferenci. Tento stav podnítí utopistické vize?  

JE: Neřekl bych přímo utopistické. Spíše bych to viděl tak, že poté možná budou lidé ochotni 

dosáhnout snížení příjmového rozdílu mezi lidmi i za cenu určitého omezení svobody. Možná to ani 

nebudou řešit. Nebudou si v první etapě připouštět, že se mohou rozdíly mezi lidmi snížit. Zároveň se 

tím omezí svoboda podnikání a tím pádem i celková svoboda.  

MS: Vždy je to volba druhů svobod a jejich mezí. Lidé mají ekonomickou svobodu, pokud by jim na ni 

někdo sáhl, bude to problém. Politická svoboda? Svoboda participace na správě věcí veřejných? Jak 

lze soudit z postojů lidí, mnoha lidem nechybí. Jsou společnosti, jako je Čína, která se dynamicky 

rozvíjí, a tam politická svoboda není. Zdali člověk usiluje o svobodu, závisí přece na vyspělosti člověka, 

že? Vychází to z potřeby ovlivňovat zpočátku osobní prostor - a to přerůstá v potřebu ovlivňování 

veřejného prostoru. Někomu stačí, když se bude dobře „starat“ o svou zahrádku, a nebude se muset 

starat o to, co je za zahrádkou. Na druhou stranu - rok 1989 jasně ukázal, že režim dospěl do 

takového stavu, že lidé museli být aktivní, museli se účastnit demonstrací. Nutno říci, že politika 

nejsou demonstrace. To je druh politiky, do jisté míry to také díky tomu tak dopadlo. Dnes jsou lidé 

z toho, co je jim prezentováno, zhnuseni a jsou pasivní. Mnozí z občanů řeknou, že chtěli demokracii, 

ale toto si nepřáli. Raději se budeme zabývat tím, co je naše. Do věcí veřejných raději promlouvat 

nebudeme.  

… Demokracie …  

MS: Jak vnímáte ustavování demokracie? Něco jiného je účast na veřejné děním během zjitřených 

měsíců, něco jiného je drobná denní práce, během níž člověk musí přijímat zdánlivě nepodstatná 

rozhodnutí, která jsou již proti zájmům některých skupin. To následně vedlo k tomu, že se politika tak 

profesionalizovala a lidé, kteří dělali převrat, ji opustili a vrátili se k původním profesím.  

JE: To se již stalo, protože je 22 let od Listopadu. Řekl jsem, jak vidím svobodu z hlediska školství, 

z hlediska badatelského, z hlediska publikační činnosti.  
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... Diplomacie, bezpečnost …        

MS: Podívejme se na pole zahraničních vztahů, jelikož je to obor vašeho profesního zájmu. 

Československo před rokem 1948 bylo zemí, která se orientovala na Západ. Po roce 1945 začala silná 

orientace na Východ a na neštěstí bylo zaděláno. Sám Jan Masaryk si přál, abychom byli pomyslným 

mostem. Orientace byla ovlivněna tím, že nás zradily západní mocnosti jako Francie. Jak se díváte na 

zahraniční směřování Československa v minulém režimu?  

JE: Byli jsme západem Východu, nyní jsme se stali východem Západu. V to je asi ta hlavní změna. 

Bohužel jsme spadli do sféry výlučného sovětského vlivu, bohužel se nepodařilo to, co chtěl prezident 

Beneš a s ním i ministr Masaryk. To znamená, abychom byli po druhé světové válce ve sféře 

sovětského vlivu, nikoliv v té exkluzívní, ale ve volně otevřené tak, jako v ní bylo Finsko. Bohužel to na 

nás padlo tak, že se nám vnutil stalinismus všude, tedy ve vnitřní i v zahraniční politice, v obranné, 

ekonomické politice. To mělo za následek, že přišel velký důraz na rozvoj těžkého průmyslu v rámci 

naší ekonomiky. Vnutila se nám militarizace ekonomiky. Militarizace vrcholila v padesátých letech, 

také jsme příslušeli k Varšavské smlouvě. To vše byly věci, které vyplynuly z prvních let studené války. 

Poté jsme přešli do Severoatlantického společenství, do Evropské unie, a proto jsme tím východem 

Západu.  

MS: Soudíte, že Varšavská smlouva byla nutnou, logickou strukturou vývoje ve světě? Východní země 

se sdružily a vytvořily protipól NATO. Je to již minulost, ale jaké hlavní opodstatnění vidíte pro její 

existenci? Byla to snaha utvořit spojenectví proti zemím imperialismu? 

JE: Bylo to jednoznačné. Druhá světová válka se zastavila tam, kde se zastavila. Poté zde byla celá 

řada nedomyšlených kroků ze strany Západu. Tím nechci nějak obhajovat Stalina. Pravdou je, že již 

v roce 1945 byly ve Spojených státech schváleny první plány jaderných úderů na Sovětský svaz. Ty 

však byly upřednostňovány i v roce 1946. Je pravda, že všechny tyto dokumenty se postupně 

dostávaly Stalinovi na stůl. To ovlivnilo jeho mentalitu, která i tak byla velice poznamenána 

stihomamem a strachem z velkých hrozeb. Zde byl například Stalinův projev v roce 1946, kde hovoří o 

tom, že Sovětský svaz bude zvyšovat výrobu oceli. Na Západě se to vyhodnotilo jako přípravy na třetí 

světovou válku. Když se poté sbližuje Francie a velké Německo a vytvářejí Evropské společenství uhlí 

a oceli, bere se to jako norma. Stalin k tomu přistoupil stejně. I on si to vysvětlil tak, že jsou to 

přípravy na válku. Když je poté přijato Západní Německo do NATO, Sověti jej posuzovali ne podle 

budoucnosti, ale podle minulosti, tedy podle vlastní zkušenosti z let 1941 až 1945. To znamenalo 

2 000 vypálených měst a osad, bylo zničeno 60 procent dopravní infrastruktury, probíhalo kolosální 

znásilňování a rabování. To uvádím jen na vysvětlení, proč to Sověti viděli militaristicky a proč tento 

integrační pakt posuzovali jako bezpečností hrozbu. Budoucnost jim však nedala za pravdu. Oni to 

nemohli posuzovat podle budoucnosti, do té nevidíme. Oni to posuzovali podle minulosti. Z jejich 

pohledu vytvoření Varšavské smlouvy bylo nezbytné. 

MS: Sluší se říci, že se ve stejné době formovala RVHP. 

JE: Ta však nebyla Varšavskou smlouvou.  

MS: Nu, ale dá se o tomto společenství uvažovat jako o paralele k vytvářejícím se evropským 

společenstvím.  

JE: Ano, ale nebyla to vojenská integrace.  
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MS: Pokud se člověk ohlédne zpět, dá se uvažovat, že vytvoření RVHP bylo chybným krokem?  

JE: Z tehdejšího pohledu to „přispělo“ k výměně uvnitř zemí, které měly tu smůlu, že spadly do 

exkluzívní sféry vlivu. Když se tam dostaly, alespoň se mezi nimi otevřely hranice a byla tam určitá 

koordinace politik. Je zřejmé, že by z dnešního pohledu RVHP neobstála. Dnes je většina zemí 

v Evropské unii.  

MS: I ti, kteří byli zakládajícími členy RVHP.  

… Cesta na Západ …  

MS: Dobrá, jak vnímáte směřování naší republiky na Západ? Po čtyřiceti letech, kdy jsme byli připojeni 

k Východu, to byla přirozená reakce. Vraceli jsme se tam, kam jsme patřili.  

JE: Nemohu to posuzovat ve všech oblastech. Například v oblasti školství, vědy, to je velký přínos. Ty 

nejlepší a nejuznávanější univerzity jsou ve Spojených státech, je tam 37 z prvních padesáti ze 

světového žebříčku univerzit. Spousta tradičních univerzit je v západní Evropě či Japonsku, to je 

bezesporu přínos. Na území ruské federace je také několik významných univerzit či výzkumných 

ústavů. Daleko více jich je ale v západní Evropě nebo zejména ve Spojených státech. Toto vidím jako 

naprosto přirozenou věc.  

MS: Do jaké Evropy se Československo, později Česká republika integrovala? Oficiální integrační 

proces začíná v polovině devadesátých let, kdy Česká republika podává přihlášku do EU.  

JE: Ještě na počátku tohoto století to byla idylická Evropa s vysokou životní úrovní a nejpřitažlivějším 

životním stylem na celém světě. I přes všechny problémy, které zde máme, kdy se odbourávají zbytky 

sociálního státu, západní model, západoevropský životní styl je pořád asi ten nejcennější, 

nejpřitažlivější na celém světě. Současná krize je něco úplně jiného, neboť na její konec nevidíme. Ani 

si netroufám soudit, v jaké Evropě jsme a v jaké Evropě budeme za tři či pět let, zdali zůstane, či 

nezůstane měnová unie, která nám vznikla.  

MS: Když se Československo demokratizovalo, byla integrace do Evropy logickým vyústěním. Nebo 

byla možnost hrát si na pomyslné „Švýcarsko“, které není v Evropské unii? Vyskytly se úsměvné věty: 

„Vstupujeme do Evropské unie, či ona vstupuje do nás?“ Jedná se o slova Václava Klause.  

JE: Možnost hrát si na Švýcarsko zde byla, ale nebyla zde dostatečná vůle být Švýcarskem. Mně vůbec 

nevadilo, že jsme vstoupili do Unie, spíše jsme mohli napodobit Švýcarsko a Rakousko v tom, …  

MS: … že jsme mohli být neutrální, …  

JE: … a nemuseli jsme chodit do NATO. Poté zde by byl pás neutrálních zemí. Již by to nebylo pouze 

Švýcarsko, Rakousko, a proto se to mohlo protáhnout i dále. Ani k tomu zde nebyla vůle.    

MS: Byla ochota se integrovat se vším všudy, nebo jsme mohli stát mimo obranné struktury.  

JE: My jsme se mohli podílet na programu PFP, jako to dělá Rakousko i Švýcarsko. Nemuseli jsme 

vstupovat hned do NATO. Tato možnost zde byla.  
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… Struktury bezpečnosti …  

MS: Ne nadarmo se uvažovalo se zrušením Varšavské smlouvy v roce 1991 i o zrušení NATO.  

JE: Tak souběžně to říkal Václav Havel. Poté se z něho stal velký stoupenec NATO.  

MS: Čím si změnu jeho názoru vysvětlujete? Byl to člověk, jenž celý život, hlavně v době disidentské 

bojoval proti strukturám, a najednou začal chválit tuto instituci?  

JE: Jednoduše, zamiloval se do Spojených států, do jejich nejvyšších politických činitelů. Poté z logiky 

věci hodně přebíral jejich názory, stanoviska a doporučení.  

MS: Můžeme říci, že Václav Havel před rokem 1989 a poté, kdy se počalo jednat o integraci, je již jiný 

Václav Havel? 

JE: Asi to bylo tak, že Václav Havel věděl, co nechce, v tu dobu tedy Varšavskou smlouvu, RVHP. 

Nevěděl přesně, co chce. Nevěděl, do jakého světa má Českou republiku vést. Přebíral 

Československou republiku, svému nástupci předal Českou republiku. Přebíral patnáctimilionový stát, 

předal stát desetimilionový. I to je jeho bilance.  

MS: Domníváte se, že to bylo jeho unáhlené rozhodnutí? Vstupovali jsme do NATO v roce 1999, tedy v 

roce, kdy tato aliance provedla útoky na země bývalé Jugoslávie a provedla cosi, čemu se poté říkalo 

humanitární bombardování.         

