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Dialog o transformaci s Vladimírem Vodičkou1,2: 

MS: Vážený pane řediteli, čím pro vás byl rok 1989? Co jste od něj očekával? Jaké naděje jste do něj 

vkládal a jak se naděje naplnily?  

VV: Všichni jsme vkládali do roku 1989 veliké naděje. Je z toho to, co je.  

MS: Vskutku krátké konstatování. Každý naději uchopil jinak. Mladý člověk má jiné životní očekávání 

než starý, jenž má život „za sebou“.  

VV: Pokud tím říkáte, že člověk, jemuž je 88 je „blb“, máte svým způsobem pravdu. V jednom nemáte 

pravdu. Je to též existence člověka, který zažil 7 změn tohoto státu, zažil tolik převratů, že si je plete, 

který zažil tolik lepších zítřků, že je stěží najdete, který nakonec zažil i takovou ignoranci české 

kultury, jaká je dnes … V tom máte pravdu.  

MS: Neuvažoval jste o roku 1989 a poté jako o době svobody …  

VV: Svobodný jsem byl vždy. Máte vždy svobodu být svobodný.  

MS: Můžeme ji nazvat svobodou vnitřní.  

VV: V minulosti jsem znal lidi, kteří byli svobodní. Pocházeli z uměleckého světa. Samozřejmě, že jsme 

zápasili s mocí. Když jste umělec, vždy tomu tak je. Již Moliére zápasil s mocí a Shakespeare pro ni 

psal hry. Svobodu si musíte vybojovat, nebo vyžít, protože vám ji nikdo nedá. Hrabal byl absolutně 

svobodný člověk, i když ten kdo nebyl svoboden, nabízel svobodu větší, ovšem nevěděl jakou. Hrabal 

to věděl, neboť ji nikdy nepozbyl. Milan Kundera to též věděl, jelikož jí nikdy nepozbyl. Česká kultura 

to věděla, E. F. Burian to věděl, Voskovec a Werich to věděli, byli svobodní. Abyste byl umělec, abyste 

tvořil, nemůžete žít v nesvobodě. Můžete se dorozumět, ba flirtovat i s idiotskou mocí. Nevím, kdy 

tento případ vzhledem k současnosti nenastal.    

MS: Proč člověku, který byl vnitřně svobodný, rok 1989 nic zásadního nepřinesl? Vždyť padly vnější 

bariéry.  

VV: My jsme se osvobodili jako poslední. Zaplať Bůh za to.  

MS: Nejprve šlo Polsko, Maďarsko, východní Německo.  

VV: Má to svou genezi, důvody, psychologii. Tak tomu bylo. Víte, určité věci nejdou. Říká se tomu 

vyměnit sako nebo kabát. V Čechách bylo sak dost, existoval zde velký oděvní průmysl.  

MS: Máte pravdu, OP – Prostějov, který nám dělal dobré jméno v zahraničí, ale bohužel během 

transformace zanikl.  

VV: Samozřejmě shromáždění na Václavském náměstí a na Letné byla impozantní. Stejné jako na 

francouzské Champs Élysées … To je tam každý týden. Řeknete-li davům absolutní pojmy, dostanete 

je do varu, vzbudíte energii.  

                                                           
1
 Vladimír Vodička *1925, vystudovaný právník, v roce 1958 zakládá s Ivanem Vyskočilem, Jiřím Suchým divadlo 

Na Zábradlí. Divadlo řídí až do roku 1992.                      
2
 Dialog byl natočen ve středu 13. listopadu 2013 odpoledne v bytě Vladimíra Vodičky Lucemburská 17, Praha 2, 

Vinohrady. Občas do dialogu vstupuje manželka Marie Vodičková.  



 

4 
 

MS: Lidé snad cítili nutnost změny.  

VV: Ano, změna je nutná vždy i nyní. Máte nezaměstnané, máte hladové. Nemáte otevřené školy. 

Vždy je nutné vzít nějakou svobodu. Soudím, že v tom je boj o svobodu absolutní.  

MS: To však je otázka Boha.  

VV: Máte pravdu, též Lao-c´, i ten hovoří v tomto duchu.  

MS: Soudíte, že lidé z energie, která se v roce 1989 skrývala, už vše vyčerpali?  

VV: Musím říci, že mne nutíte do politické analýzy. Toho nejsem schopen. Vím, že lidé, kteří se změn 

účastnili, byli báječní. Vím, že v Čechách je tolik báječných lidí, ale ignorance vůči nim byla během let 

tak obrovská, a to filozofická, ekonomická i kulturní, že byli „orwellizováni“. Sám Kundera se slovu 

orwellizace brání. Jsou, jací jsou. Dokonce o nich bylo vysílání v rozhlase.  Jsem, jaký jsem. Když jsem 

„kurva“…  

MS: Nu, ale rok 1989 dal prostor pro pojmenování … 

VV: Vy se k němu neustále vracíte.  

MS: Byl klíčový.  

VV: Rok 1989 je historický fakt, odehrály se některé události. Víte, o některých věcech nemluvím. 

Jisté věci jsou kupčení se sentimentem lidí. Kupčení s postojem lidí. Kupčení s nemocnými dětmi 

v televizi, kupčení se vším. Z toho se žádný lid nevzpamatuje. Musím říci, že na politické analýzy je 

zde Pehe, je zde kardinál Vlk, který nabídne jiný pohled vzhledem ke svému východisku. Co bych 

k tomu měl říci? Rok 1789 je posvátný, a co se stalo?  

MS: Propukla třeba Velká francouzská revoluce. Tento předěl je důležitý například pro Francouze, 

když její výsledky ovlivnily následné utváření společenského řádu. Rok 1989 je důležitým mezníkem 

pro lidi, kteří zde žili.  

VV: Ohromně důležitý.  

MS: Pro formování světa?  

VV: Jan Přeučil, což je hodný, nešťastný člověk o mně řekl, že jsem jej donutil do strany. Řekl to tak 

špatně, že mu to nevěřil ani ten, kdo mu věřit chtěl. Vzpomínám si, kterak on, když se jezdilo po 

krajích a tam byli přesvědčováni lidé, že to již „skončilo“, a on tam během svého vystoupení 

nevynechal připomínku, že se svou ženou Štěpánkou Haničincovou dělá vlastní pořad „O čertíku 

Bertíku“. Říkám to proto, že nemůžete z toho historického období vzít historickou, národní filozofii.  

MS: Ano, ale dělá se to tak.  

VV: Ano, ale já jsem již tak stár, tolik jsem zažil, že na vytváření „nemám“ čas.  
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… Komunismus …  

MS: Navrhoval bych, abychom se posunuli před rok 1989. Čím pro vás je komunistický režim a 

ideologie, která zde byla? Sám jste byl součástí strany, která utvářela politiku.  

VV: Chcete omluvu, či vysvětlení?  

MS: Spíše vysvětlení. 

VV: To nemám. Kdybyste chtěl omluvu, ta nic nestojí, ale vysvětlení je těžké, jelikož jsem do strany 

vstupoval v roce 1944. Kariéra byla přede mnou. Mohu vám říci z té doby jednu anekdotu. 

V Benešově jsme měli studentský orchestr a byl Silvestr 1944. Poblíž bylo velitelství SS. Přišel jeden SS 

a řekl jsem si - to je špatné. Byl jsem odveden a všichni hoši z kapely už tam byli. Nakonec jsme hráli 

celou noc. Věděli jsme, že je to špatné, ale drželi jsme se. Dokonce jsme dostali kávu, špek. Možná 

pro vás je to hloupost, ale vnímám to jako signifikantní.  

MS: Ovlivnilo to pak směřování vašeho života.  

VV: Spíše to byla jedna ze srand, které jsem prožil, jinak to všichni berou vážně. Přišel květen 1945, 

přišli Rusové. Někteří se na ně dívali jako na spásu, jiným kradli hodinky. Dříve se nevědělo, že přišli, 

pak se vědělo, že přišli. My, hoši, jsme hráli na poště v hospodě. Celou kapelu přišli zatknout Rusové. 

Celou noc jsme pak hráli Stalinovu píseň. Poté nám také dali špek, i konzervy, též cigarety. Odnesli 

jsme si je domů.  

MS: Také jste byli koupeni … 

VV: Byl jsem ve straně. Zažil jsem je, chtěl jsem vystoupit, ale to je jiná záležitost. V hloupých 

komediích se říká, abychom „vložili meč do mé hrudi“. Byl jsem zbabělec a ze strany jsem 

nevystoupil.   

MV: Díky tomu jste mohl založit a vést Divadlo Na zábradlí …  

VV: Mé kroky si nemusím zdůvodňovat. Můj rozchod se stranou bylo, když vyšlo Rudé právo a byla 

tam jména procesů se Slánským, jelikož byli židovského původu. Tím pro mě věc skončila.  

MS: Jaký postoj jste zaujal při procesu s Miladou Horákovou?  

VV: To jsou však záludné otázky, které sice musíte dávat, ale nejsou fair. Eo ipso tím říkáte: „Tak ty 

holomku, když to byli židi, tak si ses vzbouřil, když to byla Horáková, tak ne.“ To však nepovažuji za 

fair.  

… Koncept společnosti …  

MS: Soudíte, že ideologie ve svých počátcích měla jako východisko spravedlivé uspořádání 

společnosti?  

VV: Odpovím takto. V roce 1946 jsem četl Sartera. Ten Marxe, nejde o Lenina, jelikož Marx nepsal 

Kapitál pro Rusko, ale pro Anglii. Ten Marxe klade do třetí roviny po Husserlovi. Patočka, který je zde 

zneužíván, aby byl slaven jako velký zprostředkovatel Hegela, …  

MS: … ale i snad Husserlův.  
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VV: Sám přeložil Hegelovu Fenomenlogii ducha. Vy po mně chcete, abych k tomu zaujal filozofické, 

politické, sociologické a mravní stanovisko, když je mi 88 let …  

MS: Myslíte si, že Marxe vedla bída dělníků, neutěšený vývoj kapitalismu?  

VV: Marx sám si žil dobře. Milan Uhde o něm napsal hru.  

MS: Myslíte si, že je vhodné, když se člověk snaží násilně změnit běh společnosti, hospodářství?  

VV: To nedělám. Vstoupil jsem do strany, jelikož tam byl Seifert, Nezval, Teige, Burian a mohl bych 

jmenovat dalších dvacet jmen. Takto jsme v první republice byli vychováni. Volil jsem stranu, jako 

paní Masaryková, která byla členkou sociální demokracie do své smrti. Víte, v čem je problém? Když 

s někým hovoříte, většinou je to blb. Řeknu-li Husserl, nevědí, o kom mluvím. Dnešní lidé jsou 

neandrtálci.  

MS: Soudíte, že i ideologie měla za cíl deformovat?  

VV: To je cílem každé ideologie. Řekové měli otroky a demokracii. Sám vnímám tyto otázky jako 

unfair. Vždy si přeji, aby hladoví nehladověli, ale v této zjednodušené otázce jsem v podstatě 

dobytek. Pokud bych chtěl, aby pan Babiš měl na Chodsku jednu vesnici, je to v pořádku, jelikož to je 

hodný člověk.  

MS: Je schopný kapitalista.  

VV: Vím ale, co je neschopný kapitalismus. To máme u nás. Schopný kapitalismus je ve Švýcarsku.  

MS: Nutno říci, že právě Švýcaři jej vytvářeli po staletí. V 19. století měli dokonce občanskou válku.  

VV: Tyto skutečnosti znám. Také vraceli uprchlé Židy do Německa.  

… Pozitiva minulého režimu …  

MS: Dobrá, soudíte, že komunistický režim měl nějaká pozitiva?  

VV: Víte, historie se nedá tímto způsobem dělit. Historie se pouze může dělit na padesátá léta a další 

léta. Padesátá léta byla katastrofou, jež měla historické i politické důvody. Stejně i vznik 

Československa měl své poněkud jiné důvody, než se traktuje. Když se podíváme do šedesátých let, 

byla zázrakem. Do padesátých let stejně jako do roku 1848 vtrhli radikálové, v roce 1948 vnikli 

Kohoutové. O sto let dříve to bylo totéž.  

MS: Co normalizace?  

VV: Vžilo se to jako dějinné období. To je hloupost. Můžeme to vnímat jako historii Evropy.  

MS: Normalizace je charakterizována příslovečnou šedí.  

VV: Vůbec ne. Nikdy nebyla taková sranda jako v těch letech. Nikdo nevěřil ničemu. U nás v divadle 

jsme neměli hru, která by nebyla cenzurovaná.  

MS: Dokázali jste si to vymoci.  
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VV: Jednoduše to bylo možné. Hrabal psal, český film se filmoval. Neříkám, bylo-li to špatné, či ne. 

Byla legrace, vždyť se všude nadávalo. V roce 1948 nás mohli zachránit Američané, …  

MS: Nestalo se, …  

VV: … ale to se v historii děje. Nemuseli jsme být „dáni k dispozici“ na Mnichovské konferenci v roce 

1938. Krach nezačíná v Čechách a v Husákovi. Ten začíná - jak praví Muž bez vlastností - v roce 1914. 

Když říkáte, že v sedmdesátých letech bylo temno, bylo. Vždy někde bylo, ale musím poznamenat, že 

v temnu se Češi zachovali dobře. Že bylo pár „kurev?“ Ty jsou všude. Dnes je jich méně?  

… Příznaky režimu …  

MS: Lidé v sedmdesátých letech vyznávali styl „chalupy“.  

VV: Co měli podle vás dělat? Nyní jezdí do luxusních domů. Sedmdesátá léta byla obdobím chalup 

obyčejných. Problém je, že lidé se upnou na hesla. To byla „doba chalupářská“. Jaká doba je nyní?  

MS: Můžeme říci, že dnes, máte-li záměr, máte-li cíl, můžete jej svobodně realizovat. Chalupa byla 

náhražkou.  

VV: Oni ukradli cement a postavili chalupu. Dnes ukradnou miliardu a nestane se nic …  

MS: … a mohou cestovat po světě.  

VV: To je též argument, že v minulosti nemohli cestovat.  

MV: Ráda bych dodala, že tlaku, který byl vyvíjen na společnost, se formoval protitlak. Například malá 

divadla. Milan Kundera v eseji Opona napsal, že pro něj začal rok 1968 …  

MS: … v šedesátých letech.  

MV: Lidé během normalizace měli na sebe více času, mohli spolu hovořit. Záviděli nám proto ti, kteří 

sem jezdili zvenčí.  

VV: Když dnes vidím, jak spolu hovoří skrz techniku, mají to jako existenciální náhražku, aby měli 

pocit, že nejsou sami. Stejné je to u Internetu. Lidé nechtějí být sami, komunikují. Já jsem 

nekomunikoval, já jsem vždy „bavil“. Dnes se nebaví, proto komunikují. S Hrabalem jsme seděli U 

Tygra, což bylo cosi jako svatý Vít. Seděli jsme tam, nadávali jsme na režim. Ten byl represivní. Pokud 

to hodně chtěl, byl represivní, ale též byl cynický. Ostatně se musíme tázat, který režim nebyl cynický. 

Stačí si vzít spor Gajda, Masaryk.  

MS: Šlo přece o svobodu lidí.  

VV: Každý ji mohl mít.  

MS: To je otázka vnitřní svobody.  

VV: Možná jsem zrádce vlasti, když řeknu, že v sedmdesátých letech nebyla svoboda. V tomto období 

nebyla politická svoboda. Lidé rozlišují … 

MS: … politickou svobodu, ekonomickou svobodu, ...  
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VV: … tvůrčí svobodu. Zkrátka svobody jsou různé. Dle mého názoru ekonomická svoboda byla 

relativně absolutní. Je tomu tak. Oproti dnešku ano. Politická nebyla, ale lidé se bez ní obešli.  

MS: Ekonomická svoboda nebyla. Vlastnictví bylo omezeno. Politická svoboda nebyla, ale je otázkou, 

zdali lidé usilují být svobodní?   

VV: Nevím, setkával jsem se s lidmi v hospodách, ale v nich se nedozvíte vše.  

MS: Tvůrčí svoboda …  

VV: Byla, jelikož se jich zakazovalo méně, než se dnes „zabalí“ kvůli penězům.  

MS: Inu, za vším hledej peníze, jak by řekl klasik.  

… Disent …  

MS: Dobrá, lidé, kteří se s režimem nespojili a vnímali jej jako lživý, stáli v opozici. Zajímavý fenomén?  

VV: Jistě jsou fenoménem, ale je otázkou, zdali zajímavým, neboť každý o něm hovoří jinak.    

MS: Čím pro vás jsou disidenti? Sám jste říkal, že se bohužel spojují pouze s Chartou 77.  

VV: Netvrdím to pouze já. Takový je fakt. Jen kolik fízlů mezi nimi bylo! 

MS: S jistým patosem bychom mohli říci, že utvářeli „mravní páteř“ společnosti.  

VV: Neužil bych takové spojení. Sám řádně nevím, čím je.  

MS: Mohli bychom říci, že se chovali čestně.  

VV: Bylo jich pouze 600. Pokud jste u mne kvůli disidentům, uznávám to jako historický fakt. Pavel 

Kohout, Václav Havel napsali jisté stanovisko. Vím, jak se v té době chovali jistí lidé. Vím, co mi řekli 

herci, s nimiž jsem se setkával. Vím, že co říkal například Josef Míka, což byl špatný ředitel, ale hodný 

člověk. Nepodepsal to například Jan Grossman, jelikož se chtěl angažovat. O živých lidech to neříkám.  

MS: Sám jste neměl zájem to podepsat?  

VV: Jak někde praví Kundera, schovával jsem se po hospodách. Soudím, že mravní páteř můžete 

„zvlnit“ velice snadno.  

MS: Ano, je vše vychází od definice.  

VV: Dobrá, třeba novinářka Petruška Šustrová, kterou si rád poslechu jako politickou analytičku, byla 

oporou pro národ? 