JE: To je také důležitá věc. Václav Havel podpořil každou válku, kterou Spojené státy vedly. I 

v takovém případě, že války neměly mandát Rady bezpečnosti OSN.  

MS: Vy vnímáte naše členství v NATO jako souhlas s politikou Američanů?  

JE: Do značné míry je to tak, že se naše politika hodně přizpůsobuje americké zahraniční a 

bezpečností politice. Můžeme tam vidět podobné manévrování. Řekl bych, že se hodně 

přizpůsobujeme. Podle toho se změnila i celá struktura armády České republiky, která se stala 

vysloveně armádou misionářskou tak, aby byla schopna plnit požadavky NATO. Armáda České 

republiky se vyvíjí zcela jinak než armáda sousedního Rakouska či armáda Švýcarska.   

MS: Podle vás je to chybné? Můžeme v tom vidět i vyšší finanční náročnost?  

JE: Ano, je tomu skutečně tak, že tento způsob konstituce je finančně náročnější. Osobně by se mi 

více zamlouvalo, pokud bychom následovali takové Rakousko.  

MS: Měli bychom více hledět na evropské partnery ...  

JE: … a také více na ochranu vlastního území nežli provádět pouze expediční a misionářskou činnost.  

MS: Vzhledem k této politice jsou Češi přítomni například v Afghánistánu. To znamená, že i v tom 

můžeme vidět jistý druh diplomacie, aktivity, která pomáhá druhým.  

JE: Tak to je.  
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… Profesionalita …  

MS: Otočme stránku, avšak u tématu ještě zůstaňme. Jak vnímáte problémy, které se týkají naší 

armády, její profesionality?  

JE: Myslím si, že je chybou mít čistě profesionální armádu. Je faktem, že podobně to má spousta 

západních spojenců. Nakročili k tomu i Němci. Nemyslím si však, že by to bylo šťastné řešení. Jistěže 

některé funkce musí být v armádě profesionalizovány, a to vzhledem k náročnosti bojové techniky i 

vojenským postupům. Ale je tam na druhou stranu mnoho funkcí, které by nemusely být 

profesionalizovány. Navíc se v důsledku naprosté profesionalizace přetrhává vazba mezi společností a 

armádou.  

MS: Právě Švýcaři jsou v tomto ohledu na tom lépe.  

JE: Mají brannou povinnost a Rakušané též.  

MS: Soudíte, že naši politici se nechali příliš inspirovat Amerikou? Neproběhly zde patřičné diskuse, či 

lidé, kteří měli odlišný postoj, nebyli patřičně slyšet?  

JE: Vstup do NATO se stal záležitostí mainstreamu. Výhrady byly v lepším případě ironizovány, v 

horším případě se na ně nahlíželo jinak.   

MS: Dobrá - to byla integrace, ale nyní dám takovou provokativní otázku, která vychází z kontextu 

našeho dialogu. Domníváte se, že se může stát, že se NATO v budoucnu rozpadne?  

JE: Neznám z dějin žádnou alianci, která by byla věčná. Vím, že před patnácti lety Ladislav Smoljak 

řekl v rámci polemiky s Petrou Buzkovou, že naším vstupem do NATO se řeší otázka naší bezpečnosti 

na několik dalších staletí, dokonce použil výraz tisíciletí. Byla zde jedna tisíciletá říše ve dvacátém 

století, a víme, jak dlouho trvala. Osobně si nemyslím, že NATO přežije rok 2100. 

MS: Podívejme se do budoucnosti. Jak by měla být vedena diplomacie naší republiky a její obrana, aby 

se Češi spíše stali integrální součástí Evropy než pouhým přívěškem Spojených států?  

JE: Netroufám si hovořit o diplomacii, neboť nejsem diplomatem, soudím však, že to ukáže 

budoucnost. Dnes je převažujícím proudem to, že máme bezpečností záruky USA. Nesmíme být 

pouze konzumenty bezpečnosti, ale měli bychom být i jejími producenty. Podle toho se to posuzuje.             
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Dialog o transformaci se Zdeňkem Zbořilem7,8:   

MS: Čím pro vás je rok 1989? V jaké životní fázi vás zastihl? Spojoval jste si s těmito událostmi zásadní 

očekávání? Případně jak se ona očekávání naplnila?  

ZZ: Zajímavá otázka. Působil jsem půldruhého roku na DAMU. Studenti DAMU byli motorem prvních 

dnů. Žádní Mejstříci, Moniky Pajerové, ale lidé jako Michal Dočekal, Pavel Lágner, Pavel Chalupa a ti 

ostatní. Byl jsem dost blízko. Mohl jsem pozorovat, jak se revoluce stává revolucí ukradenou. Je 

pravda, že jsem neměl žádné iluze. Já jsem dítě, které zažilo v deseti letech … 

MS: … nástup komunismu, …  

ZZ: … čtyřicátý osmý rok, po kterém jsme, jako rodina, o všechno přišli. Musím říci, že jsem byl 

komunisty různě pronásledován. Měl jsem potíže i se střední školou a dávno po únoru 48 byl jedním 

z mých záhadných nepřátel Josef Havlín, dědeček Karla Březiny. Abych se přiznal, neumím se dívat 

objektivně ani na současnost. 

MS: Jste zanícen? 

ZZ: Příliš jsem do toho zatažen a vleču vše za sebou. Sluší se říci, že když jsem byl na první 

demonstraci na Václavském náměstí v listopadu 1989, uvědomil jsem si, že to, v čem mě rodiče 

vychovávali, že to jednou praskne, se právě děje. Musím říci, že v té chvíli jsem v hlavě neměl jedinou 

myšlenku o tom, co bude dál. Člověk měl pocit, jako kdyby hlava vevnitř byla vybílená bílou barvou. 

Tento pocit jsem si poté ověřoval. Spousta lidí mé generace očekávala a dělala něco pro to, aby se 

režim zhroutil. V okamžiku zhroucení ani neměli žádný plán. Dokonce jsem byl na DAMU určitý čas 

předsedou stávkového výboru, což se ani neví. Musím říci, že hned od prvních dnů jsem přestal mít 

iluze o tom, co by se mohlo stát, že by mohlo dojít k fundamentální změně. Pochopil jsem, že se 

jedná o transformaci. Dnes se k tomu přidává, že to nebyla revoluce, a jak říká Petr Pithart, bylo to 

dojednané předání moci, ačkoliv nám nikdo neřekl, kdo jednal, kdo tu moc předával a na čem se 

jednající vlastně dohodli. To po těch více jak dvaceti letech dodnes nevíme.  

MS: Skutečně? Pro mnohé lidi to je zřejmé a transparentní. 

ZZ: Je možné se domnívat, že se dohodli na slově transformace, což je mimochodem termín 

revolucionáře Nikolaje Bucharina z roku 1921, kdy napsal Transformation der Ökonomie, chcete-li v 

překladu Ekonomika přechodného období. Podporoval zavedení NEPu. K tomu mám jednu 

reminiscenci, když J. V. Stalin přistoupil dočasně na Novou ekonomickou politiku, pronesl zajímavý 

výrok: „Budeme je tedy bít rublem …“ To se mi zdá velmi blízké působení neviditelné ruky trhu. To byl 

také politický slogan. Ale důležitý je pojem transformace. Co se tedy transformovalo? Transformoval 

se především komunistický systém. Transformovala se „command economy“ do jiného systému. 

Mnozí, kteří stáli na počátku těch změn, včetně Václava Havla, nepochopili ani během dvou let, co 

vlastně podepisují. Zákony, které byly v roce 1990 – 1992 schvalovány, ty nepodepisoval a nevytvářel 

Václav Klaus, ačkoliv si osoboval právo na vůdčí osobu privatizace. Ty jsou podepsány jinými dvěma 

                                                           
7
 Zdeněk Zbořil *1938, český politolog, historik zabývající se otázkou extremismu. Působil na Filozofické fakultě 

UK, v Ústavu mezinárodních vztahů a na Vysoké škole politických a společenských věd. Mezi tituly: Dějiny 
Indonésie, Dějiny Malajsie, Krize, vize a realita české politiky.   
8
 Dialog byl natočen ve středu 29. listopadu 2011 v poledních hodinách v prostorách Ústavu mezinárodních 

vztahů, Nerudova 3, Malá Strana, Praha 1. 
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jmény –  Marián Čalfa a Václav Havel. Nikdo tehdy neprotestoval proti nějakému zákonu. Jedině snad 

velmi marginálně Petr Pithart, ale také ne zásadně. Poté byl jeden z prvních, který poukázal, aniž tušil 

význam, na fenomén začínající a budoucí korupce. Sám byl její obětí. Pochopitelně se nad tím zavřela 

voda. Pro mě byl ten termín transformace velmi závažný a věděl jsem, že jedná o transformaci 

politických a ekonomických institucí. Stále jsem se alespoň jedním okem díval na východ, protože se 

mi zdálo, že ta naše transformace probíhá velmi podobným způsobem jako v Rusku. Dnes již víme, že 

v Rusku se tomu žertovně říká „Prichvatizacija“ a „Djermokratija“. Mně se zdá, že ruská lidová 

moudrost vystihuje i to, co se zde přihodilo. Transformace komunistického systému, kterou dělali 

lidé, kteří s tím komunistickým systémem byli spjati, a lidé, které dočasně euforická vlna vynesla, 

mohla způsobit jen částečnou změnu. Vlna nadšení zakryla spoustě lidí reálný pohled na to, co je a co 

bude. 

MS: Nebyl ten přechod podmíněn faktem, že lidé, kteří se dostali k moci, zajistí kontinuitu?  Sám jste 

říkal, že přechod byl domluvený, jistě tam ale byla dávka spontaneity.  

ZZ: Spontaneita … to se ještě jednou dovíme … nebyla tak úplná. V každém případě na jedné straně 

jednacího stolu seděli technologové moci minulosti, na druhé straně seděli idealisté, kteří se 

domnívali, že budou schopni vládnout. Můžeme říci, že na jedné straně byli realisté, i když vypadali 

hloupě, nicméně byli to z hlediska výkonu politické moci zkušení lidé, zatímco na druhé straně byli 

lidé, kteří do paláců moci byli pouštěni zadním vchodem. Nic proti hercům a umělcům, ale jestli se 

někdo z nich naučil vládnout, dalo by se spočítat na prstech jedné ruky. Milan Kňažko je zajímavým 

člověkem, jenž se vyvinul, ale i jeho to nakonec … 

MS: … semlelo. Nicméně lidé kolem Charty 77 se snad připravovali, vedli diskuse, bytové semináře, 

kde veřejný prostor byl zmiňován. 

ZZ: Připravovali se, možná na vedení dialogu s mocí od roku 1977. Uvědomme si, jak vypadala Charta 

v roce 1987, kdy ji podepisuje Alexandr Vondra, možná i účelově. A to je právě asi jen jeden z těch, 

který je schopen adaptovat se na technologii moci. Ostatní jako Jaroslav Kořán, Ivan M. Jirous, John 

Bok – to byli lidé, kteří toto dělat neuměli. Málokterý z nich si řekl, že na to nemá.  Lidé neměli 

potřebnou životní zkušenost. John Bok dělal šéfa špionážních služeb a byl na ministerstvu 

zemědělství a na úřadu předsednictva vlády. I on se domníval, že tu moc bude alespoň dočasně 

schopen vykonávat.  

MS: Chartisté, to byla přece malá skupina lidí, kteří se mnohdy ani neznali. Mnozí právě proto byli 

udiveni, v jakém stavu se nacházejí věci veřejné. 

... Komunismus ...  

MS:  Je dobré se zeptat, jak vy vnímáte minulý režim v Československu? Dá se o komunistické ideologii 

hovořit jako o obhajitelném konceptu?  

ZZ: To víte, že ano. Je to utopie a opium lidstva. Podobně jako náboženské ideologie všechny 

utopické směry, které provázejí evropské politické myšlení, mají právo na život. Lidé se vždy vracejí 

k jejich obnově. Plukovník Brumble u Andréa Mauroisa ve slavné knize z první světové války říká, že 

bolševická revoluce je politický a ekonomický neúspěch, a předpovídá, jak to dopadne. Práce vychází 

v roce 1921. Říká: „Po citové stránce je to nesporný úspěch … Idea rovnosti vždy „opájela“ lidstvo 

více než opium, ale po stránce ekonomické je to hotové neštěstí“. Revoluce obsahuje silný 
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emocionální aspekt. Koneckonců dnes vidíme, že se lidé vracejí k Marxovi. Mluví o tom, že světová 

revoluce vznikne ve světě  v  nejvíce rozvinutých zemí. Vracejí se dokonce i k terminologii, k  

pojmosloví, které je napůl náboženské, eschatologické, a hlavně není citově neutrální. Když si 

přečtete Komunistický manifest, je to poetický politický pamflet, jenž je velmi atraktivní. Já se 

nedivím lidem, že jej přijali. Pochopitelně ti, kteří byli opilí světlými zítřky, jen někteří si uvědomili, co 

se zde něco stalo. Vaculík říká ve svém slavném projevu: „Uchopili jsme býka za rohy, ale kope nás do 

zadku …“ To je sice výstižná metafora, ale blbě se to říká starší generaci a těm, kteří přežili 

koncentrační tábory. Bohužel se to revolucí vyřešit nedalo. Také proto, že v roce 1989 „revoluci“ 

nikdo nechtěl.  

MS: Přišla spontánně.   

ZZ: Byla ale „revolucí“ importovanou.  

... Postupný pád režimů ...  

MS: Spadla Berlínská zeď a režimy kolem nás byly odstraněny.  

ZZ: Berlínská zeď, prosím, „nespadla“, ale byla otevřena, a to dokonce z východní strany. Z Německa 

je mnohem důležitější jiná událost. Tou byl odchod východních Němců přes Prahu. Ne to, že chtěli 

odejít, ale to, jak se Češi vrhali na jejich trabanty, wartburgy. Jak je rozmontovávali a odnášeli do 

svých garáží. To byla „idea revoluce“. Zkrátka něco si ukrást, přihrát si „malou domů“. Dodnes si 

zastíráme, že tomu tak nebylo, hledáme pro to nějaká velká slova. Ale Češi chtěli rozebírat wartburgy 

a trabanty. O rok později chtěli škrtem pera privatizovat podniky a mnohé z nich byly také jako ta 

auta rozmontovány. Něco z toho odnesli domů a něco nechali ve formě dluhu na bedrech státu. Poté 

je zde ještě jedna věc. Myslím si, že se dělá jedna chyba - nerozlišuje se politický režim a ideologie. To 

je chyba hodná výkladu senátora Štětiny. Hlavně se těch minulých 40 let nechápe strukturovaně. 

Něco jiného je období teroru 1948 až 1954, něco jiného je období destalinizace, byť u nás trochu 

nesmělé. Něco jiného je období šedesátých let, to přece není jen rok 1968, to je celý politický proces, 

o kterém se „hádají“ Milan Kundera s Václavem Havlem. Opět jiné je období normalizace, do Charty 

je to něco jiného než období po Chartě. Charta přinesla étos, byť spousta lidí z Charty nebyla nijak 

populární. Ale popularitu měly zásady, které do ní Jiří Hájek a Jan Patočka vložili, tím myslím i důraz 

na lidská práva a mravní étos … 

MS: … člověka v politice.  

ZZ: To bylo výjimečné. V Maďarsku „gulášový socialismus“, v Polsku boj odborů proti režimu byl 

bojem za dělnická práva, za sociální práva, za materiální hodnoty. Zde kromě materiálních hodnot 

byly jako priorita určeny hodnoty duchovní.  

... Vyrovnání s minulostí ...  

ZZ: Také se mi zdá, že ačkoliv to bylo snadné, jsme si nevzali příklad ze situace v Německu. Vůbec ne 

z politické změny v Německu, ale především z toho tzv. „vyrovnávání se s minulostí“, které vlastně u 

nás nikdy neproběhlo. Vždyť německé bouře mladých v roce 1968, 1969 byly právě o tom. Předseda 

Nejvyššího soudu Hans Globke byl nacistou, německý kancléř Kurt Georg Kiesinger byl 12 let 

nacistou, kratší dobu pak asi 10 nevyšších státních činitelů. Ale Němci měli také filozofa, který se 

jmenoval Karl Jaspers. Ten napsal esej Otázku viny a nacistický režim definoval jako ten, jenž se 
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dopouští vin, ale nejen jeho vedení, ale také ti, kteří mu neodporují. Vinu strukturoval jako vinu 

trestněprávní. Ta je jednoznačná tehdy, když někdo někoho zabil, ublížil mu, týral jej či utiskoval. Za 

druhé, je tam vina politická, poté morální a konečně metafyzická. To je naprosto jasné schéma. 

Otázka viny, která u nás vyšla v roce 1968 či 1969 v edici Váhy, byla u nás vydána znovu až v roce 

1993, 1994, jako kdyby lidé nechtěli vědět, že něco takového bylo vymyšleno a napsáno.  

MS: Člověk si musí uvědomit, že Němci k onomu vyrovnání byli dotlačeni západními mocnostmi, 

k vyrovnání, které se dá označit za vnější vyrovnání.  

ZZ: Ano, McArtrhur přece přinesl demokracii do Japonska na bodácích. Ten jim to nařídil dokonce 

mnohem brutálněji než spojenecké mocnosti Němcům. A také zde došlo k „sjednanému předání 

moci“. Nejenom uvnitř státu, ale i na mezinárodní úrovni. Dodnes platí, že ten, kdo porušoval lidská 

práva, může být odsouzen, pokud se mu to prokáže, ti ostatní jsou tolerováni. To nebylo v Německu 

možné. Navíc komunistů bylo více jak milion a půl. V českých zemích přes milion a dvě stě tisíc. 

Změna, ke které došlo, vedla k tomu, že během tří měsíců většina odhodila stranické legitimace, 

vstoupila do nových „demokratických“ stran a hnutí. To byla přece obdoba legálního převratu v roce 

1948. Tehdy asi 100 tisíc národních socialistů během tří měsíců přešlo ke komunistům, mimo jiné 

proto, aby si uchránili svá bydla.  

MS: Lze to nazvat českým, či lépe československým oportunismem?  

ZZ: Víte, když během života musíte přežít pět, šest režimů a jejich protagonisté říkají, že jejich změna 

je fundamentální, věčná, a v průměru to trvá deset, patnáct let, jsou lidé opatrní. A ještě jedna věc je 

důležitá - u nás se falšuje termín opozice vůči režimu. Ta zde pochopitelně byla. To není pouze šedá 

zóna, Charta a komunistická elita. Zde byla opozice, která v určitých dobách byla silnější, pak zase 

slabší.  Opozice byla zcela fundamentální. To byli lidé, kteří se s režimem rozešli, nechtěli se s ním 

identifikovat, byli ochotní jej zničit jakýmkoliv způsobem a vycházeli z jiného systému hodnot než ti 

ostatní.  

MS: Narážíte třeba i na lidi, kteří se režimu dokázali postavit se zbraní v ruce jako Mašínové?  

ZZ: Také, ale upozorňuji i na ty, kteří skončili ve vězení. Takových bylo hodně, třeba sdružených v K 

231. Poté zde byla ještě mnohem větší část než tito fundamentalisté. Dali by se označit za opozici 

reformní. To byli lidé, kteří se domnívali, že postupnými reformami se dojde k nápravě. Po dvacátém 

sjezdu KSSS se to zdálo nadějné, domnívali se, že postupnými reformami se režim promění. Rok 1968 

byl proto rokem velkých nadějí, a také velkým zklamáním. Poté zde byla opozice, které se v politologii 

říká specifická. To byla ta spontánní opozice, která se v určitých okamžicích objevovala jako 

studentské hnutí, lidé kolem kulturních časopisů, malých divadel či …  

MS: … underground.   

ZZ: Ta většinou rychle vznikala, a rychle zanikala. Sice se proměňovala do různých podob, ale ti lidé 

nevydrželi dlouho, pokud je pochopitelně nepozavírali a oni se nestali integrální součástí 

fundamentální opozice. Poté zde byla opozice, na kterou se úplně zapomíná. To byla opozice frakční. 

Po celou dobu komunistického režimu se boj na život a na smrt vedl přece také uvnitř komunistické 

strany, popřípadě uvnitř Národní fronty, ale zejména v komunistické straně. Jeho členy to také stálo 

životy či u členů národněfrontovských stran několik let vězení. Nyní pozor -  tyto čtyři opozice vedle 

sebe paralelně existovaly a někdy se i prolínaly. Hranice mezi nimi nebyla tak jasná. Když si 
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uvědomíte, že tito lidé, kteří měli zkušenost z frakční, specifické, reformní a fundamentalistické 

opozice, se v roce 1989 dostali na stejnou startovní čáru, museli společně dál nějakým způsobem 

komunikovat, spolupracovat, nebo také ne. Nenašli model ani německý, ani španělský. Ve Španělsku 

je zajímavé, že po pádu frankismu se neobjevila žádná autorita, jako zde byla naděje ve Václavu 

Havlovi. Bohužel Václav Havel udělal první heroický čin amnestie pro dvacet tisíc lumpů, tedy nejen 

politických vězňů. Právě část těchto lidí se účastnila onoho transformačního procesu. Byli to 

povětšinou veksláci, ne lidé s vysokým mravním vědomím. Ve spolupráci s opozicí se „vložilo“ toto 

kukaččí vejce i do transformace vlastnických vztahů.  

MS: Nenásledoval očistný proces, to je jedna skutečnost.  

... Nekalé praktiky během transformace ...  

MS: Druhá je, že Václav Havel a jeho lidé si zavinili kritiku tím, že nepřímo otevřeli prostor praktikám, 

které se děly během transformace.  

ZZ: Pochopitelně. Dokonce jsem četl výpověď významného podnikatele, který říká, že musel 

pracovat, jelikož neměl čas „cinkat klíči“ na Václavském náměstí. Lze jej označit za stoupence 

realismu, ale je to naprosto bezskrupulózní názor, jenž nám říká: „Vy jste šašci, vy jste tam 

aplaudovali nějaké demokracii, …  

MS: … pravdě a lásce, … 

ZZ: … ale nám šlo o privatizaci.   

MS: To znamená, že zde byli lidé, kteří vytušili, jakým směrem vývoj půjde, … 

ZZ: … nebo to uměli odhadnout. Já si myslím, že lidé kolem Václava Klause nebyli geneticky součástí 

havlovské opozice, ale velice rychle pochopili, o co se jedná. Byl jsem v Činoherním klubu, vím, kdo 

Václava Klause zval na pódium, aby tam byl někdo za Prognostický ústav. Václav Klaus a jeho skupina 

velice rychle podstatu pochopili … a také na to měli intelektuální výbavu …  

MS: Studovali, pořádali semináře, ...  