MS: Právě lidé v tom roce „dostali“ moc. Stali se aktéry dění.  

VV: Jakou moc? Měli prezidenta, Kohouta, který musel odejít, jelikož se neshodl s prezidentem. 

MS: Byl zde Petr Pithart.  

VV: Ano, je to hodný člověk a akademický pracovník. V minulosti byl dopisovatelem českých médií 

v Americe.  
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MS: Nekarikujete to?  

VV: Pouze říkám, co je pravda a co si myslím. Zda má slova vnímáte jako karikaturu je to vaše věc …  

MS: Lidé, kteří stáli v opozici, trpěli.    

MV: V samizdatu se vydávaly báječné knihy, které jsme četli.  

MS: Nebyli zde pouze chartisté. Byli zde lidé ze šedé zóny.  

VV: To jsme my „kurvy“.  

MS: Až tak ošklivě?  

VV: Takto se o tom přesvědčuje národ.  

MS: Do šedé zóny patřil i Václav Klaus.  

VV: Ten vždy patřil …  

… Exil …  

MS: Lidé, kteří zde nechtěli být, odešli. Emigrace po roce 1968.  

VV: Pokud byli zubaři a uměli své řemeslo, měli se dobře. Jestliže tam nebyla sezóna, měli se špatně. 

Když byl někdo geniální jako Forman, měl se dobře. Když do emigrace šli lidé proto, že zde nebyly 

punčochy či jiné zboží, možná se měl špatně. Dnes je to totéž.  

MS: Jsou lidé, kteří říkají, že šli za lepším.  

VV: To je legitimní. 

MS: Museli odpovídajícím způsobem pracovat, začlenit se do společnosti.  

MV: Z mého pohledu to bylo těžké pro všechny.  

MS: Například Václav Bělohradský si vydobyl svou existenci, …  

VV: … jelikož je vzdělancem.  

MS: Můžeme se tázat, zdali emigrace a exil občanů nevedl k oslabení společnosti.  

VV: Jak ji oslabili Habsburkové, jak ji rozkradli po slavné bitvě na Bílé Hoře, kde nebojovali Češi. Zde 

však není o čem mluvit.   

MS: Myslíte si, že již nebylo co oslabovat?  

VV: Neustále jsme hráli hokej, což národu stačí.  

MS: Hokej je epizoda.  
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VV: Když jsem byl mlád, hokej byl okrajový. Dnes je hokejové utkání národním svátkem. Lidé nevyvěsí 

prapor, když je 28. října. Když je hokej, máte girlandy. Pokud usilujete o zblbnutí národa, musíte na to 

něco mít. Když máte Husa, projde to. Když máte hokej, jste mistrem světa.  

MS: Někteří si řeknou: „Alespoň ti hokejisté nám dělají dobré jméno ve světě.“  

VV: Již ne, je to vykoupeno.   

… Stav společnosti a cesta k demokracii …  

MS: Než začneme hovořit o otázce demokracie a kapitalismu, jak jste vnímal stav společnosti v roce 

1989?  

VV: Společnost byla již tak naštvaná, že došlo ke vzbouření. Jednalo se o emotivní naštvání, politicky 

již méně. Bylo to legitimní. Demokratizace v následných letech nebyla slavná. Byly pouze 

demokratické řeči. Ty jsou vždy. Ještě se říkalo demokracie s „g“. 

MS: Cílový stav jsme vlastně neuměli ani pojmenovat. Možná jsme usilovali o demogracii a máme ji, a 

proto nežijme v demokracii, ale demogracii. Zkrátka nám unikl pojem.  

VV: Pojem demokracie nikdo z nás nezná. Znáte definici demokracie, když …  

MS: Demokracie je, … 

VV: … když lid vládne.  

MS: Nabídnu lepší definici. Jedná se vládu, lidem, pro lid.  

VV: Ještě lepší.  

MS: Tuším, s takovou definicí přišel americký prezident Lincoln. Demokracie je, když můžeme 

odstranit vládu bez krveprolití. Tato definice je od Karla Poppera, který usiloval o Otevřenou 

společnost.   

VV: To se Čechům vedlo vždy. 1848 bylo asi 7 padlých. Paní Windischgrätzovou zabila kulka odražená 

od stěny.  

MS: Soudíte, že změna v roce 1989 zastihla bez ponětí o společenském řádu, který je na Západě.  

VV: Jak mohl být, když nikdo nikoho neznal.  

MS: V jakém ohledu?  

VV: Lidé, kteří se zabývali společností a mohli stanout včele, nebyli známí. Například nehráli hokej, 

nezpívali v operetě. Havla neznali, nebyl Gottem.  

MS: Vnímaví lidé Havla znali.  

VV: Nejde pouze o Havla, ale například o Pitharta.  
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… Demokracie a její podoby …  

MS: Navrhoval, abychom se vrátili k otázce demokracie.  

VV: Nejsem schopen se tam vrátit, jelikož ji nejsem schopen definovat. Máme demokracii. Mohu říci 

o komkoliv, že je hlupák. Také mohu kde co ukrást, když mám na to razítko, což též nebývalo. Také se 

mohu těšit, že panu Babišovi patří třetina Čech, jelikož na to má razítko, není to problém. Tak uvažuji 

o naší demokracii. V pojetí, které existovalo do jisté míry dlouho v Anglii, do vlády Margaret 

Thatcherové, která byla šílenou stařenou, pak demokracie skončila.  

MS: Demokracie je do jisté míry ohrožována ekonomickým řádem.  

VV: Není ohrožována, je likvidována.  

MS: Existovala úvaha, že demokracie a kapitalismus se vzájemně podporují.  

VV: Není to pravda. Dnešní kapitalismus je úplně jiný než kapitalismus 19. století, jenž byl krutý, ale 

nebyl tak všežravý.  

MS: Dobrá, lidé asi tak uvažovali. Obnovíme demokracii, ale zároveň nastolíme cestu prosperity. 

VV: To nikdo neušil. Netušili to ani v roce 1926, ani v roce 1919.  

MS: Soudím, že v roce 1990 si lidé představovali, že souběžně s obnovou demokracie nastane i obnova 

blahobytu.  

VV: Jak si to jako člověk husitské víry můžete myslet?  

MS: Myslím si, že husitská církev je postavena na demokratických základech … 

VV: Soudím, že téma, které diskutujeme, je podobné jako, když se bavíme o ženě, zdali je krásná, 

chytrá … Může být pouze jedno.  

MS: Snad může nastat konjunkce.  

… Demokracie a první republika …  

MS: Jelikož jste pamětníkem, jak vnímáte spojení demokracie a první republiky? Václav Havel byl 

považován za člověka, který je do jisté míry pokračovatelem Masaryka.  

VV: Tuto skutečnost jsem neznal dobře, ale je možná. Když bych se měl vyjádřit velice kacířsky, první 

republika byla utvořena proto, že zničení Habsburků bylo meritem nesmyslných úvah Francie a 

Anglie.  

MS: Avšak povedla se.  

VV: Masaryk to vystihl. Byl to geniální člověk. Nikoli velký filozof, ale byl eklektik. Vynikající literární 

myslitel. V roce 1918 zde byla bída, nezaměstnanost a radikalismus. Masaryk pomocí „Pětky“ situaci 

stabilizoval, a dařilo se mu.  

MS: Mám malou poznámku pod čarou. Pětka nebyla demokratický orgán.  
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VV: Nikomu to nevadilo. Vycházel Nezval. Byli nakladatelé, kteří vydávali dobrou literaturu. Znal jste 

francouzskou literaturu, byla zde akademická svoboda. Vysoké školy byly zdarma.     

MS: Myslíte si, že je možná inspirace v první republice, že étos se dá „přenést“, „přetavit“ do nové 

doby?  

VV: Asi těžko.  

MS: Inspirace …  

VV: To ano, ale záleží kdo to koupí.  

MV: Nutno říci, že Masaryk byl všeobecně ctěn.   

VV: Byla to úcta absolutní, ba kultovní. Měl však na to nárok.  

MV: Toto se však u nás v dějinách neopakovalo.  

MS: Než se však stal prezidentem, byl pro někoho „protivný jak činže“.  

VV: Nebyl, ale lidé jej vnímali jako zrádce národa. Studenti nechodili na jeho přednášky. Musel se učit 

česky, jelikož předtím působil v zemích mimo Čechy.  

MS: Masaryk vnímal svůj život jako službu tomuto národu. K tomu jej také přivedla jeho manželka. 

VV: Neřekl bych …  

MV: Masaryk měl dobré spolupracovníky.  

VV: On měl agrárníky, pouze Švehla bych chytrý.  

MS: Kolem Masaryka působili i jiní jako Karel Engliš.  

VV: Ano, ale byl v Brně, jelikož všichni chytří lidé jsou v Brně.  

MV: Měl též Pátečníky.  

VV: I Novotný měl Pátečníky. Byl tam Jan Procházka. Současný prezident má ekonomické Pátečníky. 

Každý se musí někým obklopit. Havel měl též své Pátečníky. Jen si vzpomeňte na pana Kocába.  

MS: Soudíte, že o demokracii měli lidé iluze, tedy vnímali jako iluzorní demokracii v první republice.   

VV: Druhá republika byla katolická, …  

MS: … fašistická, protidemokratická, protičapovská.  

VV: Co jim zbývalo? Chtěli něco zachránit a Hácha byl šlechetný člověk, …  

MS: … přesto se o něm vedou spory.  

VV: Ano, ale via facti. Hácha se s několika šílenci snažil zabránit fašistům, vlajkařům. Nepovedlo se to. 

Přišel ještě větší vlajkař, pan Hitler.  
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MS: Výsledky všichni známe.  

… Dialog, demokracie a kontexty …  

MS: Jaký význam přisuzujete roli dialogu v demokracii? Jak hodnotíte kvalitu dialogu u nás?  

VV: Kvalita je nulitní. Stačí se podívat na politické pořady v televizi.  Dialogy jsou o věcech 

přidružených. Nikdy není dialog o věci „an sich“. Proč byste jej chtěl? Vždyť je to tak výborné?  

MS: Bez autentického dialogu je těžké budovat demokracii.  

MV: Jaké účastníky dialogu máte na mysli?  

MS: Já se pouze tážu, jaký význam je v demokracii?  

VV: Ten je esenciální. Takovým dialogem myslím Pekař – Masaryk. Takový v současnosti není. Kde 

byste vzal Masaryka, kde byste vzal Pekaře.  

MS: Bez správného užití slov v rámci společenského života se věci neposouvají kupředu.  

VV: Jsme toho svědky.  

MS: Dochází k přešlapování.  

VV: Dochází k nepořádku, že nic nefunguje.  

MS: Pokud člověk neumí vést dialog, nemůže si vážit druhého člověka.  

VV: Je to ukázka toho, že je hloupý. Jestliže si nevážíte druhého, jste blb.  

MS: To znamená, že když člověk usiluje o kultivaci demokracie, je nutná i vzdělanost.  

VV: Včera jsem o tom hovořil s profesorem Dvořákem. On je velice vzdělaný člověk. Zjistili jsme, že 

úroveň současných učitelů na univerzitách je v úrovni maturantů z třicátých let dvacátého století.  

MS: Ne nadarmo se říká, že maturita za první republiky je rovna magisterskému diplomu.  

VV: Jistě. Učitelé jsou malinko výš.  

MS: Jakou kvalitu demokracie můžeme mít, když jsou lidé nevzdělaní?  

VV: S tím nemůžete usilovat o demokracii.  

MS: Můžeme říci, že díky nefunkční demokracii je lid na nedobré úrovni?  

VV: Materiál zde je. Netušíte, co se U Tygra dozvíte za chytrosti.  

MS: Ano, ale svět nemůžeme redukovat na svět pivnice U Tygra. 

VV: Můžeme, jelikož tam chodil lid. Tam nechodili pouze Dvořákové a Hrabalové. Ten díky příhodám, 

které tam slyšel, napsal nádhernou literaturu.  

MS: Je otázkou, jak konat tak, aby zdejší společnost a demokracie vzkvétala …  
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VV: Nemůžeme do toho zasahovat. Stane se to samo o sobě.    

MS: Mně jde o to, že budovat dobrou demokracii lze pouze se vzdělanými lidmi.  

VV: Není to pouze můj nápad. Stejný přístup platil i v Řecku.  

MS: Když si to přeneseme do dnešní doby, pouze vzdělanci by měli rozhodovat.  

VV: Je to jejich poslání. Řekl jste to správně. Již Mukařovský říkal: „My čeští vzdělanci“, a je jich plno.  

MS: Česká demokracie nemůže existovat …  

VV: … protože nemá vzdělanou elitu.  

MS: Historik Dušan Třeštík říkal, že jsme bohužel plebejský národ.  

VV: To je snad příjemné. Cosi podobného můžete říci o Rusech. Jsou mužici, přičemž mají 

Dostojevského, stejně jsme my též plebejci. Jan Grossman říkal: „Když jde šlechta, stojíme sklonění. 

Až přejede kočár, hrozíme na ně bičem.“ Toto jsou známé příhody. Pokud máme blbce, není 

východisek.  

MS: Následně si nemůžeme stěžovat, jakou máme demokracii.  

VV: Je výborná. Můžete vše. Kdybych věděl, že dnes můžeme krást, byl bych bohatým člověkem.  

… Kapitalismus …  

MS: Navrhoval bych, abychom diskutovali hospodářský řád - kapitalismus.  

VV: Pokud se jedná o návrat k tomuto řádu, tak kladný. Pokud máme na mysli současné hospodářské 

uspořádání, tak nulitní.  

MS: Kapitalismus si můžeme definovat tak, že se jedná o systém, kde je upřednostněna invence lidí.  

VV: Nemohu řádně posoudit. V kapitalismu jsem žil, byli tam nezaměstnaní, byla chudoba. Svým 

způsobem se jedná o nespravedlivý řád. Nyní se ale zlepšoval. Dělalo se, co se mohlo. Nebýt krize 

v roce 1929 v Americe jako nyní, existovala nadějná tendence z naší republiky udělat Švýcarsko. 

Můžeme si opakovat dějiny Evropy, roli krizí, zájmů jednotlivých států. To bychom museli projít dějiny 

světa.  

MS: Můžeme říci: kapitalismus je výsledkem spontánní interakce lidí, jejich schopnosti obchodovat, 

vyrábět ...  

VV: Myslím si, že ne. Je chybné, redukujeme-li lidskou inteligenci na schopnost „obchodovatelné“. 

MS: Ne …  

VV: Kapitalismus je systém, kde se též poctivě obchoduje. Lidé buď poctivě obchodují, nebo kradou.  

MS: Pokud se ve společnosti vyskytne krádež, lidé, kteří tak konají, mají být odstaveni od funkce …  

VV: Bohužel, ne vždy se to děje.  
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MS: Na druhou stranu, nemyslíte si, že sám kapitalismus je spojen s negativními konotacemi? Nebyla 

snaha obnovit tržní řád …  

VV: Musím říci, že nejsem z těch, kteří jsou schopni odpovídat na témata užitné ekonomie. Problém 

dneška je, že každý ji „zná“, přijdou lidé, kteří pak řídí dopravu, zemědělství, ale v podstatě tomu 

nerozumí.  

MS: Inu, nekompetence vládne světem.  

VV: Tato skutečnost ale nemá co dělat s kapitalismem.  

MS: Někdo může říci, že právě v kapitalismus bude dávat prostor těm, kteří umí. Capita, latinsky 

CAPUT, jež tvoří základ slova kapitalismus, je hlava. 

VV: Kapitalismus dle mého názoru přišel, odejde.  

MV: Myslím si, že je dobré, jak to nazval Václav Bělohradský Kapitalismus a občanské ctnosti. 

Hospodářský řád by měl být spojen s občanskými ctnostmi.  

VV: Něco v tomto duchu přijde. Nevím, zdali to bude socialismus, nebo konfucianismus, který je mi 

sympatický, Lao-c´se mi též líbí. Hus byl dogmatik, ale co mu zbývalo, proti katolickým zločincům?  

MS: Není náhodou problém, že kapitál je globální, ale demokracie je pouze lokální?  

VV: Demokracie, o které mluvíte, již dávno není. Bylo to hezké, překrásné a bylo toho dost.  

MS: Demokracie byla privatizována.  

VV: Jedná se pouze o můj subjektivní názor.  

MS: Soudíte, že změny, které byly po roce 1989, byly příliš rychlé?  

VV: Změny nemůžete posuzovat podle průběhu, ale podle důsledků. Podle důsledků byly 

katastrofické, a to ve všech ohledech.  

MS: Každá velká změna se dotkne člověka.  

VV: Jsou ty, které se vás dotýkají dobře. Například Němců pro zničující válce se dotkly dobře, jelikož 

obnovu zajišťovali kompetentní lidé. U nás to byli hlupáci, …  

MV: … nebo naivisté.  

VV: Ti tam nemají co dělat. Nejhorší je, že někteří lidé to dobře mysleli.  

… Hodnoty …    

MS: Jaké hodnoty podle vás podporují společenský a hospodářský řád? Zmínil jste se o svobodě. Ta 

definuje člověka.  

VV: Mluvíme o věcech, které jsou nedefinovatelné. Definovatelné jsou nábožensky, ideologicky, 

ekonomicky, psychologicky, ale „an sich“ jsou nedefinovatelné.   
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MS: Vychází z úhlu pohledu.  

VV: Vycházím ze zkušenosti člověka, jehož již věci nudí. Obtěžují vás úřady, nic nefunguje. Nejsem 

maximalista, ale toto mne v mém uvažování ruší.  

MS: Dobrá, ale jak jste vnímal slova Václava Havla: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Byla to 

ona, která dala patos a étos sametové revoluci.  

VV: Jaký tam byl podle vás patos? To se děje vždy. Francouzská revoluce byla též nesena emocemi. 

Také neměli žádný program.  

MS: Slova Václava Havla někdo považuje za kýč.  