ZZ: … a proti nim stál John Bok se svým idealismem a antikomunismem.  

MS: Ostatně to byl Francis Bacon, jenž ne nadarmo řekl, že vědění je moc. Tito lidé se nepřímo v těch 

institucích - ať se jedná o Prognostický ústav, či Ekonomický ústav - na předání moci připravovali. 

Věděli, v jakém stavu je hospodářství. Právě v těchto centrech vznikla ekonomická transformace.  

ZZ: Je jistě dobré sledovat vývoj v Rusku. Pro mě je tam důležitý ten moment, kdy se Jurij Andropov 

stává generálním tajemníkem ne proto, že byl šéfem KGB, jenž to dotáhl tak vysoko. Měl jsem 

možnost číst jeho první projev, v němž říká, že nyní začíná něco nového. Nebyl to žádný ideologický 

šestihodinový projev jeho předchůdců, ale čtvrthodinové pojmenování stavu věcí a toho, co se má 

dělat. Mimochodem Jurij Andropov je jeden z prvních, kdo jako generální tajemník zakládá 

prognostický ústav, podle něj poté vzniká ten náš v Praze. Tím nechci říkat, že to vzniklo z vůle KGB. 

Důležité bylo, že se zde najednou objevili lidé, kteří znali tři, čtyři jazyky, kteří byli schopni se 

orientovat v domácí, a především v zahraniční politice. Stačí se podívat u nás na pana Teličku. Pokud 

by jeho rodiče nebyli v partaji, nebyli diplomaty, je otázkou, kde by získal své dovednosti. Podívejte 
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se, kolik je lidí ve vysokých politických funkcích, kteří jsou dětmi či vnuky významných politiků. Když 

jsem se na to snažil upozornit, vždy mi někdo říkal, že přece děti nemohou za rodiče. To pochopitelně 

nemohou, děti skutečně nemohou za viny rodičů. Rodiče ale mohou za děti. Rodiče vychovávají děti 

v určitých sociálních a kulturních vzorcích. Poté jim jednou „dají“ seznam telefonů, kontaktů na své 

známé, je to vlastně takové bratrstvo vzájemně se podporujících dětí, vnuků té politické elity, která 

zde vládla ne celých čtyřicet let, ale rozhodně těch posledních dvacet normalizačních let.  

... Zpět k počátkům, anebo příchod zásadních změn? ...  

MS: Dle vás bylo velkou iluzí se domnívat, že v roce 1989 dojde k zásadní proměně společnosti?  To 

proto, že došlo k  předání moci. Revoluce byla mírumilovná kvůli tomu, že jedni – komunisté - 

delegovali moc na … 

ZZ: … někoho, koho uznali jako partnera. To je opravdu důležité. Někdo říká, že se měly zahájit soudní 

procesy, na to Petr Pithart odpovídá: „To mohli přijít rovnou do Laterny magiky, kde jediná ozbrojená 

moc Václava Havla byl František Kolman, tehdy vyhazovač z Reduty, jenž to poté dotáhl na Havlova 

ochránce, a také John Bok. Dokonce i v době, kdy se schylovalo k volbě Václava Havla prezidentem, 

okolo něj skoro nikdo nebyl.“ Petr Pithart říká, že jste mohli přijít do Laterny magiky a alespoň to 

zakřičet z okna. Nikdo nekřičel. To proto, že k předání moci nedošlo pouze na nejvyšší úrovni, ale také 

na té nejnižší. I lidé v podnicích, kteří do té doby byli představiteli základní úrovně v KSČ, zakládali 

Občanská fóra, jelikož byli občany. Podívejme se na Slovensko. Tamní příklad se mi celkem líbí. Tam 

vznikla Veřejnost proti násilí. To je správné pojmenování, v Čechách byla také veřejnost proti násilí, 

pochopitelně, ale institucionalizovala se to jako „fórum občanů“, instituce občanské společnosti. A tu 

vytvořit díky jednomu večeru v Činoherním klubu bylo nemožné.  

MS: Velmi k tomu napomohla spontaneita. Lidé přece měli dost režimu, jenž lhal. Zahraničí hrálo také 

roli. Důležité také byly procesy v domácí politice. Sám jste upozornil, že i ve struktuře komunistické 

strany se vytvářely proudy pro změny, ale také tam byly impulsy, které lze označit jako nečekané, 

třeba fámy o mrtvém studentovi.  

ZZ: Já nevím, jak to bylo s tím spiknutím. Jednak znám Milana Šmída, tatínka. Spíše jsem věřil jemu a 

jeho matce. Nevěřil jsem Petru Uhlovi či Michalu Žantovskému, kteří tu zprávu vypustili do světa, ale 

sehrála nakonec pozitivní roli. Poté jsem zažil sobotu odpoledne na Národní třídě, kde jsem potkal 

profesora Františka Černého. Hovořili jsme pochopitelně také o této situaci a zdála se nám slečna 

Dražská trochu zmatená, nicméně jsme věřili té zprávě, jelikož jsme nevěřili režimu. Víceméně jsme 

se přikláněli k tomu, co se stalo. Já jsem na té Národní třídě byl a odešel těsně před otvíráním 

železných sítí na obrněných vozech. Dá se říci, že jsem mohl zprávě o zabití studenta uvěřit a brutalitu 

poznat na vlastní kůži. Ve chvíli, kdy jsme s  Františkem Černým stáli na ulici, ozval se z pouličních 

ampliónů, o kterých jsme nevěděli, že vůbec existují, mločí hlas jako Chief Salamander z Čapkovy 

Války s Mloky. Oznamoval, že se rozšířily zprávy ze zahraničních centrál Svobodné Evropy, Hlasu 

Ameriky, a že není pravda, že zemřel student.  To bylo tak strašně nedůvěryhodné, že v tu chvíli došlo 

k eskalaci rozhořčení. Sluší se říci, že ještě v sobotu a v neděli probíhala na DAMU stávka. Tam to bylo 

organizováno jako v OSN právě výborem vedeným Michalem Dočekalem a Pavlem Lágnerem, kteří 

později neměli žádné politické ambice. V té době se již ozývaly hlasy na podporu studentské stávky, 

ovšem minimální. Vynikající podporou byla Česká filharmonie, zaplať Pánbůh za ni. Také Metro bylo 

velmi důležité. Nesmíme opomenout solidaritu škol. Možná dějiny nezaznamenaly kuriózní situaci na 

Filozofické fakultě UK, která ještě v pondělí uzavřela budovu před stávkujícími studenty. To proto, že 
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studentští vůdcové Monika Pajerová a Vlastimil Ježek se údajně dohodli děkanem fakulty, že se 

stávkovat nebude. Studenti Filozofické fakulty stávkovali tak, že leželi v mrazu v podloubí u hlavního 

vchodu do budovy, revoluce na Filozofické fakultě začala proto trochu se zpožděním.  

Do jisté míry byla o víkendu vidět u studentů DAMU mírná beznaděj. V pondělí odpoledne se 

najednou objevovaly optimistické zprávy z různých míst a euforie počala narůstat. Ukázalo, že 

studenti nejsou sami, i když došlo ke konfliktu DAMU s Občanským fórem, protože to do svých 

prohlášení zahrnovalo požadavky, aby odstoupili třeba Biľak, Husák aj.  Studenti to ignorovali, jejich 

základním požadavkem bylo, aby byl eliminován paragraf 4 z československé ústavy. Ten se týkal 

vedoucí úlohy KSČ a od jeho zrušení se mělo odvíjet vše ostatní.                                                                 

Poznámka ZZ k vydání:  

Nevím, zda to má smysl, ale protože se mluví v záznamu i o zákulisních jednáních, bylo by zajímavé 

připomenout článek dr. Klanici, člena Federálního shromáždění ČSSR, který s dvaadvacetiletým 

zpožděním publikoval (in Haló noviny) informaci o svém rozhovoru s předsedou vlády Adamcem 

někdy 15. nebo 17. prosince 1989. Ten mu měl říci, že dostal přímý telefonát od Gorbačova, který mu 

sdělil, že Adamec „mu osobně ručí za to, že Havel bude prezidentem“. Klanica dodává, že takové 

příkazy se tehdy plnily. 

 

 

Dialog o transformaci s Josefem Mlejnkem9,10: 

MS: Co vy a rok 1989? Jaký to byl zásah do vašeho života? Jaká očekávání jste měl? Jak se vaše 

očekávání patřičně naplnila, či nenaplnila?  

JM: Ten rok jsem prožíval velmi intenzivně. To proto, že jsem v té době studoval v Praze. Byl jsem na 

Vysoké škole ekonomické zapsán na obor Ekonomická statistika. Byla to taková dobová záležitost, 

jelikož mě by zajímaly jiné obory. Bylo jasné, že mě vzhledem k mému kádrovému profilu nevezmou 

nikam, kam bych chtěl, nebo že bych ony obory studovat nechtěl, jelikož byly zatíženy tehdejší 

oficiální dobovou ideologií a nebavilo by mě to. Sama statistika byla oborem, kam se hlásilo méně 

lidí, než brali. Ale tím nechci statistiku jako obor pomlouvat.  

MS: Proč ne? Statistika je důležitá zvláště pro vládnutí, byť si ji někdo definuje jako přesné sečtení 

nepřesných čísel.  

JM: Nakonec jsem rád, že jsem s ní trochu seznámil. I když se věnuji jiným věcem, procvičil si člověk 

při matematických propočtech mozek. Určitě to nebylo na škodu.  

MS: Člověk, jenž se zabývá politikou, by měl znát počty a ekonomii. Propojenost je evidentní.  

JM: Šel jsem tam také kvůli tomu, abych se tam schoval a zároveň, abych byl v Praze a mohl se 

věnovat něčemu jinému. Nerad bych o tom oboru hovořil zle. Říkám, hodně mně to dalo. Chodil jsem 

                                                           
9
 Josef Mlejnek, *1969, český politolog působící na Fakultě sociálních věd UK.     

10
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 1. prosince 2011 v odpoledních hodinách v prostorách Knihovny Filosofického 

ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1 Staré Město.  
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tam i na přednášky, na kurzy, které se zaměřovaly na ekonomii. Mě zejména zajímala politická 

ekonomie. Zároveň jsem díky otci, který byl signatářem Charty 77, měl kontakt na disidentské 

prostředí. Pro mě konec osmdesátých let byl strašně zajímavý, jelikož jsem konec režimu prožíval 

velmi intenzivně, tedy všechny ty společenské pohyby, demonstrace, vznik iniciativ. Mohl jsem se 

účastnit dění ve společnosti, tak i na škole. Někteří učitele byli kritičtí, a bylo to zajímavé. Opakuji, 

prožíval jsem dané chvíle velmi intenzivně. Shodou okolností jsem byl i na demonstraci na Národní 

třídě.  

MS: To jste ucítil na svém těle i obušky pořádkových sil? 

JM: Naštěstí ne. Měl jsem štěstí v neštěstí. Rovnou mě zatkli, než mě stačili zmlátit. Měl jsem tedy 

výsadu, že jsem byl poslední den diktatury zatčen. Pamatuji si, že mě hned pustili. Měl jsem štěstí, že 

mě nezmlátili.  

MS: Užil jste spojení konec diktatury. Spojujete to přímo se 17. listopadem 1989? A co po 17. 

listopadu?  

JM: Je to předěl.  

MS: Soudíte, že toto datum by přišlo dříve, nebo později? Zkrátka režim regresu končil, v Německu 

padla Berlínská zeď.  

JM: Byla to trochu ostuda. My jsme začínali pozdě, jelikož se tehdy skandovalo:  Poručíme větru 

dešti, platí pouze v Bukurešti. Samozřejmě, lídry toho procesu byli Poláci, Maďaři. Důležité bylo i dění 

v samotném Sovětském svazu. Bylo to vzhledem k československé demokratické tradici lehce 

deprimující. To proto, že člověk měl radost, že se to konečně začíná sypat. Atmosféra byla taková, že 

když propukla revoluce, říkal jsem si: „Konečně …“ Vycházel jsem z toho, že jsme začínali pozdě.  

MS: Nesmíme zapomínat, že člověk, jenž předsedal komunistické straně, sám sebe označil za „kůl 

v plotě“. Zřejmě nerecipoval, co se děje. Ostatně i sama strana se snažila o reformu, ale dění šlo 

rychleji.  

JM: Komunisté se o nějak velkou reformu nesnažili. Jednoduše nebyli schopni pochopit, že to již 

nebude stačit, že svět je někde jinde.  

… Logika změn …  

MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a za 

vítězství liberální demokracie? Domníváte se, že události by přišly tak jako tak? Demokratizace byla 

logickým vyústěním pádu komunistického režimu? 

JM: Samozřejmě, že komunistický režim by padl tak jako tak kvůli dění v okolních zemích. Že by všude 

jinde padl komunismus, a Československo zůstalo komunistickým režimem, bylo neudržitelné. Pád 

komunistického režimu měl několik příčin. Trochu by nás mělo mrzet, že jsme ke zhroucení 

komunistického režimu příliš nepřispěli. To znamená, že se demokratizační procesy u nás dostaly do 

pohybu spíše ke konci než na začátku procesu.  

MS: Poláci měli Solidaritu, avšak my jsme měli Chartu 77. Solidarita byla velkým hnutím.  
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JM: Přesně tak. Poláci měli velké hnutí, my jsme v tomto zaostávali.  Pohyb začínal i u nás 

v osmdesátých letech, to již vznikala řada iniciativ. Prostředí úzce disidentské se začalo propojovat 

s lidmi, kteří v disentu přímo nebyli, ale byli vůči režimu kritičtí.  

MS: Je zřejmé, že centrum dění bylo v Praze. Je otázkou, zdali by rychlost událostí byla taková bez 

aktivity lidí – studentů, herců a jejich výjezdů do okolních měst.  

JM: Musíme se tázat, oč tehdy šlo? Nešlo o to, zdali režim padne, či ne. Bylo zřejmé, že v té podobě, 

jakou si režim uchoval do listopadu 1989, je neudržitelný. Soudím, že šlo o to, co bude místo něho. 

Bylo důležité, jak rychle padne, jak radikálně se s ním společnost rozejde. Jako student jsem zastával 

radikálnější postoje. Mně se pochopitelně nelíbily zbytky režimu. Dokonce jsem byl kritický vůči lidem 

z roku 1968. Není to nic osobního, tehdy jsem to rozhodně nevnímal tak, že rok 1989 je potvrzením 

roku 1968. Můj názor by takový, že změny musí jít mnohem dál, že společnost chce demokracii. 

… Kapitalismus … demokracie …  

MS: Jinými slovy nastolení západní pluralitní společnosti s demokratickým řádem a obnovou 

kapitalismu?  

JM: Ano, že naše země převezme západní model. Samozřejmě, i s poměrně rozsáhlým státním 

sektorem a sociálním zabezpečením.  

MS: Jde také o to, že kapitalismus podrobil velké kritice Marx. Zmínil jste snahy o rekonstrukci 

socialistického zřízení v roce 1968. Člověk se právem táže, zdali byla jiná cesta? Své úlohy se rychle 

chopil Václav Klaus a v dalších měsících se počala připravovat ekonomická reforma, jež byla spuštěna 

v roce 1991. Z komunistického Československa se najednou počalo rychle rodit kapitalistické 

Československo.    

JM: Soudím, že je důležité si uvědomit vazbu mezi demokratizací a kapitalismem. To proto, že změna 

se popisuje jako přechod k demokracii, byl to zároveň přechod ke kapitalismu. Mně to druhé přijde 

možná jako důležitější aspekt. Politická demokracie je v zásadě důležitou věcí. Důraz na kapitalismus 

kladu i proto, jelikož se na to dost zapomíná, nebo že se při přemýšlení a hodnocení, co se zde stalo 

po roce 1989, opomíjí faktor kapitalismu - či lépe řečeno - vše se redukuje pouze na ekonomický 

model. To, co jsem si počátkem roku 1990 nedovedl představit, neboť jsem na Západě nikdy nežil, je 

kapitalismus v sociálně-kulturní podobě. Upřímně řečeno, nedovedu si též představit, že by se po 

listopadu 1989 zaváděl jiný ekonomický model než kapitalistický. Již jen kvůli tomu, že tehdejší 

Československo usilovalo o integraci do západních struktur. Těžko by si mohlo dovolit „pěstovat“ 

něco speciálního. Ale když o tom zpětně přemýšlím, přijde mi onen sociální, kulturní kapitalismus 

jako ta nejdůležitější změna. A tato změna měla a má i řadu negativních důsledků.  

MS: To znamená, že lidé podle vás dokázali pochopit, že končí období, kdy stát byl dominantním 

regulátorem?  

JM: To pochopili. Nebyl pochopen kapitalismus v sociálně kulturním smyslu, to poté společnost nutí, 

aby se lidé chovali kapitalisticky ve všem. Je tam důraz na jednotlivce, osobní prospěch, chování se 

redukuje na věci, na konzum, blahobyt. Na věci, které jsou převoditelné na finanční hodnotu.  

MS: To je náplň práce ekonoma. Ten povětšinou počítá v penězích.  
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JM: Proti tomu nic nemám. Ekonomové mohou navzájem polemizovat, existují různé ekonomické 

školy. S tím nemám obtíž. Mě však čím dál tím více zajímá kapitalismus jako sociálně ekonomický 

fenomén.  

MS: Tedy Duch demokratického kapitalismu?  

JM: Ano, ale zmínil bych jinou práci: Protestantská etika a duch kapitalismu. Jsem přesvědčen, že 

současný kapitalismus, tedy nejen náš, ale i světový, globální protestantskou etiku nemá. To je jedna 

z příčin současných obtíží.  

MS: Soudíte, že v dnešním systému je hédonismus a orientace na přítomnost než na dlouhodobou 

perspektivu? 

JM: Přesně tak. Do toho zasahují věci jako reklama a její přístupy. Také je vidět příklon k povrchní, 

západní popkultuře. To výrazně vytváří vzorce chování, žebříčky hodnot, či lépe pahodnot. Společnost 

se tím řídí.  

… Autority …  

JM: Tím se dostáváme k dalšímu problému. Společnost po listopadu nemá vůdce, autority.  

MS: Ale velkou autoritou kolem roku 1989 a v následném desetiletí byl Václav Havel. Ten byl 

antipodem reformátorům, tedy i těm, kdo do jisté míry redukovali společnost na hmotné procesy. 

JM: Pokud jde o Václava Havla, měl velkou autoritu v prvních měsících. Soudím, že autorita Václava 

Havla působila pouze u určité společenské vrstvy, pro většinu společnosti autoritou není. Mě 

neustále zaráží, že se setkávám s tím, že valná část společnosti projevuje k Václavu Havlovi odpor, až 

nenávist. Přinejlepším k němu mají vlažný, cynický vztah: „No jo, Havel, sameťák ...“ 

MS: „Pravdoláskař“. Kde se bere tento cynismus? 

JM: Pro většinovou společnost autoritou nebyl.  

MS: Byl intelektuál. Díky svému přístupu k životu hodně zakoušel. Trpěl, byl vězněn jako i jiní lidé, kteří 

byli ochotni se postavit proti komunistickému režimu. Nebyli to pouze chartisté, ale i lidé v padesátých 

letech, když s nimi systém zametal proto, že nebyli pohodlní „novému“ režimu.  

… Klaus a jiní …  

MS: Soudíte, že osobností, která silně ovlivňovala běh zdejší politiky, byl někdo jiný než Václav Havel?  

JM: Nejsem schopen určit jednoho člověka, jednu osobnost. Jistě bych neřekl Václav Klaus, protože 

ten je ekonom. Dalo by se říci, že kapitalismus pro něj není fenoménem sociálně kulturním. To není 

to, co by se mu líbilo, co by prosazoval. Soudím, že pro něj je kapitalismus čistě ekonomický fenomén. 

Myslím si, že před sociálně kulturním rysem kapitalismu „strká“ hlavu do písku, nebo se tváří, že to 

s kapitalismem nesouvisí. Nevzpomínám si, že by to někdy výrazně tematizoval. Pokud ano, tak 

nepřímo v poslední době, kdy kritizuje současnou společnost. Má výroky a texty, z nichž se časem 

vytrácejí prověřené hodnoty.  

MS: To je ale pozdní Václav Klaus.  
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JM: Ano, přesně tak, až do pozdní doby toto netematizoval. Nemyslím si, že on je někdo, kdo by 

společnost do konzumu, mamonu uváděl. Někteří mu to vyčítají, ale já si to nemyslím. To proto, že 

kapitalismus prezentuje v ekonomické rovině, vnímá jej jako hospodářský systém, popisuje, jak 

funguje, co jednotlivce motivuje. Klaus prezentuje ekonomii jako racionální vědu, která pracuje 

s abstraktními modely. Soudím, že většina lidí není schopna Václavu Klausovi porozumět. Pokud se 

pustí do svého oboru, většina lidí mu zřejmě nerozumí.  

MS: Byla to jeho silná stránka. To proto, že se s tímto tématem setkal ve svém životě a studiu západní 

ekonomie zasvětil svůj život. Poté to využil během své politické praxe.  

JM: Ano, je ekonom a je to na něm vidět. Dovedl se společnosti předvést jako někdo, kdo se 

v ekonomii vyzná a společnost tomu věřila. Má vlastnosti politika, že se dokázal společnosti 

prezentovat jako „geniální ekonom“. Mnozí ekonomové by polemizovali s tím, jak je Václav Klaus 

geniální či nakolik je dobrým ekonomem. Navíc od té doby, co vstoupil do politiky, se ekonomii jako 

vědní disciplíně nevěnuje, jelikož na to nemůže mít čas.  

MS: Řekněme, že slovník, který Václav Klaus požívá, mu otevřel cestu na Západ. Myslím, i do institucí 

jako byl Mezinárodní měnový fond, Světová banka, OECD, … Václav Klaus říkal, co chtěli slyšet.  

JM: Myslím si, že do těchto institucí bychom vstoupili tak jako tak. Nevnímám vstup Československa 

(České republiky) do těchto institucí jako Klausovu zásluhu. Provedl zde reformu hospodářství jistého 

typu. Myslel si, že vykonal to nejlepší, ostatní to kritizovali. Na Západě přijetí reforem není výrazně 

pozitivní, výrazně negativní. Rozhodně Václav Klaus nemá na Západě pověst osoby, která provedla 

nejlepší hospodářskou transformaci z postkomunistických zemí.  

MS: Vidíme reakce Josepha Stiglitze. Naopak jsou zde představitelé chicagské školy, kteří souhlasili 

s Klausem a jeho postupem. Mnozí z nich naši republiku navštívili.  

JM: Jednou věcí je, kdo to vymyslel, a kdo jednotlivé kroky udělal. Byl to okruh ekonomů, kteří se pak 

mezi sebou počali dohadovat, kdo vymyslel kuponovou privatizaci a podobně. Jedna věc je, co 

vymyslel Václav Klaus, co zaštítil, co si uzmul, co odstrčil, k čemu se nezná. To je jeden problém. On 

jako politik, když reformy prosazoval, byl obrazem sociálně necitlivého člověka.  