VV: Může to být. Na těch slovech se může člověk vodit jako na vařené nudli, s nimi se dělají revoluce 

nejlépe. Co slíbil Lenin? Každý musí něco slíbit, aby měl plné náměstí. Myslím si, že Havel to myslel 

dobře. Napsal dvě světové hry, co mu dělal Jan Grossman. Problém je, že se hry zneužívají politicky. 

Kdyby se hrály o tom, co je tam napsáno! Na Havla můžeme pohlížet i jako na chybujícího politika, 

stejně jako na chybujícího dramatika.   

MS: Co podle vás úcta k pravdě, úcta k člověku?  

VV: Souhlasím s tím.  

… Člověk …  

MS: Posuňme se dále. Jak vnímáte proměnu člověka? Jaký byl člověk před rokem 1989 a jaký je nyní?  

VV: Víte, člověk musí být především slušný. Více nedocílíte. Jestliže chcete usilovat o lepší příští, je to 

hloupé. Být slušný je celkem pohodlné.  

MS: Je to též těžké, když je člověk konfrontován se situací, která slušnosti nepřeje. Jak vnímáte slovní 

spojení: „Měníme systém, ne lidi.“ Usilování o změnu člověka, vytváří tlak …  

VV: … na charakter. Ten je v dějinách imanentní. Komunisté měli změnu člověka jako jedno ze svých 

východisek.  

MS: Po roce 1989 byl zde apel na slušnost.  

VV: Vidíte ji na každém kroku.  

VM: Rok 1989 byl rokem opojení, …  

MS: … iluzí.  

VV: Nerad bych, aby náš dialog vyzněl, že jsem proti roku 1989. Byl velkou iluzí, snem. Řeknu to 

příměrem. Když by se prodávaly za minulého režimu pomeranče, bylo by plné Václavské náměstí. 

Když se vyhrálo v hokeji, též bylo plné Václavské náměstí. To oboje však není argument, který by 

přivedl davy demonstrantů na Champs-Elysées.  

MV: Byla plná Letná.  

VV: O davu mě poučil jistý španělský autor dvacátého století.  
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 … Politika …  

MS: Dobrá, co politika? Z toho, co jste říkal, je iluzorní, aby politika byla naplněna snahou o obecné 

dobro.  

VV: Ještě to, jistě by došlo ke katastrofě.  

MV: Stačilo by, pokud by lidé dobře spravovali stát.  

VV: Politici, kteří stát řídí, by měli vypsat daně, vydávat známky, mít pořádek a nekrást.   

MS: Vždy se kradlo. Říkalo se, když však chcete krást, alespoň nemlaskejte.  

VV: Rád bych trochu kradl, ale k tomu jsem nedostal příležitost. 

MS: Nezdá se vám, že v počátku devadesátých let byli v politice lidé, kteří měli zásady?  

VV: Osobně jsem znal všechny poradce pana prezidenta. Jeden podvodník vedle druhého, a proto 

jsem odešel z divadla, proto jsem odešel z života, jelikož jsem řekl: „S tímto si polibte šos.“  

MS: Můžeme říci, že kdo chtěl zachovat tvář, raději odešel.  

VV: Našel jsem si jinou práci. Živil jsem se s tím, nemusel jsem s tím mít nic společného. Nikdo mne 

nevyhazoval.  

MS: To znamená, že lidé, kteří představovali jisté ideály, se obklopili „prazvláštními“ lidmi.  

VV: Například Kocáb byl Havlův poradce do poslední chvíle. Přivlastnil si majetek před rokem 1989.  

MS: Politika v Čechách není vnímána jako služba lidu.  

VV: I komunisté to tak v jistém ohledu brali. Léta padesátá jsou výsledkem druhé světové války. 

Každý má o politice svou představu.  

MS: Zde jde o to, že když se deklaruji jako čestný člověk, není dobře, když se člověk obklopím 

prapodivnými lidmi.  

VV: Taková je historie.  

MS: Je důležitá Solženicynova teze, která je asi v tomto duchu: Je dobré, aby dobro zvítězilo nad zlem, 

ale když zlo vítězí, není dobré, aby zvítězilo skrze mě.  

VV: Jsou to taková abstrakta. S tím můžete pouze souhlasit, viděl bych to jako východisko. Pro mne 

lidé kolem Václava Havla byli nekompetentní. Lotři, zoufalci a někteří lotři.     

MS: Pak si člověk říká: „Dobrá, ale umíme si my Češi vlastně vládnout?  

VV: Neumíme! Kdo to umí?  
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Dialog o transformaci s Monikou Pajerovou3,4:  

MS: Co pro vás znamená rok 1989? Aktivně jste se účastnila Sametové revoluce. Dá se říci, že jste byla 

jednou z klíčových postav ze studentského hnutí. Jaké ideje jste s ní a s ním spojila? Co jste očekávala 

a jak se případná očekávání naplnila.  

MP: Do dnešních dnů, když si vzpomenu na ty události, cítím totéž, jako 17. listopadu na Albertově. 

Ve čtyři hodiny odpoledne jsem vystoupila na nějaké krabici od zeleniny a zahajovala demonstraci. 

Teprve když jsem vylezla výš, než stáli všichni ostatní, tak jsem uviděla davy a uvědomila si, že to 

bude jiná demonstrace, než všechny ty, které jsme pořádali do té doby. To proto, že nás tam obvykle 

běhalo pouze 150 stejných lidí. Myslím si, že jsem si tam poprvé uvědomila, že toto asi bude 

přelomovým okamžikem. Pak se to potvrdilo. K průvodu procházejícím Prahou se spontánně přidávali 

lidé, kteří vůbec nebyli ani studenty, ani bojovně naladěni, zkrátka, lidé vybíhali z domů a přidávali se 

k nám. Byla tam skutečně obrovská spontaneita.  

MS: Bylo tam stejné vlnové napojení, což se ve vypjatých dobách stává …  

MP: Bylo tam kolektivní vědomí toho, že takto již to dál nejde, že toho bylo dost …  

MS: Užila jste spojení „jiná demonstrace“. Dříve však byly akce jako „Palachovy týdny …“ 

MP: Ano, my jsme se předtím jako jednotlivci zúčastňovali všeho, co bylo od Škroupova náměstí, ... 

MS: … což byla disidentská akce na Den lidských práv, 10. prosince 1988, ... 

MP: … kde poprvé na veřejnosti „vystoupila“ Charta 77, Václav Havel, Ladislav Lis, Petr Placák. Také 

jsme byli účastni 21. srpna, 28. října, Palachova týdne. To byly tři milníky v každém roce. Na tom bylo 

trochu frustrující to, že nás jednak vždy rozehnali, a také jsme se osobně všichni „znali“. Měli jsme 

pocit, že nelze zasáhnout našimi aktivitami do širší veřejnosti. Pamatuji si, že jsme jeli s Martinem 

Mejstříkem na podzim roku 1989, tedy v říjnu 1989 do, do Lipska na obrovské demonstrace, které 

tam pořádalo Neues Forum před kostelem svatého Tomáše.  

MS: To nepřímo souviselo s pádem Berlínské zdi …  

MP: Ano, pořád jsme se ptali organizátorů, což byla evangelická církev, jak to udělali … Shodou 

okolností jsme u nich i bydleli … Měla jsem tam přátele, kteří studovali na univerzitě a byli 

v evangelickém soboru. Tázali jsme se, jak dosáhli toho, že lidé ztratili strach. To proto, že ve 

východním Německu měli lidé větší strach, než tady. Je zvláštní, že jim přišlo najednou 60, 80 tisíc - až 

120 tisíc lidí. Bylo nám řečeno, že to musí být alespoň trochu oficiální. To proto, aby se lidé nebáli. 

Tázali jsme se, jak to může být oficiální, když svoláváme demonstraci? Bylo nám řečeno: „My jako 

církev, když pořádáme církevní shromáždění k nějaké příležitosti vždy v pondělí, tak lidé vědí, že to je 

právě ono. Máme tam jisté záruky, že nezasáhnou …“ My jsme s Martinem Mejstříkem po celou cestu 

ve vlaku toto diskutovali a snažili se vyřešit otázku, jak bychom to mohli udělat, aby nám to povolili. 

                                                           
3
 Monika Pajerová *1966, česká anglistka a skandinavistka, vysokoškolská pedagožka, předsedkyně ANO pro 

Evropu, v rámci této společnosti vznikl projekt Evropský manuál, který byl vysílán v České televizi.  
4
 Dialog byl nahrán v pátek 29. června 2012 v odpoledních hodinách v prostorách kavárny Krásný ztráty 

Náprstkova 10, Praha 1, Staré Město. 
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Snad, že bychom vybrali datum, které není Palachovým týden, není 21. srpen, 28. říjnem. Co by to 

tedy mohlo být?  

MS: Den studentstva, jak prosté, že? 

MP: Přesně … Když jsme dojeli do Prahy a přednesli jsme to ve Studentském tiskovém informačním 

středisku (ve STISu, který jsme spolu vedli), všichni zajásali. Trochu se pochopitelně báli, aby to 

nebylo komunistickými strukturami zneužito … Poté přišli nezávislí studenti ze STUHY, což byl právě 

Jiří Dienstbier, Marek Benda, Šimon Pánek, Ondřej Zach. Ti rovnou řekli, že za námi jdou zkrátka 

proto, že chtějí něco 17. listopadu udělat. 

MS: Když to nebude 17. listopad, tak to bude na den lidských práv.  

MP: Také říkali, že mají zkušenost, že se demonstrací účastní stále stejní lidé. Usilovali o propojení 

s naší studentskou strukturou, což byly časopisy. Na každé fakultě byl studentský časopis. My jsme na 

filozofické fakultě měli Situaci, DAMU, FAMU, HAMU měly slavnou Kavárnu, medici Emko, žurnalisté 

měli Proto. My jsme řekli, že je to výborný nápad a jak to chcete dělat? Původně chtěli chodit po 

dvojicích Opletalovou ulicí do ulice Politických vězňů. Soudím, že to byl také dobrý nápad.  

MS: Proč nezahájit rovnou v centru města, že?       

MP: Ano, ale své tam také sehrály dvojice. Těžko se bude prokazovat, že je to demonstrace. Pak jsme 

se nakonec domluvili, že zkusíme požádat o nějaké místo v centru města. Oni nám rovnou řekli, že 

neexistuje Václavské náměstí, neexistuje Staroměstské náměstí. Sami jsme se tázali, co je tedy 

možné? Jan Opletal měl pohřeb na Albertově. Tam to ale nikdo nezná. Musím říci, že sama jsem se 

tam běžela podívat. To proto, že jsem nevěděla přesně, jak to tam vypadá. To znali medici a 

přírodovědci. Líbilo se mi, že tam byly schody, na něž budeme moci umístit techniku a vůbec, je to 

tam rozlehlé. Pouze bych ráda řekla, jako organizátoři akce 17. listopadu jsme nepočítali, že to bude 

ten hlavní výbuch, jimž začne revoluce. Mysleli jsme si, že to bude jedna z akcí, které nejpozději 

v Palachově týdnu, tedy v lednu, by to mohly prorazit. Cítili jsme velikou podporu. Shodou okolností 

zároveň s děním v komunistické straně. Nevíme, zdali to tam někdo chtěl zradikalizovat. To proto, že 

mezi nás dali zprávu, že byl zabitý student. Měli jsme zprávy od mediků, že ve všech nemocnicích jsou 

zranění a možná i mrví lidé. To byl impuls k radikalizaci našich aktivit. Bylo to během víkendu …  

MS: Krátce poté bylo založeno Občanské fórum …  

MP: To bylo tuším až v úterý. V sobotu a v neděli jsme na těch kolejích na Hvězdě a Větrníku zakládali 

stávkové výbory jednotlivých fakult, které měly za úkol v pondělí na fakulty nastoupit, obsadit je … To 

proto, že jsme si odhlasovali, že bude okupační stávka. 

MS: Rád bych se zeptal, zdali jste vnímala studentský život intenzivně.  

MP: V těch předchozích letech? Ano, dva, tři roky před tím perestrojka, glasnosť se na filozofické 

fakultě projevovala. Měla jsem pocit, že někteří lidé z toho měli strach. To se týkalo těch, kteří tam 

dělali čistky v roce 1969 – 1970. Naopak někteří profesoři jako Miroslav Jindra či Martin Hilský na 

anglistice, tak to byli takoví osvícení lidé.  

MS: Ti ale byli ve straně …  
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MP: Byli ve straně, jelikož by tam jinak ani nemohli působit. Pan Jindra byl dokonce vedoucím 

katedry. Dva, tři roky před tím jsem cítila, že nás vždy zachránili, když nás někdo chtěl vyhodit 

z fakulty … Například v létě 1988 jsme měli letákovou akci, kde sebrali naše lidi na Staroměstském 

náměstí a chtěli je okamžitě vyhodit z fakulty. Tamní profesoři se za nás postavili a nebylo to poprvé. 

Dva, tři roky před tím cítili, že se k něčemu schyluje. Nevěděli to jistě, ale hráli to na ostří nože, do 

jaké míry nás mohou ještě hájit a kdy je dobré nás pustit. Tím myslím mladého Jana Duse, syna 

evangelického faráře, Janu Hybáškovou, Ondřeje Zacha, jenž byl v ilegální struktuře STUHY.  

MS: Soudíte, že studenti byli v dobrém slova smyslu aktivní. Zajímali se o život a to, co je obklopuje.  

MP: Příliš ne. Byla to menšina lidí. Tak je to ale vždy.  

MS: Díky té menšině se spustila lavina, řetězová reakce. 

MP: Řekněme z pěti set padesáti studentů fakulty, tak časopis Situace dělalo patnáct až dvacet lidí. 

To byli zároveň ti samí lidé, kteří dělali nástěnkové věci na chodbách. Tam jsme umísťovali i 

fotografie.  

MS: Oběť byla nesena tak malým počtem jedinců. Pokud by vás odstranili …  

MP: To je to, co zůstává překvapivým momentem. Od 17. listopadu v pátek do pondělí ráno, tedy do 

20. listopadu, neexistovalo nic. Nebylo ještě Občanské fórum, studentské stávkové výbory byly zatím 

tajné. Je zvláštní, že aktivní studenty nevybrali.    

MS: Herci již cosi konali, ostatně Činoherní klub, Národní divadlo …  

MP: Také mohli být vybráni, odstraněni. Stačilo by sebrat dvě, tři divadla a měli by je.  

MS: Vzniklo by ticho. Tam ale fungovala zpráva o mrtvém studentu.  

MP: Byly to řádově desítky lidí. Na naší fakultě dvacet pět lidí. Na ČVUT více, ale tam to bylo těžší. 

Takový Jiří Dienstbier či Marek Benda měli dost velké problémy jednotlivé lidi sehnat. Pokud by nás 

chtěli sebrat na kolejích během soboty a neděle, kde jsme se teprve scházeli, psali jsme první 

prohlášení, vybírali jsme, kdo za kterou fakultu bude hovořit …  

MS: Pokud by zde byla síla, tak to učiní.  

MP: Od pondělka bylo jasné, že už by to bylo těžké. Zřejmě se mezi sebou tak dlouho dohadovali, až 

nakonec bylo pozdě.  

… Student a výuka …  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímala výuku … Objevovala jste snahu o kritické myšlení? Sama jste 

zmínila profesora Hilského.  

MP: To se odehrávalo v předmětech, které primárně nebyly politické. My jsme chodili na nepovinné 

předměty …  

MS: Jinými slovy ty, které nebyly ideologicky intoxikované.  
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MP: Studovala jsem literaturu, jazyky a tam se o těchto věcech hovořilo daleko otevřeněji než na 

studiu politologie či vědeckého komunismu. Ti se nemohli nijak vyjádřit, zatímco my jsme na příkladu 

islandských ság na skandinavistice či na starých canterburských povídkách na anglistice mohli o 

některých věcech zakódovaně hovořit. Osobně to pro mě bylo zajímavé.   

… Exil …  

MS: Zůstaňme ještě v minulosti. Vy jste měla kontakty na Západ, neměla jste zájem opustit tuto zemi?  

MP: Toto téma ve mně žilo. Bylo to velké dilema. Moji rodiče byli příznivci Charty 77. Tatínek je 

fotograf, maminka je psycholožka …  

MS: Chartu však nepodepsali.  

MP: Nepodepsali. Byli lidmi, kteří těm chartistům pomáhali. Když Danu Němcovou zavřeli do vězení, 

Jiří Němec byl ve vězení, tak jsme se starali o jejich nejmladšího syna Jakuba.  

MS: Solidarita, která se v našich zemích mezi lidmi objevila ve větší míře ve vypjatých okamžicích.  

MP: Toto Jiřina Šiklová popisuje …  

MS: … jako šedou zónu. 

MP: Co si pamatuji, tak naši rodiče se o emigraci stále dohadovali, avšak z důvodu toho, že neměli 

výjezdní doložku, nebylo to aktuální. V roce 1980 – 1981 přišla velká akce Asanace ve vztahu k Chartě 

77. Najednou se vystěhovala celá řada jejich přátel: Svatopluk Karásek s celou rodinou do Švýcarska, 

Julius Tomin s celou rodinou do Anglie, Jonákovi do Kanady. To byli ti, kteří spolu vlastnili mlýn, kam 

jsme jezdili na víkendy.  

MS: Přátelé se ztenčovali a to byl podnět.  

MP: Moji rodiče znejistěli. Atmosféra doma byla depresivní. Pamatuji se na loučení se Sváťou 

Karáskem a jeho třemi dětmi. To bylo strašně smutné. Vypadalo to, jakoby zde probíhal pohřeb. 

Pamatuji si, že jsem od té doby začala chodit v černém oblečení, ačkoliv mi bylo čtrnáct, patnáct let. 

To proto, že jsem měla pocit, že ty lidi již nikdy neuvidím. Shodou okolností to byli moji nejbližší.  

Rodiče se na základě této skutečnosti začali dohadovat. Byl tam konflikt mezi maminkou, která 

strašně chtěla odejít za svou nejlepší kamarádkou Stáňou Karáskovou, která byla také psycholožkou. 