MS: Člověk v Klausových očích je Homo economicus, člověk racionálně se rozhodující?  

JM: Přitom on reformy implementoval velmi opatrně. Sám měl velké ohledy na sociální dopady, byl si 

jich vědom. Když musel zrušit státní tvorbu cen, připustil několik šoků. Některé věci však dělal velmi 

opatrně. Jeho kritici mu dlouho a dlouho vyčítali to, že bránil deregulaci nájemného.  

MS: Přesně tak. To se táhne do dnešních dnů, tedy roku 2011.  

JM: Dokonce se vykládá, že mu to „zakazovala“ maminka. On věci tohoto typu, jako byla deregulace 

nájemného, dělal s opatrností. Je jasné, že tyto kroky musí bolet, že dopady zpočátku budou 

negativní, ale že se to musí rozložit a zátěž nemůže být neúnosnou. Je obrazem …  

MS: … liberála, … 

JM: … až fanatika tržní ekonomiky, volného trhu bez přívlastků. Je však zajímavé, že ve své politické 

praxi projevoval jisté sociální cítění. Chtěl se udržet jako politik. To znamená, že nemohl být pouhým 
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ekonomem, kterého pustí politici k moci, aby provedl jisté reformy, a poté se stáhne někam do 

banky. Nastoupil dráhu politika a měl cit pro některé věci. Ve své podstatě jsme zde nezažili žádnou 

šokovou terapii.   

… Kroky vůči hospodářství …  

JM: A když Klausovi říkali, že je nutné v reformách pokračovat, dokonce některé věci tlumil.  

MS: Nádherným příkladem byla privatizace některých strategických podniků. Ty jsou i do současnosti 

vlastněny státem, příkladem je ČEZ, Lesy České republiky a jiné.  

JM: To máte další velký spor. To proto, že Václav Klaus zaštítil kuponovou privatizaci, měl prostor 

k činu. Jeho kritici s oblibou vytahují Škodu Mladá Boleslav a říkají, že takto se mělo postupovat, 

jednalo by se o přímé prodeje. Oponenti přímých prodejů zase uvedou řadu podniků, kde se takto 

postupovalo, ovšem kde se úspěch nedostavil.  

MS: Například automobilka Tatra.  

JM: Problém kuponové privatizace spočívá v tom, že se roztříštilo vlastnictví, a to pak pohltily fondy. 

Nejznámější z nich jsou Harvardské fondy. Způsob hospodaření fondů výmluvně ilustruje platnost 

rčení: „Lehce nabyl, lehce pozbyl …“ Došlo k tunelování.  

MS: Dobrá, někdo to může označit za sociální inženýrství. Kuponová privatizace – její idea možná byla 

dobrá. Lidé se tak dostali k redistribuovanému majetku. Poté se mělo začít s regulací. Zde se udělalo 

A, ale neudělalo se B, či k B se lidé stavěli rezervovaně. Mnohé kroky byly představitelem, jenž to 

zaštítil, nedotažené.   

JM: To je věc, která čeká na bližší prozkoumání. Sám nevím, zdali to ještě půjde, protože některé 

skutečnosti člověku musí odhalit pamětníci. Ale hlavní aktéři privatizace mají plno důvodů mlčet, jak 

to vlastně všechno bylo, kdo co vymyslel. Pokud se týká fondů, jsou v zákonech věci, které 

usnadňovaly krádeže. Například Václav Klaus na to říká, že tehdy některé věci nemohli tušit, hájí se 

logikou: „Vy mě kritizujete, nicméně jste generály po bitvě, nyní jste chytří. My jsme před sebou měli 

horizont plný nejistoty a nevěděli jsme, kam to půjde …“ Kritici vám zase namítají: „Ne, ne, to se 

vědět mohlo. Přece jen existovaly zkušenosti z jiných zemí, ne sice s demontáží komunismu, ale 

s transformačními procesy ano.“ Je těžké tento spor rozsoudit.  

… Obtížnost procesu …  

MS: Přesně, ale je to též otázka nezamýšlených důsledků. Bylo to obtížné, nesamozřejmé. Proměňoval 

se celý systém. Onu proměnu hospodářství jsme dělali za proměny politického systému, bylo zde 

několik procesů, které se podmiňovaly a doplňovaly.  

JM: Do toho se ještě rozpadal stát a řešil vztah se Slováky. Dá se říci, že to byly tři věci dohromady. 

Jednalo se o ekonomickou transformaci, politickou transformaci a ještě transformaci státu, tedy 

vztahu Čechů a Slováků. Vzájemně se to propojovalo, slévalo dohromady. Vlastně se nedá odlišit, co 

bylo čistě politické, co bylo čistě ekonomické, co bylo čistě národnostní.  

MS: Jinými slovy, je vidět, že jednotlivé transformace jsou propojené a celek působí jako spojené 

nádoby. Věc ekonomická ovlivňuje věc politickou. Dobrá, ještě jsme nezmínili to, že se na východ od 
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nás v roce 1991 rozpadá Sovětský svaz, to znamená, že se rozpadají trhy. To byl důležitý moment, 

protože české hospodářství bylo závislé na trzích se socialistickými zeměmi. Patřili jsme do RVHP – 

Rady vzájemné hospodářské pomoci. Bylo nutné přeorientovat se z východních trhů na trhy západní. 

Počátky devadesátých let byly velmi dramatické a pro někoho až kruté.  

… Inspirace první republikou …  

MS: Možná trochu odbočím. Mnozí lidé očekávali, že se budeme inspirovat první republikou, která je 

symbolem prosperity, byť toto období nebylo procházkou růžovým sadem. Byla zde nezpochybnitelná 

autorita, která vnášela do veřejného prostoru silný mravní apel. Právě v první republice byla spojena 

demokracie s fungujícím hospodářstvím.  

JM: Je to idealizovaný obraz první republiky. Pokud jde o první republiku, bylo tomu v roce 1989 

padesát let od doby, co první republika skončila. Nežili zde lidé v aktivním věku, kteří první republiku 

zažili jako dospělí. 

MS: Opětovně iluze?  

JM: Spíše to zde vystupovalo jako mýtus o první republice. Ostatně skoro každá politická strana měla 

odkaz na Masaryka. Měla na sekretariátu jeho portrét.  

MS: Je otázka, co si z toho lidé vzali do svých srdcí, do vědomí?  

… Staré struktury …  

MS: Když diskutujeme téma transformace, je dobré se zeptat, jak vnímáte význam starých struktur? 

Politická garnitura se nám proměnila, ale hospodářství ovládali lidé, kteří působili za minulého 

režimu. Jak vnímáte tento fenomén?  

JM: Fenomén starých struktur v hospodářství je zajímavý. Nejprve bych řekl něco obecně o starých 

strukturách. Panoval takový názor, že se lidé ze starého režimu nesmířili s porážkou, že jsou hodně 

organizovaní, mají různé tajné aktivy, a kdo ví, co všechno. Budou vytvářet různé struktury, které již 

sice nebudou mít sílu, aby zvrátily vývoj a nastal opět komunismu, ale které mohou hodně škodit. 

Budou škodit i tak, že budou sledovat vlastní zájmy. S tou obavou koresponduje přijetí lustračního 

zákona, odpovídá to dobové atmosféře. Lustrační zákon zůstal omezen na státní správu, a nikoliv na 

ekonomiku. Přistoupilo se na to, že hospodářství je věcí soukromého vlastnictví, a proto stát nemůže 

zasahovat do toho, kdo má, nebo nemá být vlastníkem. Tehdy byla velmi frekventovaná následující 

úvaha – tvrzení, že je vlastně dobře, když komunisté, estébáci začnou podnikat, že se tím jaksi přiblíží 

Západu. Že když budou podnikat, vydělají si peníze a najednou budou mít důvod, proč systém 

podporovat. Pokud budou podnikat, budou zaměstnáni podnikáním a nebudou mít čas a energii na 

vytváření podvratných center. Mnozí se tehdy domnívali, že se z politického života stáhnou, jelikož 

budou mít plno starostí s podniky.  

MS: Z tohoto pohledu to byla iluze? 

JM: Pochopitelně, protože oni do kapitalismu vnesli své manýry, kapitalismus přizpůsobili svému 

obrazu, nikoliv že by si kapitalismus přizpůsobil je. Zpočátku se kapitalismu přizpůsobili vnějškově - 

nosili drahé obleky, vozili se v drahých autech, stavěli drahé vily. Jejich vkus byl mizerný. Soudím, že 

se snažili navenek stylizovat. Vnitřně se chovali podle toho, jak byli zvyklí. Vytvářeli osobní sítě, 
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majetek se snažili vytunelovat, nebo si jej přivlastnit, uložit si jej na Bahamách či jinde. Tito kapitalisté 

neměli zájem rozvíjet podniky, aby opravdu fungovaly, spíše se snažili nějakými způsoby vytáhnout z 

podniků peníze, či přes ně peníze vyprat. Vytvářeli různé mafiánské struktury, sítě. Zde jsou kořeny 

současných problémů. Dnes jsou lidé znechucení korupčními praktikami, které nezačínají za premiéra 

Topolánka nebo za Zemana. To je nesmysl. Začíná to v roce 1989.  

… Jak zabránit vývoji? …  

MS: Pokud se zabýváme tímto tématem, vzniká logická otázka, zdali se tomu dalo zabránit?  

JM: To je právě problém, který se týká celkového pojetí hospodářské transformace, kritiky kuponové 

privatizace, nástupu kapitalismu. To jsou věci, které se daly těžko předvídat, ale když vznikaly, daly se 

sledovat. Pro ilustraci devadesátých let je pro mě typický až učebnicový příklad Harvardských fondů. 

Viktor Kožený byl člověk, jenž to zaštiťoval. Drtivá většina zaměstnanců fondů byli lidé ze Státní 

bezpečnosti, případně z nomenklaturních pozic. Dá se to říci i tak, že určitá skupina Státní 

bezpečnosti provedla transformaci části StB do Harvardských fondů. Když lidé říkají, že by se 

komunisté měli přejmenovat, odpovídám jim na to, že to není moudrý nápad. Máme zde už takový 

příklad - Státní bezpečnost se přejmenovala na Harvard. Podívejte se, jak to dopadlo. Kdyby Státní 

bezpečnost podnikala v kuponové privatizaci pod svým názvem, nikdo by jí žádné kupony nedal, ale 

estébáci se schovali za vývěsní štít s nápisem Harvard. A do popředí vystrčili Viktora Koženého. 

Přesně nevím, jak velkou měl rozhodovací pozici, asi nebyl pouhým „maskotem“ do výlohy, i když jím 

byl také, plnil i tuto roli. Soudím ale, že se přeceňuje jeho role, pokud jde o strategické rozhodování. 

Rozhodně to nebylo pouze v rozhodování Viktora Koženého. Taková byla polistopadová doba. Nátěry 

byly americké jako Harvard, přičemž on nikdy na Harvardu nestudoval.  

MS: Snad tam docházel na bakalářský kurz.  

JM: On sám je velice záhadnou postavou. Emigroval, ale je docela možné, že byl „vyslán“ Státní 

bezpečností jako agent. Měl na Západě pronikat do určitého prostředí. Není to úplně potvrzené, 

avšak je to docela možné.  

MS: Cosi podobného jako Pavel Minařík, jenž se snažil proniknout do Svobodné Evropy?  