Lze říci, že by ony mohly pracovat ve stejném oboru. Přestože můj otec má Sváťu Karáska hodně rád 

a jsou přátelé do dnešních dnů, tak emigrovat nechtěl. Nechtěl se k nim připojit, nechtěl ztratit 

domov, i když Sváťa Karásek tam měl znovu svou komunu v Curychu na faře, které sloužil.  

MS: Někdo je pro exil určen, umí se v dobrém smyslu přizpůsobit.  

MP: Přesně. Zajímavé je, že tatínek je fotograf a mohlo by se říci, že si fotografovat může, kde chce. 

On ale neustále říkal, že má vztah k přírodě, k architektuře, že by nikde jinde fotografovat nemohl. 

Snažila jsem se tomu porozumět, neboť jsem se sama stěhovat nechtěla. Nevím ale, jak bych se 

zachovala, kdyby mi jako Markétě Němcové, nejstarší dceři Dany Němcové, neumožnili udělat si ani 

maturitu. Stejný osud postihl i jiné děti disidentů. Ano, někteří mohli udělat maturitu, ale nakonec 

nebyli přijati na žádnou vysokou školu. Pro mě vzdělání, studium bylo nesmírně důležité. Nechci říci, 

že bych jej chtěla získat za každou cenu … Měla jsem spolužáky, kteří z toho důvodu vstoupili do 
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komunistické strany. Zkrátka jsem se nechtěla stěhovat, nechtěla jsem odejít. Ale když to někdy bylo 

hodně smutné, myšlenky tohoto typu se vracely.  

MS: Jak na vás působili lidé, kteří odešli, a s nimiž jste se mohla na Západě setkat. Byl to Jiří Kolář, 

Pavel Tigrid, Antonín J. Liehm.  

MP: Proto mě to téma pronásledovalo … Neustále jsem se potýkala s otázkami, co by se stalo, 

kdybych šla do exilu. Dělala jsem sérii rozhovorů pro náš studentský časopis s Pavlem Tigridem a jeho 

ženou, Antonínem Liehmem, Jiřím Grušou, Karlem Hvížďalou. Šla jsem po stopách lidí, které jsme 

neměli znát. Tázala jsem se, proč se rozhodli k emigraci, považují-li to za dobré rozhodnutí, jaká to 

nese úskalí, rizika a tak dále. Pochopitelně ti, co byli v emigraci - Pavel Tigrid a ostatní, mi říkali, že je 

to dobré a i z té emigrace se dá leccos dělat. Fakticky jsem ale měla skrytý pocit, že tomu tak není. 

Z mé první a poslední cesty do Paříže v létě 1989, kde mi zůstali dobří kamarádi filmová režisérka 

Andrea Sedláčková a lékař Martin Pavelka z Brna, jsem se vrátila, neboť jsem nebyla přesvědčená, že 

jsou v emigraci tak spokojení. Ani jsem nevěřila tomu, co mi řekl Pavel Tigrid: „Prosím tě, tam se to 

nezmění dalších dvacet let. To je nesmysl, proč se tam vracíš … Necháš se odstřelit …“ Vyloženě jsme 

se pohádali, když jsem mu oznámila mé rozhodnutí pro návrat. Abych se přiznala, nevěřila jsem mu. 

Říkala jsem mu, že přeci sami nevědí, co se u nás děje, ale jistě vím, že jsou tam různé ostrůvky. 

S nadějí, že se to změní, jsem se vrátila, ačkoliv to byla poslední možnost, která se mi naskytla.  

MS: Byl to Tigrid, kdo řekl do Svobodné Evropy, že skutečným kandidátem se stane Václav Havel.  

MP: Když jsme obsadili Řetězovou ulici a DAMU, kde byl stávkový výbor, neodpustila jsem si vtip. 

Někdy v úterý či ve středu jsem z pevné linky zavolala do Svědectví do Paříže. Tam to zvedla paní 

Ivanka Tigridová. Řekla jsem: „Ivanko, můžete mi dát Pavla …“ a pak jsem mu řekla: „Pavle, tak ty 

také všechno nevíš … Pohádali jsme se v srpnu a nyní je listopad. Jak na to zareaguješ? “ On řekl: 

„Uznávám, dám studentskému hnutí dvacet tisíc franků jako cenu Jana Palacha. Za to si kupte 

kopírky,  vybavení ...“ Rozhodně bylo vidět, že je z toho paf.  

MS: Nikoho to nenapadlo.  

MP: V létě 1989, a to jsem skutečně hovořila s mnoha lidmi, jsem nepotkala jediného člověka ani ve 

Švédsku, ani ve Francii, ani v Německu, který by mi řekl: „To je tím, že se to mění a může být během 

dvou let hotovo ...“ Nikdo z emigrantů mi to neřekl ve Stockholmu, v Linköpingu, v Berlíně, v Paříži - a 

to jsem se na to výslovně ptala. Nikdo to zkrátka neočekával.  

… Vítr z Moskvy … 

MS: Přesto bylo možné sledovat, že doba byla těhotná změnou. Vanul vítr z Moskvy, …  

MP: Ale pozor! Do Paříže jsem přijela 14. července, na francouzský národní svátek. Bylo to dva 

měsíce po incidentu na Náměstí Nebeského klidu a na Champs Élysées to bylo znát … V Pekingu tanky 

rozjezdily studentské město. Stovky lidí zmizely, tisíce lidí šlo do táborů. Zachránili se ti, co uprchli na 

americkou ambasádu. V Paříži ten den 14. července 1989 šli po Champs Élysées na Place de la 

Concorde uprchlí studenti z Číny. Vůbec k tomu nebyla žádná hudba, žádné projevy. Oni měli pouze 

bubny a na ty bubnovali. Bylo to neskutečně působivé. Všichni na Západě si říkali, že akce ve Střední 

Evropě mohou dopadnout tak, že to rozstřílí, že to tanky rozjezdí. To proto, že stanové městečko 

studentů na Náměstí Nebeského klidu trvalo několik týdnů a vypadalo to velice nadějně.  
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MS: Bylo to shodou okolností, kdy pan Gorbačov navštívil …  

MP: Celé týdny západní novináři svobodně referovali o tom, co se děje v Číně a pak měli co dělat, aby 

mohli přes noc uprchnout. Soudím, že i u nás obě varianty byly otevřené.  

MS: Zaplať Pán Bůh za to, že u nás vyšla mírová.  

MP: Na dlouhou dobu se ty věci uzavřely. Soudím, že železná opona se jenom posunula …  

MS: … na východ od nás.  

MP: My jsme vlastně měli štěstí jako střední Evropa, že jsme se vrátili do západní Evropy.  

MS: Střední Evropa byla unesena na Východ, a nyní se navracíme do kulturního a hospodářského 

prostoru, kam jsme náleželi ...  

MP: Jak k tomu přijdou chudáci Ukrajinci či Bělorusové. Soudím, že jsou stejně kulturní, stejně 

zajímaví …  

MS: Problém je, že mají Janukovyče a Lukašenka.  

MP: Zřejmě jsou příliš na Východ.  

MS: Na druhou stranu jsou země Litva, Lotyšsko, Estonsko ... 

MP: Tam se to podařilo vyřešit záhadným způsobem. Možná díky NATO.  

MS: Ne nadarmo Timothy Garton  Ash hovoří o roku 1989 jako o roku zázraků.  

… Komunisté a ideologie …  

MS: Rád bych zůstal před rokem 1989 a položil obecnou otázku. Jak vy vlastně vnímáte ideologii 

komunismu? Je to cosi, co je obhajitelné, v kontextu směřování ke spravedlivé společnosti?  

MP: Komunismus ne. Soudím, že komunismus stejně jako nacismus šanci měl a ukázalo se, že jejich 

realizace není možná, avšak socialismus, tak tam musíme rozlišovat. V podobě, jaký máme ve Francii, 

v Německu či ve skandinávských zemích, ten pochopitelně možný je. Mezi komunismem a 

socialismem jsou však zcela zásadní rozdíly. To, čemu se zde říkalo reálný socialismus, žádný 

socialismus nebyl.  

MS: Vnímáte socialismus tak, že trh je doplňován státními zásahy.  

MP: Ano, stát má odpovědnost …  

MS: Němci hovoří o sociálně tržním hospodářství. Silnou roli na formální politiky měla freiburská 

ekonomická škola, která vnesla do ekonomické teorie onen „ordoliberalismus“.  

MP: Věřím tomu, že stát má nejen možnost, ale i povinnost vyrovnávat šance lidí v kontextu 

majetkové a mocenské nespravedlnosti. Tak je vnímán sociální stát ve Francii, ve Skandinávii, tedy v 

zemích, kde jsem mohla žít a mohla jsem s tím být konfrontována. Zkrátka jsou to takové oblasti, 

které umožňují lidskou důstojnost, volný přístup ke vzdělání, dostupnou zdravotní péči, podporu 

nezaměstnaných a péči o staré lidi. To je zkrátka samozřejmostí. O tom se vůbec nediskutuje. To ale 
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nemá nic společného s tím, jak se chápal socialismus zde. Tam totiž vypadlo ze socialismu s lidskou 

tváří ten člověk a zůstal pouze socialismus, a proto byl označován za reálný.  

MS: Pokud však před někým řeknete slovo socialismus, tak …  

MP: Právě proto to vysvětlování, neboť cítím, že by zde mohl být zdroj nedorozumění.  

MS: Dá se říci, že jste z politického profilu stoupenkyní socialistického uspořádání společnosti … 

Takový postoj jste měla i v počátcích utváření svobodné společnosti? Tehdy dominovalo silné „protržní 

vanutí“.   

MP: Osobně bych řekla, že jsem levicový liberál. To proto, že si hodně zakládám na liberálních 

hodnotách, ale mám silné sociální cítění. Zkrátka levicový liberál je označení, které mě definuje.   

MS: Soudíte, že komunistické ideologii odzvonilo, že byla falzifikována dějinným procesem a nebudou 

velké snahy o její zpětné ustavení? Je málo zemí s takovýmto režimem, avšak mezi těmi jako je Kuba 

či Severní Korea máte také Čínu …   

MP: Je dobře, že se na to ptáte. To proto, že pokud byste se mě zeptal před pár lety, tak bych vám 

řekla, že tato země je pevně a navždy ukotvena v západní Evropě, v Evropské unii, v NATO, že nám 

žádné nebezpečí nehrozí. Nyní v poslední době v souvislosti s ekonomickou a finanční krizí, která ale 

přerůstá v krizi demokracie, se začínám poněkud obávat, že tu svou demokracii bereme jako příliš 

samozřejmou. To proto, že nejsme ohroženi komunismem nebo nacismem, ale jsme ohroženi tím, co 

vidíme v Rusku. Tedy tím, co bychom mohli nazvat rozpadem státu, rozpadem demokratických 

struktur, ...  

MS: … postupnou oligarchizaci politiky.   

MP: Ano, a také vznikem propasti mezi politickou reprezentací, která je opravdu malou skupinou a 

většinou té populace. Osobně bych se toho bála.  

MS: To vede ke vzniku nepříjemného sociálního napětí, které může mít třaskavou sílu a podrýt 

legitimitu systému, který je založen na konsensu …  

… Demokratizace a meze demokratizace …  

MP: Například nedávno jsem měla rozhovor s panem Mitrofanovem, což je novinář z Práva, jenž má 

ruské kořeny. On mi říkal, že když sleduje situaci v Rusku, obává se toho, že v této krizi nejen 

ekonomické a finanční, ale již v krizi demokracie, by se mohlo stát, že lidi i v České republice začne 

přitahovat představa pevné ruky … Pokud se jich Jan Hartl ze STEMu zeptá: „Dáváte přednost 

demokracii, či vládě pevné ruky?“ Před časem to byla jasně demokracie, ale nyní ona vláda pevné 

ruky, byť nevíme přesně, co si pod tím lidé přesně představují, v myslích lidí jasně posiluje. Osobně 

mě to překvapilo. Ráda bych zdůraznila, že - více méně dvacet let - jsme žili po roce 1989 v poklidu a 

důvěře v budoucí vývoj, protože tato země je „zabezpečená“. 

MS: Byl to Francis Fukuyama, jenž diagnostikoval „konec dějin“ …  

MP: Žádný konec se nenastal …  

MS: Bylo to snad vystižení faktu, že liberální demokracie je jediným vítězem …    
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MP: a že je to historicky dáno. Vidíme, že to vůbec pravdou není … Nic není dáno, a proto musíme o 

demokracii stále usilovat, neustále bojovat. Soudím, že jsou daleko zajímavější práce Timothy 

Gartona  Ashe či Jacquese Rupnika, než Francise Fukuyamy.  

MS: I pana Huntingtona se Střetem civilizací …  

MP: Ano, musíme onen proces neustále sledovat a o dobrý vývoj usilovat. Kontrolovat, zdali ještě 

všechny ty demokratické principy, které jsme si v listopadu 1989 vytyčili, jestli v nás trvají a jestli je 

naplňujeme. Musíme se tázat, zda máme svobodná média, jestli máme aktivní občanskou společnost, 

jestli máme politické strany, které opravdu zastupují voliče. Jestli máme kontrolu soudů a jiné. Nyní 

jsme uprostřed krize a zjišťujeme, že ne vše funguje tak, jak jsme si představovali …  

MS: Kdyby k tomu měl člověk zaujmout pádné stanovisko, lze říci, že jsme možná chtěli demokratický 

kapitalismus a máme místo toho …  

MP: … „divokou demokracii“.  

MS: Ne, spíše kapitalistickou demokracii. To znamená, vychýlení od oněch východisek roku 1989, 

třebaže o síle kapitálu mnoho lidí nevědělo. To proto, že zde byla více jak čtyřicetiletá diskontinuita.  

MP: Ano, když máte peníze a jmenujete se Zdeněk Bakala, Andrej Babiš či Petr Keller, tak si můžete 

koupit politickou stranu, jednotlivé politiky, prostor v médiích, prostor na billboardech. Byla by iluze 

se domnívat, že to lidi neovlivní. Běžní lidé, kteří mají svá zaměstnání, své starosti, nemají možnost 

zjistit, kde ten pan Babiš přišel k penězům, jak pan Bakala získává peníze z hornických bytů v Ostravě. 

Lidé to nevědí, a tím pádem se nechají ovlivnit rozhovory, fotografiemi. Nepřímo si tím vysvětlujeme 

fenomén Berlusconi. Ráda bych řekla, že krize důvěry ve stát, fakt - že by se nám stát mohl rozpadat, 

což vidíme v Rusku, jsme viděli v Itálii před nástupem Berlusconiho. Jeho nástup byl umožněn tím, že 

demokratický systém se začal rozpadat. Lidé do té doby naprosto nedotknutelní, integrovaní ve 

velkých politických stranách, jako např. Andreotti a najednou se ukázalo, že je to jedna velká 

konstrukce, která se zřítila. A do tohoto prázdného prostoru vstoupil Berlusconi se svými penězi, se 

svou televizí, se svým vlivem. Trvalo to řadu let, než to lidé pochopili. 

MS: Někdo může říci: „Zaplať Bůh, že toto nebyl příklad České republiky.“  

MP: Ale v budoucnu to tak být může.  

MS: Ne nadarmo co není, může být a má to fatální důsledky …  

… Co jsme chtěli? …  

MS: Dobrá, to byla demokracie, položme obecnější otázku. Věděli lidé, třeba vy studenti, co žádáme? 

Demokracie je slovo, které je často používáno, ale co vlastně uvnitř skrývá? Jaké ideje a asociace si 

vybavíte, když jste byla studentkou? Zažila jste pouze normalizační dobu …  

MP: Řekla bych, že lidé ve studentském prostředí chtěli vědět pravdu. Pokud řeknu, že jsme chtěli 

vědět pravdu, tak se jednalo o pravdu historickou. Jak to bylo v roce 1938? Jak to bylo s Mnichovskou 

dohodou? Co se zde dělo za války? Jak probíhalo Pražské povstání? Co se dělo v letech 1945 – 1948? 

Jak je možné, že komunisté zde tak lehce zvládli? Jaké šance měl rok 1968? Mně osobně zajímal rok 

1968. To proto, že byl historicky nejbližší naší zkušenosti. Pořád jsem četla stará čísla Reportéra, My a 
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Literární noviny, které jsme měli na půdě. Neustále jsem si zjišťovala, proč takoví inteligentní, 

zajímaví lidé jako Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Milan Kundera, ale i někteří politici jako Alexander 

Dubček, Josef Smrkovský nebo Zdeněk Mlynář, proč se jim to nepodařilo? Proč to bylo odsouzené 

k zániku již před vojenskou invazí? Proč nebyli obratnější? Proč to nepředvídali? Proč byli tak 

překvapeni?  

MS: Tento režim nedával prostor pravdě, a proto se začal drolit. 

MP: My jsme ale chtěli vědět pravdu o minulosti. Osobně jsem za ní šla. Slibovala jsem si od toho, že 

pokud pochopím, jak to doopravdy bylo v nedávné minulosti, tedy sto let nazpět, tak se budu lépe 

orientovat v tom, jak je vůbec možné, že existuje tak absurdní režim, v němž jsem já již dvacet let žila. 

Abych se přiznala, tak jsem vůbec nechápala, jak to ještě může fungovat. Také jsem nerozuměla 

ekonomické podstatě toho režimu. Divila jsem se, že to ještě nezkrachovalo, nezbankrotovalo. 

Nerozuměla jsem, proč se lidé již dávno nevzbouřili. Nerozuměla jsem, proč nebyla vojenská vzpoura 

v armádě. Nerozuměla jsem, proč nám západní země nepřišly na pomoc. Abych se přiznala, tak jsem 

se v tom příliš nevyznala. Hodně jsem proto soukromě studovala historii.  

MS: Ne nadarmo se říká: „Poznej pravdu a ta tě osvobodí.“ To je z evangelia svatého Jana.  

MP: Tehdy jsem četla historii a nyní psychologii. Tehdy jsem chtěla vědět, co se stalo, jak se to stalo, 

kdy se to stalo a nyní bych se ráda dopátrala odpovědi: „Proč se to děje? Jaké jsou motivy za 

jednotlivými akcemi lidí?“ 

MS: Dobrá, to byl požadavek i axiologický. Trochu jste odběhla od otázky společenského uspořádání, 

třebaže s hodnotovým východiskem také souvisí. Jak jste uvažovala či vaši kolegové o demokracii. 

Někdo může říci, že demokracii konstituují zákony, zvolí se lidé, vytvoří se mediální scéna …    

MP: … a bude to nějak fungovat.  

MS: A nefunguje …  

MP: Mně se líbí příměr, který u nás říkal Tomáš Halík. Máme kostru, máme organismus … Máme 

vládu, máme parlament, máme soudy, ale neproudí tam krev, neproudí tam ta životadárná energie. 

Všechno je to strnulé, zkostnatělé, zkrátka pouze kostra. My ji potřebujeme obalit, oživit. Pokud si 

vzpomínám, tak toto bylo vysvětlení aktivit Impulsu 99. Soudili jsme, že tomu dáme patřičný impuls a 

dané struktury a společnost jaksi ožijí.  

MS: Společenský prostor musí být formován aktivním přístupem lidí. Rozhodně zde nefunguje přístup, 

který se dá uplatnit u Golema. Tomu dáte šém a bude pracovat, či se alespoň bude se pohybovat.  Pro 

jeho „efektivní“ funkci by bylo možná záhodno onoho Golema směrovat, aby sloužil, ovšem to by 

mohlo být nahlíženo, že lidem bude brát možnost volby, jelikož je vychováváme a navigujeme, co mají 

konat.  

MP: Tomáš Halík napsal takovou závěrečnou zprávu k ročnímu výročí Impulsu 99, když jsme vydávali 

publikaci, která se jmenuje „Impuls občanské společnosti“. Tam napsal slušný příspěvek týkající se 

toho, že jsme byli napřed, že jsme byli netrpěliví, že jsme nerozuměli tomu, že lidé, kteří se 

dennodenně nezabývají veřejným prostorem a politikou, potřebují delší čas na to, aby si to 

promysleli, aby usoudili, zdali si to jejich energii zaslouží a jestli ji do té kostry chtějí vdechnout, či ne.  
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MS: V minulosti bylo „My“ a „Oni“. Lidé si mysleli, že pokud si zvolí nějaké představitele, budou pro 

nás pracovat.  

MP: V tom jsme žili prvních deset let. Soudím, že jako studentští vůdci a generace roku 1989, prvních 

deset let jsme si to skutečně velmi užívali. Byli jsme toho názoru, že jsme již udělali hodně. Budovali 

jsme struktury, nechali jsme se málem vyhodit ze školy, občas jsme absolvovali výslechy, byli jsme 

proháněni na náměstích, prožili jsme si týdny okupační stávky a nyní se můžeme vrátit ke svému 

studiu. Šimon Pánek ke své přírodovědě, Jan Bubeník k medicíně, Pavel Žáček ke své novinařině, já na 

filozofickou fakultu a nyní to za nás bude dělat někdo jiný. Začali jsme si poctivě budovat své profese. 

To proto, že jsme chtěli dokázat, že nejsme jen ti studentští revolucionáři, byť nám na tom hodně 

záleželo.  

MS: Cílem bylo dokončit studia a začlenit se do společnosti a nevyužívat privilegií, k nimž jsme došli 

díky revolučnímu období.  

MP: Záleželo mi na tom. Z těch deseti lidí šel do profesionální politiky Marek Benda, Jan Vidím nebo 

teď Jiří Dienstbier.  

MS: A jsou tam do dnešních dnů.  

MP: Zřejmě, proto, že jsem byla jediná žena mezi těmi deseti studentskými revolucionáři … Dalším 

faktorem bylo, že jsem již měla dítě, dceru Emičku. Cítila jsem odpovědnost, říkala jsem si, že musím 

dostudovat, musím si vybudovat svou profesi, musím něco umět, někým být, ne jen političkou.  

MS: To je snad nutné. Vždyť politici mají být s jinou profesí než pouze profesí politika. 

MP: Ano, do dnešních dnů soudím, že by politici měli mít svá občanská povolání. Dokonce se 

domnívám, že by bylo dobré, kdyby to bylo prakticky možné. Politik by mohl absolvovat pouze dvě 

volební období a nemohl by tam být dvacet let. Za druhé by měl mít možnost ve veřejné funkci 

vykonávat své civilní povolání. Když je lékař, novinář či vysokoškolský učitel. To proto, aby neztratil 

kontakt s normálním životem. 

… Kapitalismus …  

MS: Dobrá, to byla politika, veřejný prostor, jenž je lidem blízký. Je dobré se zeptat, jak jste vnímala 

opětovné ustavení kapitalistického systému. Volný trh byl na západ od nás fungující. Lidé mohli žít 

v blahobytné společnosti. Vy byste poukázala, že například ve Francii byl fungující socialismus. 

Soudíte, že zdejší lidé si přáli obnovení řádu, jenž zde byl za první republiky. Když se podíváme do 

historie této země, ono dvacetiletí patří k světlé historii …  

MP: Ano, do dnešní doby si o tom čtu a lidé, kteří ji utvářeli, jsou pro mě inspirací. Masaryk, Čapek, 

Peroutka … Byli to obrovsky vzdělaní lidé … 

MS: Ano, byli zde lidé se širokým rozhledem. Na druhé straně je dobré připomenout, že oni pouze tu 

dobu netvořili … Doba měla své zákruty, které byly spojeny i s kapitalistickým pořádkem. Například 

tato země zažila též velkou hospodářskou krizi, přesto onu dobu hodnotíme kladně, byť byla 

kapitalistická …  
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MP: Mám pocit, že jsme se v Občanském fóru hned na začátku po listopadu 1989 rozdělili. Patřila 

jsem ke skupině, která hned začala ztrácet na vlivu a prohrávat. Byla to ta skupina, která chtěla 

udržet Občanské fórum. Definovala se jako liberální střed. Byla vedená Jiřím Dienstbierem a měla ve 

vládě lidi, jako byla Dagmar Burešová, Luboš Dobrovský, Josef Vavroušek. My jsme se bránili tomu, co 

začal prosazovat Václav Klaus s některými zástupci z regionů, tedy že se Občanské fórum má 

přeměnit v standardní konzervativní, pravicovou politickou stranu. Myslím, že jsme udělali chybu, že 

jsme se nechali zatlačit do defenzívy. Když jsme přišli na poslední sněm Občanského fóra v kulturním 

domě Vltavská v roce 1990, kam již někteří lidé přišli s logem ODS, tak jsme vůbec nechápali, co ona 

značka znamená. Sama jsem se tázala, co to znamená, jelikož my máme OF a ne ODS. Dozvěděli jsme 

se, že na tom sněmu oni nám oznámí, že odcházejí a že zakládají novou politickou stranu. Takže tam 

seděli nepříjemně překvapení Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský, Martin Palouš, Josef Vavroušek, Ivan 

Rynda, Václav Žák, Petr Pithart. Byli to lidé, kteří to mohli předvídat, ale nepředvídali. Václav Klaus 

provedl geniální obchvat. Soudím, že to byl první příklad politického tunelování. On „vytuneloval“ 

Občanské fórum o aktivní, zajímavé lidi z regionů, s nimiž - a to musíme přiznat - vedení Občanského 

fóra od Václava Havla až po volební manažery neumělo tak komunikovat. Klaus pečlivě a 

systematicky jednotlivá místa objížděl a říkal: „Já vám dám příležitost, abyste projevili, co ve vás je …“ 

Tak vznikli první regionální lídři ODS, kteří byli skutečně velmi schopní.  

MS: Nesmíte se také divit. Občanské fórum neslo v roce 1990 také mírně naivní heslo: „Strany jsou pro 

straníky, Občanské fórum je pro všechny …“  

MP: To pochopitelně nemohlo fungovat navždy. Asi jsme udělali chybu, že OF nemohlo trvat déle.  

MS: To byly počáteční volby.  

MP: Ano, už ve volbách v roce 1990 si na sebe představitelé Občanského fóra ušili svěrací kazajku, jíž 

byl dvouletý mandát, ačkoliv kdyby se na to podívali realisticky, tak museli vidět, že za dva roky 

nemohou absolutně splnit ten program, s nímž jsme šli do voleb a na který jsme měli 56 procent 

hlasů. Tím pádem nespokojenost lidí se obrátila proti tehdejšímu vedení Občanského fóra. Ve chvíli, 

kdy v roce 1992 odcházeli lidé z OF do stran, jež vznikaly z Občanského fóra - jako ODS, Občanské 

hnutí, ODA, KDS, tak onen étos Občanského fóra byl pryč. Myslím si, že lidé vědomě volili Klause a 

vzniklou ODS, neboť si od toho opravdu mnohé slibovali, a vůbec se jim nedivím. Věřili, že se jim zvýší 

rapidně životní úroveň, že budou mít „dvacet tisíc“ hrubého měsíčně, což jim slíbil a že v kuponové 

privatizaci budou mít příležitost zbohatnout! 

MS: Budete malí kapitalisté vlastnící akcie, které budete moci prodat na burze …  

MP: Jen si vezměte, že Václav Klaus jakožto ministr financí podepsal každou kuponovou knížku.  

MS: Ano, dal tomu onen impuls, ale k budování kapitalismu mu pomohli i jíní …  

MP: Lidé typu Viktora Koženého … Pamatuji si na fotografii, kde je Viktor Kožený a Václav Klaus 

v družném hovoru. Vypadalo to, že to dělají spolu. Soudím, že lidé si skutečně řekli: „Mám pouze 

jeden život, nyní jsem dva roky věnoval ´ideálům´, bojoval jsem za svobodu a nyní chci něco pro sebe 

a pro svou rodinu. S těmi intelektuály s Havlem v čele to vypadá na dlouhé lokte. Zde se mi zdá, že to 

bude rychlé, praktické. Má osobní situace se rychle zlepší …“  
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MS: Podle vás Václav Klaus nabídl „rychlou“ cestu ke kapitalismu - rychle se díky jeho krokům 

zařadíme mezi společenství vyspělých západních zemí.  

… Brzdy posunu ke kapitalismu …  

MP: Ano, že přeskočíme jisté etapy. Nebudeme „budovat“ desetiletí právní stát. Priority jsou jinde. 

Musíme rychle zprivatizovat, vše musí někomu patřit. Ten někdo se o to bude starat … V tom měl 

pravdu.  

MS: Musíme se tázat, komu patří stát?  

MP: Osobně mi to připadlo, jako když se hraje fotbal bez ohraničeného fotbalového hřiště. My jsme 

k tomu přistupovali, jako by ten míč mohl létat všude. Sama vím, jak zoufale Dagmar Burešová, 

Tomáš Sokol a ostatní právníci ve vládě volali po nutnosti stanovit nejdříve právní rámec, protože 

jinak nastane rozkrádání státního majetku. Bohužel jim příliš lidí nenaslouchalo.   

MS: Sluší se říci, že základní zákony se přijaly během prvního roku a v jeho polovině byly parlamentní 

volby.  

MP: To je pravda, nicméně divoká privatizace, tak ta se rozjela po nástupu ODS v roce 1992, kdy 

Občanské hnutí bylo poraženo, Václav Klaus a jeho ODS velkou převahou zvítězili.   

MS: Dokázal nabídnout program a také jasné stranictví …  

MP: Pro mě osobně to znamenalo, že sama se svým dítětem tady v té divoké době nechci žít, a proto 

jsem odešla do diplomacie, odjela jsem do Paříže. Byla jsem na ambasádě, poté jsem působila ve 

Štrasburku. Vlastně deset let …  

MS: … strávila ve státních službách …  

MP: … a v zahraničí. Měla jsem pocit, že tu mou revoluci mi ukradli. Nikdy jsem nepodporovala styl 

politiky, jaký nabízel pan Klaus. Byla jsem v konfliktu i se svými přáteli. Tuto skutečnost jsem nesla 

nejhůře. Bylo to zvláštní, když z deseti lidí Martin Mejstřík, Šimon Pánek, Igor Chaun, Marek Benda, 

všichni byli pravicoví – příznivci ODS a Klause. Cítila jsem se v tom názoru velmi osamělá. Řekla jsem 

si, že než zde svádět nějaké bitvy, mám malé dítě, nemohu v parlamentu trávit celý den, raději 

odjíždím …  

MS: … do socialistické země …  

MP: Tak jsem to ani nemyslela. Chtěla jsem být zemi užitečnou, ale zároveň jsem nechtěla prožívat 

každodenní frustraci z vývoje po roku 1992. Pro sebe jsem si řekla, že zkusím mít odstup.  

MS: Ano, pokud člověk usiluje cosi poznat, někdy se danému předmětu musí vzdálit.  

MP: Soudím, že za těch deset let jsem si jej vytvořila. Vrátila jsem se v momentu, kdy i mým přátelům 

došlo, že něco úplně v pořádku není. Na to reagoval Impuls 99, Děkujeme, odejděte. Najednou oni 

říkali věci, které jsem cítila léta před tím, byť jsme si v té době příliš nerozuměli. Následně jsme to 

vyslovili ve společném prohlášení „Děkujeme, odejděte!“.  



 

30 
 

MS: To byla reakce na prapodivnosti, že dvě politické strany si dokázaly „rozparcelovat“ moc. To, co 

máme my nyní, je i dědictvím …  

MP: … „Opoziční smlouvy“.  

MS: Cosi bylo řečeno již před tím. Týkalo se to právě budování kapitalismu a demokracie. Havel to 

pojmenoval ve svém Rudolfínském projevu. To se však psal rok 1997. Možná pozorovatel by řekl, že se 

zde zaselo semínko silného prosazování zájmů a bylo opomenuto to, co neslo revoluci, byť se k ní lidé 

v jistých událostech vracejí. Takovým „návratem“ bylo úmrtí Václava Havla ke konci roku 2011.     

MP: Kdybych měla nahlédnout do svého osobního života, roky 1999 a 2000 byly těžké, zdálo se mi, 

jako bych ztrácela důvěru v to, že politiku bude dobře provádět jak ODS, tak ČSSD. Klaus byl pro mě 

nepřijatelný, stejně jako Zeman. Jedinou útěchu jsem hledala v občanských iniciativách. Například 

jsem se angažovala v otázce médií, která jsme bránili během krize o Českou televizi. Bylo dobré, že 

jsme uhájili nezávislost veřejných médií, že nejsme v situaci takového Maďarska.  

MS: Pokud člověk hodnotí události chladně, bylo to naposledy, co se „naplnilo“ Václavské náměstí. 

Opět jsme si připomněli ducha revoluce.  

MP: V té době to lze vidět jako zásadní střet. Kdybychom se proti tomu nepostavili, kdyby do 

vedoucích míst v České televizi přišli lidé politicky jmenovaní jako je Jana Bobošíková, vytvořil by se 

neskutečný precedent a jistě by došlo i na Český rozhlas. 

… Technokratizace …   

MS: To, na co narážíme je „technokratizace“. Jak ji vnímáte? Jde o to, že po roce 1989 přišli do 

veřejného prostoru lidé, kteří „věděli“, co to veřejný zájem je.  

MP: Měli autoritu. Věděli, proč tam jsou, co chtějí. Otazník je jak se stalo, že za těch dvacet let se 

veřejný život tolik „ztechnokratizoval“ a politika je ovládána jakýmsi samopohybem, ...  

MS: … který ti, co jsou slušní, nemohou ovlivňovat. Jak se vypořádat s odcizením, které tento 

samopohyb přináší.  

MP: Proč se například platforma 38 neziskových institucí jmenuje „Vraťte nám stát!“. To je přece 

velmi silné emotivní vyjádření. A to říkají lidé, kteří nestojí na okraji společnosti. Proč máme pocit, že 

nám byl náš stát ukraden?  

MS: Možná je to způsobeno tím, že jsme dali do závorky slušné, životadárné ideje. Za vším mnozí z nás 

vidí vlastní prospěch, byť klasik ekonomické teorie Adam Smith tvrdí, že pokud budeme usilovat o péči 

o své teritorium, tak budeme přispívat k obecnému blahu. Sobectví se „promění“ v obecný blahobyt.  

MP: Soudím, že jsme procesy ve veřejném prostoru v počátcích zvulgarizovali.  

MS: Nepřímo říkáte, že jsme se vysmáli ideovému impulsu Václava Havla?   

MP: Řekla bych, že stát nemůže mít pouze ekonomickou vizi.  

MS: Klaus dělal převážně hospodářskou reformu.  
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MP: Ano, nechali jsme se přesvědčit, že až se hospodářství zkonsoliduje, můžeme dělat druhé. To 

byla chyba lidí kolem Václava Havla. Stát nemůže být založen pouze na hospodářské strategii.  

Společnost se nemůže rozvíjet, pokud je zde politika „ať si každý urve, co může a poté to dáme 

dohromady a budeme bohatí“. V každé společnosti jsou lidé schopnější, dravější, mají iniciativu.  

MS: To je důležité … 

MP: Ano, ale musí se pohybovat na nějakém jasně daném hřišti. Proto neustále zdůrazňuji důležitost 

pravidel a toho hřiště, byť nejsem z těch, co holdují fotbalu. Pokud bychom se jen tak vyřítili na louku 

a nebylo nás jedenáct a jedenáct, neměli jsme dva brankáře, nebylo by jasné, kde hřiště začíná a kde 

končí a neměli bychom rozhodčí, tak by vznikl jeden velký chaos. A to je to, co nyní máme. Za to 

nemůže nikdo z těch jednotlivých hráčů.  

… Dialog …  

MS: Nemyslíte si, že na vině je také kvalita, hloubka kultivovaného dialogu?  