JM: Na univerzitě navštěvoval večerní kurz. To znamená, že je sporné, zdali byl řádným studentem.  

Ale použil pak to jméno Harvard, jelikož to znělo přitažlivě.  

MS: Je to nákladné, a jistě málokterý člověk z naší republiky by si to mohl dovolit. Na druhou stranu, 

takový Dušan Tříska na pana Koženého nedá dopustit. Je vidět, že zde byli lidé, kteří mu šli na ruku. 

Nesmíme zapomenout, že dělal poradce Dušanu Třískovi. Když jsme zmínili toto jméno, právě Dušan 

Tříska má napojení na vámi zmíněnou Státní bezpečnost. Můžeme říci, že rok 1989 byl rokem velkého 

nadšení, velkého vzepětí lidí různého uvažování a z toho také ty výsledky.   

JM: Ano, ještě bych to dokončil. Nevím, proč Dušan Tříska na něho nedá dopustit, nicméně byl to 

Kožený, kdo rozpohyboval kuponovou privatizaci, poprvé sem přišel s marketingem. Než nastoupil, 

tak například kuponovou privatizaci vysvětlovaly nudné pořady, on přiměl lidi, že se o to začali 

zajímat. Jistě si vzpomínáme na slogan: „Jistota desetinásobku“. 

MS: Pro mnohé to dodržel, ale co následovalo poté, že?  
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JM: Abych se přiznal, nedal jsem mu žádné body ze své kuponové knížky. Nevím, co dodržel. Já jsem 

si jistotu desetinásobku zajistil sám. Spojení Harvardu a kapitalismu bylo čistě vnějškové, šlo o využití 

loga, prestižního jména, reklamy ve spojení se starými strukturami. Tito lidé „vybrali“ peníze od 

obyčejných lidí, rozkradli je a následně zmizeli.  

MS: Soudíte, že jsme budovali kapitalismus, ale měli jsme socialistické ústrojí?  

JM: Toto není socialistické ústrojí, ale estébácké ústrojí, ústrojí tajné policie.  

… Ozvěny minulosti …  

MS: Nu, zde vzniká oprávněná byť naivní otázka, zdali lidé napojení na minuté struktury mohli být 

„odstřiženi“ od vznikajícího hospodářského systému, či alespoň jejich vliv mohl být z části eliminován?  

JM: To nešlo. To by se musela přijmout přísnější verze lustračního zákona, že pracovníci Státní 

bezpečnosti či vysoce postavené kádry budou mít daleko větší omezení. Tímto způsobem by se to 

dalo tlumit. Nebylo by ani moudré je totálně odstřihávat, protože Komunistická strana 

Československa měla asi milión a půl členů. To znamená, že v českých zemích něco přes milion.  

MS: Každý desátý Čech byl komunistou?          

JM: Pokud do toho započtu i rodinné příslušníky, každý třetí, čtvrtý člověk patřil do komunistické 

rodiny. Kdybychom tuto část společnosti chtěli radikálně odstřihnout či jí bránit, aby se realizovala 

v nových poměrech, bylo by to velmi nemoudré. Existuje základní poučka při přechodech 

k demokracii, že je třeba, aby na novém systému participovala co největší část společnosti, aby z toho 

lidé měli prospěch. Když nastává změna režimu, je ideální, když ze změny režimu mohou profitovat 

pokud možno všichni. Pokud jsou vůbec nějací lidé odsouzeni, týká se to nejvyšších funkcionářů nebo 

lidí, kteří se osobně podíleli na represi. Není moudré vytvářet velké skupiny a říkat: „Vy jste byli ve 

straně, a nyní dvacet let nikam nesmíte …“ Není možné je ostrakizovat. To je neprozíravé, protože ti 

lidé poté začnou konspirovat či jít proti režimu. Když je ostrakizujete, vyřadíte je ze společenského a 

hospodářského života, proto se budou radikalizovat a budou se utvrzovat v negativním pocitu vůči 

novému režimu.  

MS: Podle vás by tito lidé mohli být podvratnou silou společnosti?  

JM: Přesně tak.  

MS: Tím nepřímo vylučujete možnost vyrovnání. Němcům to bylo nařízeno, museli se vyrovnat se 

svým nacismem, kdežto my?  

JM: U Němců byl rozdíl ten, že byli poraženi ve válce. Tam denacifikaci dělaly okupační mocnosti. To 

je ale úplně jiný případ, že změna režimu jde zvenčí, v důsledku porážky ve válce. V zemi je poté 

nějaká okupační, „osvoboditelská“ armáda a právě ta tam zavádí nový řád. V Německu byl relativně 

velký rozsah denacifikace dán i tím, že nacistický režim rozpoutal strašlivou válku. Obyvatelstvo 

vítězných zemí přinášelo těžké oběti. Potom pochopitelně i mezinárodní tlak na potrestání nacismu a 

nacistů byl velký. Další rozdíl spočívá v tom, že nacismus trval relativně krátce, byť stačil napáchat 

strašlivé věci. Hitler se dostává k moci v roce 1933 a končí to za 12 let. U moci byla jedna garnitura. U 

nás komunismus trval desítky let a došlo ke generační výměně, i k různým reformním pokusům. Nelze 
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nastolovat spravedlnost dle jednoduchých vzorečků, například že každý generální tajemník KSČ si 

půjde sednout do vězení, to bychom museli zavřít i Alexandra Dubčeka.  

MS: Ano, ale ten byl jednou z tváří roku 1968, ale i reprezentant Slovenska v roce 1989.  

JM: Soudím, že nebyla doba na plošné vyrovnávání se s minulostí, že by každý člen KSČ měl pět let 

zákaz vykonávat občanské povolání, být ve státní správě. Ale zároveň si myslím, že se v tomto ohledu 

dalo dělat více. Samozřejmě to mělo být zaměřeno hlavně na vysoce postavené jedince, kteří měli 

skutečnou odpovědnost za chod minulého režimu. Když má člověk vysokou funkci, znamená to přece 

samo o sobě, že má i velkou odpovědnost. Vyrovnání se s minulostí mohlo proběhnout zásadněji.  

… Nejsme jako oni … 

MS: Nezadělali jsme na to také díky tomu, že Václav Havel řekl známou větu: „Nejsme jako oni.“ 

Revoluce nebyla revolucí, ale předáním moci.  

JM: Hodně lidí na toto heslo nadává. Pro mě je to nejdůležitější heslo sametové revoluce. Jsem rád, 

že takové heslo revoluce měla. Skutečně, nejsme jako oni. Soudím, že nemůžeme postupovat 

stejnými metodami jako starý režim. Člověk, pokud chce dosahovat svých cílů, musí postupovat podle 

nějaké etiky, podle norem. Když dá někdo gól rukou a rozhodčí mu to uzná, nevím, jestli to někoho 

může těšit. Dosahování cílů neetickým způsobem není správné. O heslu „nejsme jako oni“ neuvažuji 

jako o špatném heslu. Nechtěl bych, abychom se zbavovali příslušníků Státní bezpečnosti oběšením, 

střílením. Jisté negativní rysy, o nichž se bavíme, se daly utlumit. Pokud jde o kuponovou privatizaci, 

nemusela mít takový ničivý rozsah. Když si to téma člověk prochází, dojde k závěru, že přece premiér, 

ministr financí a jiní vysocí politici museli vědět, co je to za lidi, kteří stojí za Harvardskými fondy. 

Informace o tom byly normálně v médiích, byť to hlavní mainstreamová média nezdůrazňovala, 

zpočátku na to upozorňovala spíše okrajová média. V devadesátých letech vznikalo mnoho novin, 

časopisů. To byla doba, kdy bylo dvacet deníků, padesát týdeníků. O problémech se psalo a 

odpovědní politici o tom museli vědět. Když se rozjede kuponová privatizace a zjistí se, že 

představitelé Státní bezpečnosti na ní participují pod hlavičkou Harvardu, je to nebezpečné. Pokud 

vím, fondy měly být doplňkový způsob pro lidi, kteří sami nebudou chtít přímo investovat, poněvadž 

složitostem kuponové privatizace nerozumí.  

MS: Cílem bylo, aby se toho účastnilo co nejvíce lidí.   

JM: Najednou z toho byla masová záležitost. Kdyby se omezila role fondů, nemuselo by to tak 

dopadnout. Mělo se proti nim zasáhnout, když toto bylo známo. Soudím, že dřívější politická elita si 

mohla ohlídat zejména privatizační fondy, jako byly fondy skupiny Harvard. Nemusely zmizet desítky 

miliard. U nich se navíc projevila výhoda Státní bezpečnosti v tom ohledu, že zatímco všechny fondy 

se snažily umístit body do co největšího počtu podniků, aby minimalizovaly riziko, Harvardské fondy 

si vybraly 60 – 70 podniků, jako by šly najisto. To proto, že měly informace o kvalitě podniků.  

MS: Československá námořní plavba.                

JM: Jednalo se o vybrané podniky a přes kuponové body se jich zmocnili. Měli je již předem 

vytipované. Věděli, jaké komunistické podniky k něčemu jsou. Šli po tom. Ať mi nikdo nevykládá, že 

tomu nešlo zabránit. 



 
 

64 
 

MS: Je to také otázkou, zdali to lidé měli zájem vidět. Kuponová privatizace nebyla jedinou 

privatizační metodou. Sluší se říci, že výsledky kuponové privatizace udělaly šrám na důvěře lidí v trh, 

spravedlnost. Kapitalismus se nedá budovat bez důvěry. Není-li důvěra, vše padá. Člověk snad 

předpokládá, že za své investiční kroky dostane odměnu a odpovídající péči. Když zmizely tyto vazby, 

nastoupili jsme cestu, v níž se hospodářství nemůže řádně rozvíjet.  

… Komunisté pokračují …  

MS: Dobrá, jak se díváte na skutečnost, že zde existuje strana, která kontinuálně navazuje na stranu, 

jež byla státostranou? 

JM: Existuje kvůli tomu, že v listopadu a po listopadu 1989 se zvolil přístup, který jsme shrnuli do 

věty: „Nebudeme jako oni“. Tedy nebudeme zakazovat komunistům, aby byli komunisty, a raději je 

porazíme ve volební soutěži. Panoval optimismus, že komunisté postupem času vymřou. Navíc 

současná komunistická strana KSČM není zcela totožná s KSČ. Zde platí Zákon o politických stranách. 

Každá politická strana musí formálně splnit nějaké požadavky. Na to si současní komunisté dávají 

pozor, jejich stanovy a programové dokumenty jsou napsány tak, aby nezavdaly příčinu k zákazu. Jiná 

věc je, co si říkají mezi sebou. Název si nechali, ale upravili stanovy. Když jsme zvolili tento přístup, 

nelze jej měnit. Ledaže by komunisté sami zase změnili stanovy a napsali si tam, že chtějí změnit moc 

násilím, a počali budovat revoluční gardy. KSČM se často srovnává s postkomunistickými stranami 

v Polsku nebo v Maďarsku. Tam je jeden podstatný rozdíl - v Polsku a v Maďarsku bylo ve vedení 

reformní, pragmatické křídlo, co udělalo transformaci i tak, že se vědomě odstřihlo od členské 

základny. V Polsku a v Maďarsku došlo ke „zrušení“ původních stran a pragmatické vedení založilo 

strany s novým názvem, na které se snažili převést majetek a podobně. Členskou základnu nechali 

ostatním na pospas. Nové strany tam měly řádově pouze desítky tisíc členů. Pokud byl někdo v KSČ a 

byl pragmaticky orientovaný, po listopadu odešel a začal kariéru v Občanském fóru, či přešel do 

sociální demokracie.  

MS: Nádherným příkladem je Marián Čalfa, jak se dokázal proměnit z komunisty na člověka 

podporujícího nový režim.  

JM: Reformní, pragmatičtí komunisté se zachovali jako Marián Čalfa, šli úplně někam jinam. Marián 

Čalfa poté kandidoval za Veřejnost proti násilí. Po volbách měl demokratickou legitimitu. To proto, že 

kandidoval na východním Slovensku a tam Veřejnost proti násilí měla slušný výsledek. Mohl poté 

tvrdit, že má demokratický mandát.  

MS: To mu umožnilo, že po dva roky působil jako federální premiér.  

JM: U KSČM se snad nikdo nechtěl odstřihávat od minulosti. Členská základna například brání změně 

názvu a i zásadnější transformaci. Vedení komunistů si uvědomilo, že se od členské základny 

nemohou odstřihnout, jelikož jim to dodává hlasy a udržuje je to v parlamentní politice. Členové 

KSČM jsou lidé starého režimu. Jsou to spíše lidé, kteří byli na místní, okresní, krajské úrovni. Jsou to 

lidé, kteří byli v KSČ, měli díky rudé knížce funkci okresního formátu, díky ní se podíleli například na 

řízení podniku. Ve straně zůstali, byla to psychologická záležitost. Zůstali ve straně, jelikož si tím 

potvrzují, že jejich předchozí život nebyl úplně špatný. Odmítají přijmout interpretaci, že všechno 

bylo špatné, že když za komunistického režimu zastávali nějakou funkci, znamenalo to, že se podíleli 

na represích a špatném režimu. Udržují si takové psychologické, mentální ghetto. Je to samozřejmě i 
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generační otázka. To proto, že členská základna komunistů postupem času vymírá, průměrný věk je 

velmi vysoký. Ukázalo se však, že komunisté vymírají poněkud pomaleji, než se předpokládalo. 

Většina lidí nezná demografické zákonitosti, a tedy ani to, že demografický čas je přece jen delší. Zde 

vidím jistý paradox transformace. Po roce 1989 se zvýšil průměrný věk, kterého se lidé dožívají. To je 

dáno tím, že se zlepšilo zdravotnictví, že se zlepšilo životní prostředí, také se zlepšily potraviny. 

Ačkoliv má transformace dle komunistů negativní výsledky, je zde jeden měřitelný ukazatel, jenž 

svědčí o tom, že pád komunismu přinesl změnu k lepšímu. A tím ukazatelem je právě prodloužení 

života, zvýšení průměrné délky života. Kdyby platila pro komunisty míra vymírání, jako platila pro 

zdejší populaci za jejich vlády, již možná nejsou v Parlamentě. Tím, že jsou v Parlamentě a neustále 

mají přes 10 procent, paradoxně nevědomky potvrzují, že polistopadové zdravotnictví je lepší, než 

bylo.  

MS: Dobrá, ale také závisí na každém, jak pečuje o své zdraví a duši.  

JM: Komunisté politicky přežívají díky tomu, že pro stranu hlasují členové a jejich rodinní příslušníci, 

má to logiku ghetta. Je to prostě i psychologická záležitost. Když někdo říká, že komunisté mají 

reflektovat svou minulost, přijde mi to jako složitá věc. Pokud někomu bylo v roce 1989 padesát let a 

celý svůj produktivní život měl rukou stranickou knížku a byl někde nějakým nadřízeným, musí říci, že 

ne vše bylo špatně.  

MS: … etabluje v novém režimu, …  

JM: … ale také si musí uvědomit, že převážnou část života něco dělal špatně. To se však většině lidí 

nechce. 

MS: Vnímáte to jako silné lomení identity?  

JM: Ano, znamenalo by to zásadní nalomení dosavadní identity, komunisté by museli podstoupit 

velice zásadní konverzi. Většina lidí, které změna zastihla v pozdějším věku, nemá vnitřní sílu si 

přiznat, že se po většinu produktivního života podílela na provozu nedemokratického režimu … 

MS: … zla, …  

JM: … režimu, jenž byl postaven na represi a utiskování lidí. Mají spíše výmluvy, že ne všechno bylo 

špatně. Také hodně kritizují současnost. Cokoliv je na ní špatné, zmíní se o tom, a ještě to nafukují. 

Soudím, že je to věc mentálně psychologická. Řekl bych, že tito lidé nejsou nebezpeční už jen 

vzhledem k jejich stáří v tom ohledu, že by připravovali nějaký převrat. Pokud jde o vnitřní proměnu, 

bylo by dobré, kdyby to udělali, ovšem nutit je k tomu nemá cenu. Je lepší je nechat dožít s tím 

přesvědčením, že nebylo vše špatně. Nutit někoho, aby v důchodovém věku takříkajíc přešel na 

druhou stranu, je obtížné, třebaže by bylo správné, aby onu proměnu lidé udělali.  

MS: Ano, ale hovoříme o lidech, jejichž skupina je početná. Asi 13 či 15 procent lidí preferuje 

komunisty.  

… Podivná preference? …  

MS: Posuňme se dále. Zastavme se ještě u hodnoty svobody, která každému cosi říká. Dnešní člověk 

využívá ekonomickou svobodu, tedy možnost podnikat, realizovat svůj osobní projekt. Politická 
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svoboda, ochota participovat zůstává nevyužita. Člověk jde spíše za blahobytem, využívá rozhodování 

v rámci svého nejužšího okolí, ale ostatní, jako je péče o veřejný prostor, pomíjí. Není to chybné?     

JM: Míra participace je malá. Většina lidí si samotné svobody příliš necení. Nedávno proběhl na toto 

téma průzkum, který si nechala dělat Česká televize. Tam to bylo jasně řečeno: Většina lidí oceňuje 

to, že se zlepšila ekonomická situace, že mají větší výběr potravin a zboží, také že mohou jezdit do 

zahraničí. To bylo ale všechno. Lidé oceňují jako změnu k lepšímu pouze změnu z hlediska životní 

úrovně. Jakmile se ale začne životní úroveň zhoršovat, pokud na nás dopadne krize, může se stát, že 

lidé začnou více oceňovat starý režim. Je dvacet let po pádu komunismu. Člověk z paměti vytěsňuje 

to špatné, vzpomíná na to dobré, a proto si minulost idealizuje. Minulost, to je doba, kdy jsme byli 

mladší.   

MS: Ano, byli jsme zdraví, mladí, krásní, měli jsme sílu …  

JM: Komunistický režim znamenal nižší životní úroveň, ale garantoval jistoty.  

MS: Jistotu, že nepřijdu o práci, …  

JM: … že mám byt. Nebylo toho dost, ale bylo to levné.  

MS: Kapitalismus je čímsi jiným, je tam dynamika. Dnes má, a zítra může ztratit.  

JM: To se však lidem nelíbí. Lidé dávají přednost jistotě, i dle teorie her volí spíše strategie, které 

znamenají omezení rizika než maximalizaci možného zisku.  

MS: Spokojme se tedy s málem a buďme za to rádi ...  

JM: Lidé se jednoduše chovají podle rčení: „Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“, i když si mají 

stanovit životní strategie. Je to obecná vlastnost člověka. Za komunismu měli toho vrabce v hrsti, 

žádní holubi se jim ani nenabízeli. Nyní se honí za holuby, a často to skončí tak, že jim uletí i ten 

vrabec.   

MS: To následně vede k populismu, když strany před volbami slibují. Stát díky slibům politiků „roste –

bytní“ místo toho, aby se staral o zákony a o kultivaci práva.  

JM: S transformací je spojena i otázka, kdy transformace končí. Nikdy to není čára, není to žádné 

datum. Ostatně 17. listopadu 1989 není přesné datum konce režimu, jak jste podotkl. Je to 

symbolické datum a také začátek konce režimu. Ukončení transformace by se mělo poznat podle 

toho, že tato země má problémy, které jsou normálními problémy demokracie, kapitalismu 

v kontextu evropského prostředí, již to nejsou věci spojené s minulostí. Myslím si, že v současné době 

je většina problémů spojených s běžnými problémy demokracie a kapitalismu. Nutno říci, že obtíží 

s minulostí je stále dost. Komunisté mají stále přes 10 procent. Prim ale nabírají problémy, které jsou 

spojené s otázkou demokracie jako takové, než že by to byly problémy transformující se demokracie.  

MS: Ano, ale otázkou je míra obtíží. Po překročení prahu společnost upadá do letargie. 

JM: Zmínil jste otázku zadlužení. Všechny demokracie jsou zadlužené. Bohužel. Je to dáno tím, že 

politici slibují výhody. 

MS: Politici také korumpují.  
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JM: Ano, zařizují voličům „dobro“. Problém také tkví v tom, že demokracie má zpravidla čtyřletý 

cyklus. To znamená, že politici uvažují ve výhledu na čtyři roky.  

MS: To je také obtíž našich devadesátých let. Jisté věci se uvedly do pohybu, ale viděli jsme, že lidé, 

kteří nám vládli, také uvažovali ve čtyřleté periodě.  

... Hodnocení ...  

MS: Pokud byste se ohlédl na dobu, kdy si více jak generaci osvojujeme demokratické principy, 

snažíme žít ve svobodě. Adaptovali jsme se „dostatečně“ a stali jsme se regulérní západní demokracií? 

Sám jste řekl, že již nejsme transformující se zemí. 

JM: Pokud to takto řeknete, bude to znít triumfálně, že už byl proces transformace završen. Neužil 

bych taková slova. To proto, že problémy, které demokracie a kapitalismus má, jsou obrovské. Celý 

systém je sám v krizi. Nyní i my tu krizi sdílíme. My jsme se neustále srovnávali s komunismem, 

dodnes s ním srovnáváme naši současnost. V dobách komunismu, jelikož systém byl postaven na 

kritice kapitalismu, jej člověk v oponentuře vůči komunismu obhajoval, zdůrazňoval jeho pozitivní 

stránky. Nechtěl příliš vidět negativa, i když kapitalismus s negativy je pořád lepší než komunismus. 

Myslím si, že nastal čas, abychom přemýšleli o tom, že demokracie a kapitalismus mají své limity, svá 

problematická místa. Současný kapitalismus je jiným než v osmdesátých letech. A tehdy byl zase jiný 

než v meziválečném období. Měli bychom své myšlení zaměřit na obtíže kapitalismu, měli bychom o 

něm uvažovat kriticky. Kdybych nyní začal kritizovat kapitalismus, budu označen za levičáka, byť sám 

bych se tak nikdy neoznačil. Mě samotného nyní zajímá kritika kapitalismu. Jde mi však o jinou kritiku 

než tu dosavadní klasickou z pozic levicového myšlení.   

MS: Děkuji vám za kritická slova …    

P.S.: 

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

 

JM: Volím a nakupuji. 

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

 

JM: Účastnil, nikoliv však tak, že bych ji považoval za „velkou příležitost k obnově kapitalismu“. Tušil 

jsem za tím nějakou čertovinu a bohužel jsem tušil správně.  

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

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

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?         

 

JM:  Rozdělení Československa považuji za přirozený proces, osamostatnění Slovenska bylo jedním 

z výstupů přechodu od komunismu. Slovensko se osamostatnilo, protože Slováci dospěli v politický 

národ. Jestli to vedlo, nebo nevedlo k lepší spolupráci v rámci V4, je z tohoto hlediska zcela 

irelevantní.  