MP: Ano, ale vedl se jen v rámci elit. Diskuse mezi Václavem Klausem, Pavlem Bratinkou, Danielem 

Kroupou na jedné straně a Jiřím Dienstbierem, Lubošem Dobrovským, Dagmar Burešovou, Josefem 

Vavrouškem, to byly velmi zajímavé debaty. Ty se však vedly uvnitř Občanského fóra, poté mezi 

vedením těch stran a žádná velká veřejná diskuse se nekonala. Kromě toho, když vypukla volební 

kampaň. Ta tu diskusi pochopitelně zvulgarizovala.  

MS: Nu, měli bychom si asi připomenout ten fakt, že ve společnosti bylo důležité hospodářství. To 

zajišťuje ostatní. Bez výroby, bez produkce se společnost - ať chceme, či ne - jednoduše neobejde. 

Klaus byl ekonom a měl k tomu co říci …  

MP: Ano, všimněte si též, že z ničeho neviním Václava Klause. Spíše zde absentovaly, chyběli, jeho 

partneři v jiných oblastech, tedy v oblasti právního státu, demokratických institucí, budování 

občanské společnosti …  

MS: Můžeme také říci, že pan Klaus neměl protihráče.  

… Příklad z Německa …  

MP: On tak ovládl pole těmi svými přesvědčovacími schopnostmi, které jsou skutečně výjimečné, že 

opravdu neměl protihráče. Ještě bych uvedla případ, jelikož se to nestalo pouze nám. Stačí si vzít 

východní Německo, tedy Německou demokratickou republiku. Z hospodářského pohledu se tam 

„nalily“ velké prostředky. Vše bylo zajištěno z této stránky, aby to bylo v pořádku, tedy to může být 

viděno jako správný přístup. Ale co se týče občanské společnosti, atmosféry ve společnosti, identity 

společnosti, tak to se úplně zanedbalo. Do jisté míry došlo ke „kolapsu“ občanského vědomí. 

MS: Pořád tam máte „ossis“ a „wessis“.  

MP: Přesně. Pouze bych ráda řekla, že i kdyby se hospodářská transformace dělala sebe lépe, bez 

toho druhého a třetího pilíře to zkrátka nelze.  

MS: Sluší se říci ještě jednu věc. Tuším, že to byl Henry Kissinger. Ten tvrdil, že při tvorbě nového 

uspořádání, nového řádu, vždy teče krev, jsou války. Rok 1989 také v sobě skrýval tvorbu nového 

uspořádání. Tento proces byl bez velkých obětí na životech. Snad počítáme pouze ekonomické ztráty. 
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Někdo může říci, že pokud bychom šli ve stejné linii, tak zde bude téci krev, budou zde nepokoje, my 

jsme to vlastně …  

MP: Nešli jsme onou balkánskou cestou. Jinak by to byla úplná katastrofa.  

MS: Nešli jsme podobně, jako tomu bylo v Čečensku.  

… Připravenost a kroky …  

MP: Ani na tom nejsme jako Maďarsko, co se demokracie týče, avšak ztráty které máme, být 

nemusely, kdybychom na tak zásadní změnu byli lépe připraveni. Zde se však dostáváme znovu 

k poznání, že to nikdo příliš nečekal. Skupina ekonomů kolem Valtra Komárka, Vladimíra Dlouhého, 

Václava Klause, ti jediní byli připraveni na přechod k tržnímu hospodářství.  

MS: Pak se nemůžeme divit, že ekonomové dominovali. Využili své příležitosti.  

MP: Zvítězil racionální, pragmatický člověk. Homo economicus. Určitě. To proto, že filozofové typu 

Radima Palouše, Jana Sokola, Miloše Rejchrta, Tomáše Halíka, Ladislava Hejdánka, kteří se také nějak 

scházeli a pořádali své bytové semináře. Avšak – na rozdíl od ekonomů - nikdy se nepřipravovali na 

to, že budou přebírat nějakou politickou moc. Oni to vůbec nepředpokládali.   

MS: Spadlo jim to do klína. Sluší se říci, že lidé spojení s Chartou 77, ti poukazovali na nedostatky 

režimu, ale nechtěli jeho zásadní systémovou změnu.  

MP: Oni se nedefinovali jako opozice, která chce nahradit pozici, ale oni se definovali jako občanská 

kritika, která má vylepšit soudobý stav. To, co je zaskočilo, bylo, že najednou se ocitli v pozici té 

„pozice“. Najednou byli vystrčeni do vládnutí. Je překvapila i ta osobní prestiž a autorita, kterou měli 

a o níž předtím nevěděli. To proto, že dříve skutečně žili v ghettu. Oni byli překvapení, když Václav 

Havel vylezl na nějaký balkón či tribunu a měl obrovský aplaus. Sama jsem to s nimi prožívala. Oni byli 

skutečně strašně překvapeni, jak jsou „populární“, jak jim lidé věří, jak chtějí za nimi jít.  

MS: Lidé cítili, že cosi se změnilo, pohár přetekl a muselo se jinak, nešlo couvat. Zde je dobré zmínit 

fakt, že v chvílích procitnutí byla ochota, byl veden dialog, lidé byli pospolu a poté se to začalo 

diferencovat a došlo to do takové podoby, že dialog vedly určité skupiny …  

MP: Veřejnost již nebyla zapojena … Vzpomínám si, že když se rozpadalo Občanské fórum na politické 

strany, měla jsem vizi, že v Děčíně a Ústí nad Labem, odkud pocházím, budu v místní pobočce 

Občanského hnutí jako levicový liberál a vedle budou kamarádi, kteří šli do ODS, například Petr 

Gandalovič, budou tam lidé z ODA a budeme společně pořádat diskuse … Lidé se jich budou účastnit 

a my budeme předkládat různé varianty řešení. Jenže ony se ty politické strany strašně rychle 

„uzavřely“ do sebe, začaly řešit technologii moci, tu správu každodenních věcí a na diskuse moc 

nezbyl čas. 

MS: To šlo tak daleko, až se vyprázdnila a odcizila … Nic proti. Politika je o správě věcí veřejných.  

MP: Nemůžeme to těm lidem mít za zlé, protože si toho také ihned nevšimli. Řekla bych, že to šlo 

plíživě. To nebylo ze dne na den, že by náhle strany oznámily: „My, ODS, ODA, Občanské hnutí 

nemáme zájem si s vámi povídat, již nás nezajímáte …“ To vůbec tak nebylo. Postupně se však strany 

uzavíraly ve svých sekretariátech. Všichni si to dělali po svém. Začalo se říkat, že se 
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profesionalizujeme. Musím přiznat, že když jsem přijala na návštěvu z Paříže či ze Štrasburku, v duchu 

jsem nerada přijala, že se tyto věci „profesionalizují“. To znamená, že již ve Špalíčku nemohou být 

pouze dobrovolníci, studenti, že tam musí být zaměstnanci. A to byl začátek toho, že v politických 

stranách jsou dnes všichni „zaměstnaní“. Dokonce i příznivci jsou zaměstnaní. A proto politické strany 

dnes fungují jako živnostenské či zaměstnanecké agentury pro určitý okruh lidí.  

MS: Došli jsme možná tak daleko, že ve společnosti vznikly iniciativy jako „Vraťte nám stát …“             

  

   

Dialog o transformaci s Liborem Pátým5,6:  

MS: Jak se díváte na rok 1989? Co jste od něj očekával? Předpovídal jste, že se komunistický režim 

chýlí ke svému konci?  

LP: Zaujal bych k tomu dvojí stanovisko. První, že jsem rok 1989, čili změnu režimu, odchod od moci 

komunismu, očekával. Tak tomu skutečně bylo. Mohu vám říci, že jsem byl myšlenkově na převrat 

připraven. Očekával jsem jej proto, že všechny příznaky, které komunistický režim vykazoval, 

ukazovaly na to, že nemůže obstát. Nejenom vůči zahraničí a tlaku, který vykazoval západní svět, ale i 

směrem ke svým vlastním občanům. On nezvládl uspokojování jejich elementárních potřeb. Jeho 

realizátoři byli přesvědčení o tom, že lze inspirovat vývoj lidské společnosti. Jednoduše se stal 

sterilním. Diktatura, která mu zajišťovala existenci a uspokojovala ty, kteří byli u vlády, nemohla 

dlouhodobě obstát, již nebyla schopna pokračovat. To proto, že má-li jít lidská společnost kupředu 

s tím, že si lidé mohou nárokovat vlastní životní perspektivu, musí jim to stávající režim umožnit, 

včetně naděje v pozitivní společenský vývoj. To minulý režim nemohl i přes to, že si jeho představitelé 

mysleli, že všechno vědí a každý občan je vykonavatelem jejich direktiv. Tak to ve světě nefunguje. 

Konečně i dnes, právě v těchto měsících, vidíme, jak se dere dopředu společenské mínění se svými 

očekáváními a především také se svým zklamáním. To je moje odpověď na polovinu položené otázky. 

Ano, očekával jsem ten převrat. Očekával jsem změnu. Měl jsem proto právě vyslovené důvody. 

Druhá část otázky je, co jsem si od toho sliboval, co jsem se domníval, že převrat přinese. Z určité 

části je odpověď skrytá v té první odpovědi. Domníval jsem se, že nastane uvolnění. To znamená, že 

zmizí všechna pouta, která zde byla a podvazovala přirozený vývoj, a otevře se tak každému občanovi 

možnost k tomu, aby se sám podílel na dalším rozvoji. Především tím, že sám sebe bude rozvíjet. 

Zatímco za komunismu měl občan na rukou a nohou okovy, jejich zmizením bude moci pracovat a 

kráčet v souladu se svým nadáním a potřebami. Dělal jsem si naděje v tom smyslu, že zmizí toto 

zatížení, že se otevře cesta nového rozvoje. Čekal jsem, že na tento vnitřní rozvoj bude navazovat živá 

interakce a kontakty se zahraničím, ve všech sférách lidské činností. Ve výrobní a intelektuální sféře, 

ve veškerém školství, vědě a vědeckých institucích. Již tehdy jsem si to takto uspořádal a 

                                                           
5
 Libor Pátý *1929, český fyzik, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77. Působil na MFF UK, spoluzakládal 

Klub nezávislé inteligence, Občanské fórum. Je spolupracovníkem ČRo 6. Z jeho díla: Fyzika nízkých tlaků (1968),  
Fyzika a moderní technologie (1982), 100 let české novodobé fyziky (1983) aj.       
6
 Dialog byl natočen v pondělí 1. srpna 2011 v dopoledních v prostorách vily prof. L. Pátého v ulici Františka 

Kocourka, Praha 5, Smíchov.  
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diferencoval. Jsem rád, že patřím ke sféře, o které si myslím, že je z toho všeho nejnosnější. Nikoliv 

průmyslová oblast, ale ta intelektuální.  

... Cesta do minulosti ...  

MS: Jak jste se díval na skutečnost, že minulý režim poškozoval lidi pracující intelektem. Byla 

preference dělníků …  

LP: Vrstva intelektuálů, vzdělanců byla pro minulý režim velmi nebezpečná. To proto, že byla vrstvou, 

která mohla ze svých znalostních pozic kritizovat to, jak vedoucí parta nakládá s celou společností. 

Vedoucí politici za komunismu viděli o inteligenci svého nepřítele a báli se jí. Obávali se své vlastní 

neschopnosti. Proto intelektuály - pokud to jen šlo, nepřipouštěli k práci, která jim příslušela. 

Současně také inteligenci ponižovali a deklasovali. Prožil jsem to sám na svou kůži. Například tím, jak 

vedoucí činitelé zacházeli s tehdejším dost bědným ministrem školství. Byl jediným ve vládě, jenž byl 

schopen cosi zformulovat. Když pánové něco prodebatovali, a toho nebyli příliš schopni, věděli, že 

musí učinit jistý závěr jako výsledek – na to užívali právě Kahudu, jenž byl s to ho formulovat. Přesto 

jej ponižovali jako doktora, jako intelektuála, jenž jim vlastně vadil. Toto byla ukázka nakládání 

komunistického režimu s inteligencí. Pochopitelně se bez ní stejně neobešli. Bylo to zřejmé na 

případu Štrougala. Ten inteligenčně převyšoval stranické okolí. Inspiroval se mnohými názory z řad 

inteligence a byl ochoten je přenášet do praxe. „Otevření se“ světu a otevření přístupu tvořivých 

lidem do společenské hry, znamenalo perspektivu především pro intelektuály.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že Československo ztratilo během dvou vln emigrace svou 

intelektuální elitu.  

LP: Pochopitelně, že ztratilo. Nejen ve dvacátém století, ale i v dávnější historii. Tím se tak trochu 

dostáváme k jedné z dalších otázek, jak charakterizovat český národ a jeho schopnosti. To má spolu 

velkou souvislost. Odliv nejlepších sil od nás sahá do dávných časů. Náš národ postupně oslaboval. 

Pochopitelně byl odliv patrný i u jiných národů. Nevyhnul se ani velkým národům. Oslabení 

intelektuální sféry až o polovinu však u velkých národů nenastávalo, u nás ano. Znamená to, že 

zbývající polovina je natolik početnou, že ještě může sloužit. U nás to tak nebylo. Zvláště proto, že 

oslabená vzdělanecká skupina byla stavěna před těžší úkoly, než tomu bylo u velkých států. To 

znamená, že redukce vzdělanců u nás byla veliká a nemusíme si opakovat, kolik bylo vln odchodů, 

které znamenaly pro Západ značný přínos. Byl bych rád, pokud bych to mohl ilustrovat třeba v 

oblasti, které jsem se věnoval, tedy ve vysokém školství. Během svého působení jsem celoživotně 

vychoval tak sto žáků. To se může leckomu zdát velmi málo. Sto absolventů za celý život, to jsou tři, 

čtyři třídy. Působil jsem v oboru, který je z hlediska personálního obsazení málo početný. Matematika 

a fyzika je obor, který není tak početný, jako ekonomie či lékařství. Proto pouze sto studentů. Z nich 

dobrá pětina odešla po převratu do zahraničí. Mnozí z nich se tam uplatnili na těch nejnáročnějších 

místech. Jako příklad uvádím jednoho absolventa, který působil v zahraničí nejen ve vědě, ale i 

aplikacích, velmi úspěšně … Je však již bohužel na onom světě. Byl o generaci mladší. Z jeho odkazu si 

Matematicko – fyzikální fakulta vybavila v jednom ze svých ústavů poschodí pro praktika. Odchody 

byly početné. Pokud si uvědomíme, že těchto dvacet z mých sta absolventů byli ti nejschopnější, 

jenom v tomto oboru jsme přišli o polovinu možností. Kdyby tito lidé zůstali u nás, co jen mohli pro 

nás vytvořit! Byli bychom o několik řádů dále. To mohu k tomuto tématu říci. Pochopitelně jsme 
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prošli oslabením - nyní jsem hovořil o vědecké oblasti. K zeslabení došlo i v těch oborech, z nichž se 

rekrutovali politici. Jistě můžeme oba shledávat, jak máme málo zdrojů pro obnovování naší politické 

sféry. Pokud slýcháme naše politiky hovořit, poznáváme, jak jsou neschopni vyslovit nějakou kvalitní 

myšlenku. To vše dokazuje, jak náš národ strádá zmiňovanými odchody. Je potřeba tomu čelit. Vše 

to, čeho jsme právě dnes svědky, ukazuje, že tomu nečelíme. Ti nejlepší opětovně hledají své 

uplatnění tam, kde se jim otevírají možnosti. Nejen kariérním postupem, platem, ale především 

podmínkami pro práci. Každý vědní obor má své potřeby, své zázemí. Ve fyzice je to zvláště náročné. 

Stačí poukázat na zařízení v oboru jaderné fyziky. Ta jsou tak náročná, že se jejich finanční hodnota 

dá srovnat s ročním rozpočtem menšího státu. To je důvod, který náš dorost odvádí z vlasti do států, 

které jsou schopny vědcům tyto podmínky nabídnout.  

MS: Člověk může říci: „Zaplať Pán Bůh, že se někteří navracejí …“ Dokonce ti, kteří jsou v cizině, nám 

odkazují svůj majetek.  

... Ideologie a kontexty ...  

MS: Otočme list. Jaký význam dáváte ideologiím? Co toto slovo ve vás vlastně vzbuzuje? Více jak 

čtyřicet let jsme byli součástí východního bloku, jemuž vládla komunistická ideologie.  

LP: Ano, nejprve takovou přímou a všední odpověď - jakým způsobem působila ideologie komunismu 

na společnost. Nemyslím nyní pouze společnost v okruhu jejich mocenského působení, ale i mimo 

něj. To je jasným dokladem, že právě tato ideologie selhala. Byla prostředkem, jak myšlenkově 

ovládat celou společnost. To je k této ideologii v rovině obecné. Důkladnější odpověď vás patrně 

zarazí. Ideologie je jakési zjednodušení, zevšeobecnění postojů k problematice společnosti. Existují i 

ideologie ve vědě. Existují ideologie, které pro vědu znamenaly, že ona po určité období zaostávala. 

To proto, že jí byl vnucen pokřivený způsob vidění skutečnosti, sice lákavý svou jednoduchostí, 

nicméně pokřivený. Ideologii považuji jako vysoce škodlivou složku chápání problémů společnosti, 

poněvadž to, aby mohla být formulována, vyžaduje mnohá zjednodušení. Ta poté vedou k chybnému 

pohledu na skutečnost a také k pochybeným závěrům. Ideologie je pro mě velmi cizí a vždy kladu 

proti ideologiím odpor, i když to může být ideologie, které v daném okamžiku čelí jiné ideologii a to 

úspěšně.  

MS: Třeba liberalismus versus komunismus?  

LP: I tak se to dá říci. Pro mě je to špatné. To proto, že zde můžeme nacházet jakousi alegorii: když se 

dva perou, a jednomu je umožněno používat nečisté zbraně. Je to však velmi naivní postoj. To proto, 

že nečestné prostředky někdy vedou k vítězství lepší ideologie, ale ona sama se pak jejich použitím 

stává také nečistou. Jako přírodovědec, jako fyzik, jsem příznivcem toho, aby se každý problém řešil 

na základě poznání, byť je to poznání třeba částečné. Přál bych si, abych každý z tohoto poznání 

odvozoval svá rozhodnutí, avšak vždy se vracel zpětně k oněm předpokladům, z nichž poznání 

vycházelo, a byl schopen ho zpětně korigovat.  

MS: Pokud jsem dobře pochopil vaše slova, tak ideologie zakrývá skutečný stav světa, jehož jsme 

součástí.  
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LP: Ano, je to správná interpretace. Vše se koná pod vlajkou nedotknutelnosti názoru. Nepřijímá se 

jakákoliv kritika, která by však mohla dotyčnou ideologii oživit a přiblížit pravdě. Pokud by toto 

ideologie připustila, přestala by být ideologií. To je její slabina ideologie a důvod mého kritického 

hodnocení.  

MS: Nejsou lepší ideje než ideologie?  

LP: Pochopitelně. Pokud jste vyslovil slovo idea, čili vůdčí myšlenka. Tím, že ideologie myšlenky 

zpracovává a jak jsem řekl zjednodušeně, z logiky věci je křiví a poškozuje.  

MS: Když se bavíme o této oblasti, soudíte, že komunistická ideologie v sobě zahrnuje podnětné 

myšlenky pro společnost jako takovou?  

LP: S myšlenkou komunismu přišel Karel Marx a je nesporné, že byla významná pro další rozvoj 

sociologie a politologie. Lze tedy říci, že to byla myšlenka podnětná. Její další uplatnění v rozvoji ruské 

a nakonec světové politiky bylo negativní až vražedné.  

MS: Byla, dle vašeho pohledu, vyvrácena prostřednictvím sociálního vývoje a je již historií?  

LP: Domnívám se, že vývoj historie ukázal, že Marxovy myšlenky byly neúplné a nedomyšlené, 

zejména v oblasti lidských vlastností, které prvotní myšlenku komunismu mohou zcela pozměnit a 

nakonec i vyvrátit.  

MS: Marxistická ideologie skončila, třebaže bude v myslích občanů působit se setrvačností.   

... Cesta k demokracii ...  

MS: Rád bych pootočil stránku a zeptal se, jak jste přijal onu možnost opětovného návratu k 

demokratickému zřízení, a tím i možnosti zařazení se do skupiny západních demokratických zemí?  

LP: To jsme již u druhé otázky. Demokracie je racionální uspořádání společnosti - a navážu na to, co 

již zde bylo řečeno. Ona vychází z toho, že vedení společnosti jednotlivcem nebo skupinou má svá 

omezení, jejich invence je relativně krátkodobá a rychle se vyčerpává, zatímco ostatní zdroje zůstávají 

ladem. Rozhodování o veřejných věcech, již za starého Řecka - kdy společnost byla jednodušeji 

strukturována - probíhalo po vyslechnutí poradních hlasů z řad obce. V dnešní době by to mělo být 

také tak, měly by být vyslechnuty názory celé společnosti. Ta je mnohem početnější a složitější. Jsou k 

tomu zapotřebí různé mechanismy. Různé typy demokracií mají různé mechanismy. Dalo by se o nich 

jistě dlouze hovořit, hodnotit je a volit ty nejlepší. To však není naším cílem. Myslím si, že je to 

způsob, jenž je jedině správný a racionální. Je nutné využít myšlenkového potenciálu v lidech. Tím, že 

se občané vyslechnou a teprve pak se učiní určitá rozhodnutí, je získává pro další spolupráci. To je 

významným faktorem. Občané státu mají pocit, že nejsou pouze těmi, kteří slouží cizím myšlenkám, 

ale sami je také produkují a vyslovují. To je pro ně nadmíru důležité, protože mají zájem tvořivě 

pracovat. Jde doslova o existencionální zájem, který nás drží při životě.  

MS: Problém je ten, že mnozí lidé jsou pasivní a aktivními se stávají pouze v nějakém životním období 

či dějinné události. Rok 1989 a měsíce poté byli lidé aktivní a zajímali se. Kdežto dnes?  
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LP: Vidíte, teď jsme velmi blízko tomu, co jsem nazval racionální základ demokracie. Nejjednodušší 

přístup je ten, považovat každého občana za rovnocenného s ostatními občany. Je možno od něj 

očekávat stejný přístup jako od těch druhých. Všichni dobře víme a již dávno se vědělo, že tomu tak 

ale ve skutečnosti není. Občané si nejsou rovnocenní. To je přírodní danost, pestrost našeho světa. Z 

rovnocennosti volebního hlasu všech voličů však pro demokracii vznikají těžká úskalí. Můžeme to 

ilustrovat na volebním právu. Názor každého občana na to, kam má společnost směřovat, se projeví 

ve volbách. Je to způsob, který ale má, díky svému zjednodušení, nedostatky. Na druhou stranu - jej 

těžko můžeme zdokonalovat, tato „rovnocenná nerovnocennost“ by měla zůstat zachována. 

Výsledek je ten, že váha hlasu člověka, jenž má co říci, je stejná, jako člověka, který nemá co říct. Je 

mnoho lidí, kteří nemají co říci právě proto, že k tomu nejsou vybaveni. Ona „nevybavenost“ má své 

důvody. Je to jednak různé nadání jedinců, jejich nestejný zájem o věci veřejné a také podmínky, v 

nichž žijí. Je mnoho lidí, kteří u nás existují v podmínkách, jež mu brání v osobnostním rozvoji a 

následně ve schopnosti vyjádřit se na jisté úrovni.  

MS: Narážíte tím na význam vzdělání.  

LP: Ano, i to. Zmiňovaným lidem nebylo dopřáno vzdělání, nebo prožili neblahé shody životních 

okolností, kdy svá nadání nemohli je využít. A nyní k věci samotné. „Rovnocennost a 

nerovnocennost“ občanů ve vztahu k váze jejich vysloveného názoru a eventuální iniciativě. To je 

velmi obtížné. Zde mohou přijít ke slovu skupiny občanů, které mají zájem a předpoklady své názory 

třídit a tříbit. Jeden ze způsobů skupinového vedení je samozřejmě princip stran, které, pracují-li 

dobře, mohou zužitkovat dobré impulzy od občanů. Partaje mohou podněcovat chuť a zájem občanů, 

spolupodílet se na veřejném životě. Neblahý vliv strany, v konečném dopadu oslabující, je fakt, že se 

uvnitř stran vyskytují lidé, kteří tam působí ne proto, aby uplatnili své myšlenky pro lepší uspořádání 

společnosti, ale proto, aby nabyli moci a hmotného užitku. To vede k oslabení stran samotných.  

... Reformy a vládnutí ...  

MS: Poukázal jste na kompetenci lidí a strany. Ano, avšak k oslabování významu politiky obecně 

dochází také, když v politice působí lidé, kteří nedokážou proměnit slova v činy. To vidíme například, 

když se hovoří o takzvaných reformách. Místo toho, aby vláda, která předstupuje, měla jasnou vizi, jak 

má být postupováno, dává na veřejnost záměry reforem jednotlivých oblastí, které netvoří koherentní 

celek. To nakonec vede ke znechucení. Lidé tak mohou nabýt dojmu, že demokracie někdy není dobrý 

způsob spravování společnosti.  

LP: Dávám vám za pravdu. Vláda sama o sobě ne vždy naplňuje své záměry. Dnes jsme svědky toho, 

že své úkoly téměř nenaplňuje. Položme si otázku, co toho může být příčinou? Především to, že vláda 

není složena z těch politiků, kteří jsou schopni a jsou znalí problémů společnosti. To je na dnešních 

vládách do jisté míry patrné. Mně je blízký obor školství. Jak víte, ve školství jsem pracoval na vysoké 

pozici. Tuto problematiku znám. Znám též nároky na vedoucí osobnosti v tomto oboru. V současné 

době máme ministerstvo obsazeno lidmi, kteří by neobstáli kvalifikačně, a to ani na místech o dvě 

poschodí níže. Tím myslím na okresní úrovni. To je první věc. Je potřeba říci, že situace pro členy 

vlády, pro ty nekvalifikované, je těžká. Stát před složitými úkoly je pro člověka, jenž ví, že na ně 

nestačí, daleko těžší než pro člověka, jenž je adekvátně kvalifikován. I ten má často co dělat. On však 

ví, že to co dělá, je odpovídající jeho možnostem. Jinak řečeno - většina členů vlády v mých očích jsou 
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lidé hodní politování. To proto, že je osud zavál tam, kde sice nalézají to, co jistě nalézt chtěli, tedy 

velkou moc, ale přitom dospěli do slepé uličky, kde se musí cítit hluboce psychicky postiženi a 

stísněni.  

MS: Shodou okolností se tam dostali díky demokratickému mechanismu, který zde máme.  

LP: Říkáte to velmi správně. Dostali se tam díky mechanismu demokracie, který však nebyl 

dostatečně připraven na zvládnutí svých úkolů. Tím se vracíme do minulosti. Proč máme nedostatek 

politiků, jsme si z části objasnili oním odlivem našich schopných lidí. Kromě toho lidé, kteří zůstali, 

neměli příležitost nabýt praxi a zkušenosti, které politika nárokuje. Velmi dobře víme, že minulý režim 

lidi, u kterých bylo zřetelné, že jsou jeho velkými příznivci, posadil na místa, kde byli sólisty. Náš 

druhý ministr po převratu patřil k těm, jenž byl v nelibosti.  

MS: Narážíte na profesora Petra Vopěnku?  

LP: To byl dobrý známý z naší fakulty. Byl ve funkci ministra a já ve funkci prvního náměstka. Petr 

Vopěnka byl člověk, jenž po dvacet let žil na fakultě jako člověk, jenž byl absolutně izolován. Neměl 

spolupracovníky, nikoho nesměl vést, byl separován od posluchačů. Jeho učitelská činnost byla velmi 

omezená. Nerad bych se vyjádřil v tom smyslu, že Vopěnka byl ten, jenž by nemohl unést funkci. To v 

žádném případě. Byl to člověk, který dvacet let žil v izolaci a najednou stál v čele pracovníků na 

ministerstvu a v čele stotisícihlavého zástupu učitelek a učitelů. Bylo velmi těžké, aby v tom obstál. 

Nechci obracet pozornost na působení ministra Vopěnky. Bylo to období, kdy se u nás pro vysoké 

školství mnoho vykonalo. Mohu uvést rozvoj akreditační komise, zřízení nových univerzit a další věci. 

Chtěl jsem to uvést jako důkaz, že i ta oslabená skupina lidí, která by měla v důsledku své kvalifikace 

možnost vstupovat do politiky, nebyla bohužel vybavena pro okamžitá politická jednání. Ještě bych 

rád řekl malou poznámku. Právě tito lidé byli odkázáni na to, že jim pomáhali lidé zkušenější. Kdo byli 

lidé zkušenější? Byli to exponenti předešlého režimu. Ti do politiky vnášeli své zkušenosti. Nebyly to 

však prospěšné zkušenosti. Byli to lidé, kteří přinášeli své zkušenosti proto, aby dosáhli mocenského a 

kariérního užitku.  

MS: Nebyla to snaha pečovat o obecné dobro.  

LP: Jistě.  

MS: Tito lidé tak měli čistě pragmatický přístup, s nímž se můžeme setkat v současnosti.  

LP: Abych to shrnul jednou větou. Měli jsme zde skupinu nových lidí, která byla důvěryhodná, 

kvalifikovaná, ale nezkušená. Ta se potácela uprostřed léček, které na ni líčili ti, kteří realizovali svoji 

„kontrapolitiku“. Tím nazývám to, co je ovládání státu s cílem prospět nikoliv jemu, ale sobě.  

... Politika jako služba a kontexty ...  

MS: Rád bych řekl, že po roce 1989 do politiky, veřejného prostoru, přišli lidé, kteří z počátku měli 

zájem sloužit, ale poté se z ní stáhli. Byli to například lidé spojení s Chartou 77. Ti nesli její odkaz. 

Věděli, proč byla konstituována a oč se v politice může usilovat. Lze soudit, že udělali mnoho v rámci 

odkazu disentu. Poté se politika profesionalizovala a tito lidé se vrátili do svých původních povolání.  
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LP: Ano, pouze bych k tomu podotkl jednu věc. Když jste zmínil, že se profesionalizovala, navrhl bych 

lepší vyjádření - byla profesionalizována těmi, kteří ji profesionalizovat neměli. Výraz „se stáhli“, bych 

převedl do pasivního tvaru. Byli staženi. Byli vystaveni tlakům těch rvavých, kteří je z politiky 

postupně odstraňovali. Jindy doplatili na svá vlastní lidská selhání nebo byli intelektuálně oslabeni. 

Jeden náš premiér například doplatil na svůj vztah k alkoholu. Záludné působení všech těch 

mocichtivých, s kořeny v minulém režimu. V této činnosti se projevili stejně úspěšně jako předtím. 

MS: Je vhodné se zeptat, zdali vnímáte období profesionalizace politiky jako období, kdy z politiky či z 

veřejného prostoru mizí slušnost a povědomí o obecném dobru?  

LP: To jde ruku v ruce. Podívejte se, slušnost sama od sebe se nedá dosáhnout jakousi proklamací. 

Slušnost musí mít svou tradici, musí být do společnosti vkořeněna. Na to zde nebylo dostatek času. 

Slušnost za minulého režimu byla kategorií, která v něm neměla místo. Místo v tom smyslu, že lidé 

onen termín vlastně ztratili z očí a z mysli. Nevěděli, co to je.  

MS: Taková morální amnézie …  

LP: Slušnost byla v rukou pracovníků, kteří vytvářeli politickou scénu, rozestavovali politiky na 

„správná“ místa a předem je připravovali na to, jak mají zdvihnout ruku, jak mají otevřít ústa. To bylo 

aranžování slušnosti. To však slušnost není. To byl pouze výraz vžitého způsobu mezilidského jednání. 

Slušnost u nás ztratila svou tradici. V této atmosféře, v ovzduší uchopování moci těmi lidmi, kteří byli 

zkušeni a vychovaní komunistickým režimem, neměla naději, aby se znovu vytvářela. Slušnost je 

základní podmínkou mezilidských vztahů. Rád bych to ilustroval, jak jinak, než na příkladu vysokých 

škol. Fakulta, v níž jsem vyrostl, byla nejkvalitnější odnoží filozofické fakulty, jak se rodila po roce 

1883 na Karlově univerzitě. Vyznačovala se tradicí, vysokou úrovní profesorů, kteří se chovali mezi 

sebou a vůči studentům tak slušně, že o tom nebylo třeba mluvit. V takovém prostředí jsme jako 

studenti žili a přijímali ho. Mně se nikdy nestalo jako studentovi, ani jako počínajícímu asistentovi, 

aby mi můj šéf musel dát najevo něco například slovy: „Tak se to nedělá. Je potřeba takto …“ On 

dosahoval účinku svým příkladem. Následkem toho slušnost nebyla chápána jako vynucený způsob 

jednání. To nebylo tak, že když se za mnou zavřely dveře ústavu, začal jsem žít život neslušného 

člověka. Já jsem si tuto vlastnost odnášel do svého civilního života. Uvědomuji si to až v pozdních 

letech, až dnes, jaké to byly způsoby, jak byly osvědčené a produktivní. Tehdy jsem to chápal jako 

něco obvyklého a ani jsem to všechno nedomýšlel. Slušnost se nedá nadiktovat, předepisovat. Ta se 

dá osvojit pouze od dobrých vzorů lidí, kteří zmiňovanou vlastnost mají. Zde vidíme, jak jsme v 

samých počátcích, jak jsme odkázáni na naději, že u nás bude dostatek těchto lidí, kteří budou 

kultivovat své okolí. Stejně, jako se šíří vůně z lahvičky od parfému.  

MS: Na to si ale budeme muset počkat. Nesmíme ovšem ztrácet naději. Jiní lidé by to považovali za 

pouhý idealismus, pro nějž ve tvrdém světě není místa.  

LP: Říkal jste, že si na to budeme muset počkat. Ano, ale ne se založenýma rukama. Budeme muset 

být připraveni na to, že se nám výsledků odvozených od slušného jednání nedostane rychle. My však 

musíme rychle, a to dnes a v tomto okamžiku, dělat vše proto, aby se slušnost šířila. Jsem vzdálen 

tomu, abych dával na odiv své vlastní zkušenosti a svoji osobu. Nevynechám příležitosti, pokud se mi 

ji dostane, abych ve společnosti, do které jsem pozván, nepůsobil příkladem slušného člověka. Před 

chvíli jsem se zmínil o mém spolupracovníkovi Václavu Žákovi. Mnohokrát seděl u tohoto stolu. Zde 
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se setkává občanské sdružení Klubu přátel Šestky. Vtiskuji tomuto jednání podobu, o které teď 

diskutujeme. Mám velmi pozitivní odezvu. Musím to dělat způsobem, o němž jsem právě hovořil. 

Rozhodně ne způsobem, jenž by někoho nutil, ale způsobem, který by lákal. Ne hned, ale po čase, 

jsem od jednotlivých lidí slýchával názor, že je účast na této práci kultivuje. Právě proto, že mezi 

sebou jednáme, diskutujeme, zmiňovaným způsobem. To je to, co můžeme konat. Ty, kteří nemají 

dost příležitosti se dostávat do podobného prostředí, bych si dovolil vybídnout k pozornému 

sledování rozhlasu nebo čtení médií, která jsou na úrovni. Je nutné umět rozpoznávat to dobré a 

inspirovat se tím k vlastní sebevýchově.  

MS: S tím lze souhlasit. Je nutné, aby lidé, kteří jsou slušní, na onu neslušnost, která je kolem nás, 

patřičným způsobem upozornili.  

... Transformace ...  

MS: Nyní se dostáváme k transformaci. Co podle vás společnost nejvíce tížilo? V materiálech 

Občanského fóra člověk nalezne hodnocení, že společnost se nacházela v mravní, politické, 

ekologické, ekonomické, sociální krizi. Byla otázka, jak z toho ven, aniž bychom museli používat 

ideologického vidění světa.  

LP: To je otázka, která jasně předznamenává, že cesta vycházející z působení Občanského fóra, nebyla 

tou pravou. To proto, že její výsledek nebyl správný. Domnívám se, a nyní mluvím o jednotlivcích, že 

zde sehrálo roli naše nedostatečné sebeobětování. Lidé, kteří byli schopni vyslovovat a diskutovat 

myšlenky stojící mimo ideologie, byli osvobození od komunistického jha. Byla před nimi otevřena 

cesta pro jejich osobní kariéru. To nelze odmítat. Jejich celoživotní pocit nenaplněnosti se nyní 

dostával do situace možného naplnění. Převážná část naší intelektuální společnosti, to jest těch, kteří 

by byli schopni, a to i charakterově, nejen kvalifikačně, přispět k rozvoji společnosti, nebyla ochotna 

převzít na sebe zodpovědnost a tíhu, kterou nová situace přinášela. Čas od času to doložím jistými 

příklady. Jsou jednoduše důležité. To proto, že zbavují hovor abstraktnosti. V době po roce 1990 se 

naplnily funkční dny působení rektora Karlovy univerzity Radima Palouše, který byl na svém místě. 

Byly před námi volby na uvolněnou funkci. Pochopitelně volba byla v rukou akademického senátu, 

nikoliv v rukou ministra Vopěnky, jako tomu bývalo za ministra Kahudy a komunistů. Senát musel 

volit z kandidátů. Tehdy jsem měl zájem na tom, aby rektorem byl někdo, kdo je toho hoden 

kvalifikačně, charakterově a který by byl připraven podat kýžený výkon. To jsou tři složky. Nejenom 

odbornost, ale i charakter. Důležitou roli hrála také vybavenost k práci. To jsou nelehké požadavky. 

Na Karlově univerzitě bylo mnoho profesorů a mnoho osobností. Celá řada z nich tato kritéria 

splňovala. Ani jedna z osobností nebyla však schopna přinést tuto oběť. Tak se rektorem stal člověk 

druhořadý. Nejmenuji ani odřeknuvší kandidáty, ani toho druhořadého. To není tak důležité. 

Popisovaný děj byl procesem, který probíhal všude kolem. Tak se otevírala vysoce náročná místa pro 

druhořadé lidi a mezi nimi pro lidi chtivé moci.  

MS: Sluší se říci, že člověk se rozhoduje mnohdy utilitárně a že platí „bližší košile než kabát“. Takto se 

projevuje i ve společnosti, obzvláště když společnost byla dvě generace svírána onou prapodivnou 

ideologií.  

LP: To říkáte velmi správně. Ovšem byli lidé, kteří byli ochotni přinést tuto oběť. V našem národě to 

bylo i v minulosti. Nebudu nosit dříví do lesa, ale stačí se podívat na naše přední politiky z období 
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mezi dvěma světovými válkami. Nechci rovnou říkat Masaryk. Tam byly osobnosti, které měly před 

sebou velké osobní možnosti a přitom vstoupily do politického mlýna s velkou obětavostí a rizikem 

nezdaru. Řeknu vám něco, co vás zarazí. Řeknu jméno Háchy. Žil svůj lidský osud a byl posléze 

ochoten dát hlavu na špalek. Chtěl udělat alespoň to, co bylo možné udělat a co by někdo, méně 

vybavený, nebyl s to učinit a mohl tak, třeba nechtěně, posloužit Hitlerovi. Osobnost Háchy je 

nedoceněnou a jednou doceněná bude. Toto však nechci udělat předmětem našeho rozhovoru. Chtěl 

jsem odpovědět na to, že v našem národě schopní a obětaví lidé byli a ještě jsou. Jejich počet je příliš 

malý a měl by být větší i proto, že hra politiky je často náhodná. Sáhne se po někom, kdo splňuje 

momentální nároky. Jenže chce-li člověk vyhrát v loterii, nemůže mít jenom jeden los. Aby byla 

naděje, že něco vyhraje, tak by losů muselo být tisíc. Zde je úskalí v malé početnosti. Ne, že by ti 

kvalitní nebyli, ale je jich málo.  

MS: Zmínil jste pravděpodobnost, sázení. Sluší se také říci, že člověk s racionálním uvažováním 

sportku a jiné hry nehraje a peníze, které by do toho musel dát, spíše investuje jiným způsobem, 

pokud možno na jistotu.  

LP: Ano, avšak měl jsem zájem uvést do toho početnostní hru.  

MS: Pokud se společnost má rozvinout, je nutné, aby se člověk naučil obětovat, a ne vždy to, přes 

dobrý záměr, vyjde. Takový je život. Je dobré se zeptat, zdali jedním z problémů, které se objevily, 

nebylo to, že se do čelných míst dostali lidé, kteří jsou ve vašich očích druhořadí? Otázkou je, kde ty 

odpovědné, pracovité a loajální lidi vzít, aby splňovali jistý standard.  

LP: Toto kdybych věděl, tak bych to dávno řekl. Je zde pochopitelně jistá naděje v mladé generaci. 

„Sítě“ těch lidí, které můžeme nazvat dědice minulého režimu, samozřejmě řídnou, jelikož dotyční 

odcházejí. Pochopitelně jsou zde mladí lidé, kteří od nich odkoukávají jejich metody a nastupují na 

jejich místa, ale to již není tak rozhodující. Rozhodující je, jak se mladá generace bude umět s tímto 

problémem vypořádat. Jsem přesvědčen, že zdroje máme.  

MS: Je jistě pozitivní, že mladí lidé jezdí do zahraničí, aby tam nabrali schopnosti. Možná teprve oni 

budou schopni dosáhnout úrovně, jaká je na Západě. Mladí poznají normy, které mají blahodárný vliv 

na společnost jako celek. Je nutné myslet na skutečnost, že společnost jako celek nebude prosperovat, 

když zde nebude masivnější účast na společenských procesech v rámci veřejného prostoru a nejen 

jeho. Lhostejnost je vodou na mlýn všehoschopným lidem uvažujícím v sobeckém modu - vlastnit, 

ovládat čistě pro sebe.  

LP: Jistá naděje zde je od navrátilců. Je to ale nelehká věc. To proto, že navrátilci žili příliš dlouho v 

jiném světě, a ne dost dobře umějí pochopit zdejší situaci. Ke mně přicházeli různí lidé z emigrace, 

aby poradili. Pouze menší část jejich rad však byla využitelná. To proto, že jejich rady se opíraly o 

systém, v němž žili, a zdejší zkušenost byla jiná.  

MS: To máte stejné s ekonomy, kteří sem přijížděli z mezinárodních institucí. Také mohli nabídnout 

jistý koncept, nicméně je otázkou, zdali to mohlo proměnit zdejší realitu. Tím myslím Mezinárodní 

měnový fond, Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Někdy těmto postojům můžeme říkat 

„hraběcí rady“.  
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LP: Včera jsem shodou okolností poslouchal pořad v rozhlasu Šest se skupinou mladých lidí.  

MS: Narážíte na Inventuru demokracie.  

LP: Ano, přesně tak. Vystupovala tam slečna a hovořila velmi moudře. Byla to dvacetiletá studentka. 

Skupina lidí, která je kolem tohoto programu, se mi jeví jako velmi nadějná. Tím ovšem nechci říci, že 

právě ona je ta, která nás vyvede z tísně. Je to doklad, že v mladé generaci jsou nadějné zdroje.  

... Neuralgický bod ...  

MS: Kde jste viděl nejpalčivější bod té společnosti, která stála před proměnou? Pouze na hospodářství 

se transformace společnosti redukovat nedá.  

LP: Pochopitelně vím o neuralgickém bodě … Můžete namítat, že jej vyslovuji proto, že je blízký 

oblasti, která je mým oborem. Jsem si naprosto jist, že je to ve výchově. Otevřu to trochu obecně. V 

roce 1991 a poté v následných letech jsem byl zván na mezinárodní kongres, jenž byl pořádán jistým 

rakouským uskupením v jednom alpském centru. Kongres trval čtrnáct dní. Byli tam zváni a skutečně 

přicházeli prvořadé osobnosti z celého světa: laureáti Nobelových cen, premiéři, prezidenti, rektoři, 

představitelé výzkumných center zabývající se politikou. Například Spojené státy mají takové centrum 

ve Washingtonu. Kongres měl 150 – 200 účastníků. Bylo to pro mě velmi inspirativní. Vystupoval jsem 

tam též. Myslím, že to byl srpen 1991, kdy probíhal puč v Moskvě. Rozvinula se tam diskuse o tom, 

jak pomoci Rusům. Veškerá společenství tam vyslovovala zcela naivní názor, že je potřeba Rusy 

informovat o tom, co je to demokracie. Utkal jsem se se všemi. Nakonec jsem se dostal na stránky 

rakouských deníků, a to ne se zcela lichotivým titulkem, pokud bych to měl říci diplomatickým 

jazykem. Řekl jsem, že je třeba Rusy postupně přibližovat k našemu pojetí společnosti, vzdělávat je a 

vytvářet tam hmotné podmínky k tomu, aby se vzdělání stále rozšiřovalo. Byl jsem zván nejen na 

tento kongres. V roce 1991 jsem byl přítomen jako náměstek, avšak i když jsem přestal být ve funkci, 

tak stáli dále o moji účast. Kdykoliv se tam řešil a nevyřešil nějaký celosvětový problém jako je 

například ekologie, hladomory a další takové neřešitelné problémy současného lidstva, vždy to 

vyústilo v následující: bylo by to řešitelné, kdyby lidstvo bylo více vzdělané. Je potřeba řešit konkrétní 

úkol cestou postupující vzdělanosti celého lidstva. Výsledek těchto debat nebýval dobrý. Přestože se 

na jednáních podíleli politici, nikdy se nestalo, aby si tento názor odnesli domů a ve své každodenní 

politice udělali kroky k tomu, aby posílili vzdělanost ve své zemi. Proto, pokud se řekne, že vzdělanější 

společnost vyřeší budoucí problémy lidstva, jsem trochu skeptický. To proto, že politici neradi 

předstupují s konkrétními činy. Rádi předstupují se slovy. Není na světě vláda, která by ve svém 

programu nestavěla na školství a vzdělanosti. Pokud dojde k věci samotné, neudělá nic či velmi málo.  

MS: Není to také tím, že by se vláda měla převážně starat o utváření pravidel a vzdělání by z nich pak 

vyplývalo?  

LP: Nevím, zdali jsem vám dobře rozuměl …  

MS: Šlo mi o to, abychom primárně usilovali o kvalitní právní řád a vymahatelnost práva. Vzdělání 

nechat na lidech. Takto uvažují liberálové.  
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LP: To by šlo, ovšem pokud by se společnost skládala ze šlechtických rodů. Ty se uměly postarat o své 

děti - a to tak, že jim vyrobily školu doma. To je má námitka a myslím si, že je mi snad jasně 

rozuměno. Řeknu to velmi konkrétně. Já to vnímám tak, že je nutné se dobře postarat o školství péčí 

o učitele. Problém školství je především problémem učitelů. Dokud u nás byl učitelem ten, který byl 

vybrán z dorostu, chtěl být učitelem, nacházel v tomto povolání své poslání, bylo to dobře. Bylo to v 

dobách, kdy se naši učitelé rekrutovali z venkovských synků, kteří na radu pana faráře či pana 

lékárníka, byli posláni na učitelství. Byli zpravidla takto vybíráni. Pan řídící či pan farář byli v přímém 

kontaktu s oním dítětem. Uměli jej formovat a také vybírat. Ne vždy to byl proces bezchybný. Někdy 

vybrali špatně, avšak ve svém celku to fungovalo. V dnešní době u nás je učitelství oborem až 

posledním v žebříčku zájmů.  

MS: Je zvláštní, že lidé v současné době pedagogický obor studují, avšak přesto si jej jako svoji životní 

profesi nevybírají.  

LP: Pochopitelně.  

... Otázka školství ...  

MS: Jak jste vnímal v době revoluční nutnost budovat dobré školství? Uvádělo se, že československé 

školství mělo patřičnou kvalitu. V mezinárodním srovnání jsme byli na slušném místě, a to zejména v 

matematice.  

LP: K tomu mohu říci, že podrobná analýza školských systémů a jejich realizace vedla k tomu, že 

Československo bylo v celosvětovém žebříčku na druhém místě. To nehovořím pouze o matematice, 

ale zmiňuji školství jako celek. To, že to byla realita, dokládá, co jsem řekl předtím. Na druhém místě 

nyní nejsme a klesli jsme dolů proto, že již za komunismu se dělalo mnohé špatně. Přesto ale ve 

školství zůstávala tradice, kořeny. Ještě v roce 1968 žili a působili ve školství učitelé, kteří znali 

prvorepublikové školství. Přes všechna nedobrá opatření a osnovy dokázali vzdělávat. Ještě následná 

generace – léta sedmdesátá, osmdesátá – z těchto tradic dokázala žít. To však již odeznělo.  

MS: Byly položeny základy, na nichž se však nestavělo.  

LP: Ano, ovšem ještě jednu skutečnost bych zmínil. V roce 1992 jsem byl na návštěvě v Bonnu, v 

zajímavém ústavu, jakoby ministerstvu. Německo má šestnáct spolkových zemí, v každé má vládu a 

ta má ministra školství. Aby mezi nimi byla souhra a koordinace, existuje v Bonnu instituce, jež se 

nazývá Komise pro koordinaci ministerstev školství spolkové republiky. Orgán a komise má čtyřista 

pracovníků. Je to ministerstvo. Oni mají své „nadministerstvo“. To pracuje tím způsobem, že získává 

informace, ty zpracovává, přispívá k vzájemné informovanosti jednotlivých ministerstev. Vypracovává 

pro spolkovou vládu direktivy, které mají přispívat ke vzájemné koordinaci. Tento orgán je velmi 

dobře vybaven osobnostně. Sám jsem se mohl setkat s jeho představeným, panem Köstnerem. Byl to 

s ním nejprve spíše zdvořilostní hovor, ovšem nakonec z něho byla mnohahodinová diskuse. Ukázalo 

se, že Němci v roce 1992 velmi stojí o to, aby byli informováni o našem školství, jelikož si jej nesmírně 

váží a oceňují ho. Pan Köstner ostře kritizoval německou soustavu jako školství, které je příliš 

poznamenané prušáckým drilem a postojem učitele k žáku jako důstojníka k vojákovi. Dokládal to na 

příkladech. Byl jsem velmi udiven jeho znalostmi o našem systému. Chtěl vědět, jak postupujeme a 

jak ho budeme dále rozvíjet. Moc bych si býval přál, aby nebyl svědkem toho, jak se to u nás školství 
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dále rozvíjelo. Pochopitelně jsem mu uměl říci směry, jimiž se to mělo ubírat. Důležité je to, že v roce 

1992 bylo naše školství v evropském povědomí zařazeno vysoko. To byla jedna z našich velkých 

nadějí. Poté, co jsem byl odstraněn ze své funkce, působil jsem společně s ministrem Piťhou ve 

vzdělávání učitelů a učitelek v našem základním školství. Byl to program pro obecnou a občanskou 

školu. Pořádali jsme pro pedagogy semináře v jednotlivých regionech. Pochopitelně se tam hlásili ti 

lepší. S čím jsme se tam setkávali, bylo velmi povzbudivé. To již byla převážně nová generace. Jejich 

kvalita, zájem, odezva, byla veliká. To již je dvacet let. Přišla další generace. Jisté naděje v dorostu 

jsou. Víte, vypadá to teď pro mě trochu mysticky a nereálně. Budova sama a její atmosféra cosi 

znamená. Nemusejí tam být personální pozůstatky, staré tradice. Atmosféra umí cosi vdechnout do 

nadějných lidí, kteří tu jsou. Více k tomu říci nemohu. Jsou to pouze naděje. Pořád jsou u nás znalí 

lidé. Je z čeho vycházet.  

MS: Ano, ovšem je otázka, zdali je to realizováno.  

LP: Zatím ne.  

MS: Vy se s profesorem Piťhou zřejmě shodnete na důležitosti výchovy, kultivace jedince. Škola nemá 

pouze vzdělávat, ale má též vychovávat. V minulosti byl kantor váženou osobností v městě, obci. 

Domníváte se, že dvacet let se ve školství přešlapovalo? Když se člověk podívá, jak se vytvářely státní 

maturity, že to velmi dlouhou dobu trvalo… Zřejmě nebyla snaha, odhodlání k jasným, rázným 

krokům.  

LP: Mohu vám říci, že od doby, kdy odešel v rubnu 1994 z funkce Petr Piťha, tak ministry se stávali 

neodborníci. Byli tam dvě výjimky, avšak ne dlouhé působnosti. Byl to jistý učitel, historik, též zelený 

ministr … Ten ostatně byl znalý věci. Ve většině případů to byli neznalci. Ti si postupně přibírali mezi 

své spolupracovníky neznalce. Vznikla situace, že na ministerstvu působily, prostřednictvím svých 

populistických programů, politické strany. Vyhovovalo se tak obecnému mínění a tím korodovalo 

naše školství. V přístupu ke vzdělání byly realizovány jakési ideje, které ze školy vytvářely nikoliv 

instituci, která děti vychovává k cílevědomé práci, ale spíše zábavní podnik.  

MS: Narážíte na to, že zde nejde o přípravu na odpovědný život, ale pouze o prodloužení mládí?  

LP: To pochopitelně bylo vítané, že? Politické strany z toho profitovaly. Kdo na to doplácel, bylo 

pochopitelně školství a mládež. To je jedna skutečnost. Druhá věc je ta, že se připustily mezi školy ty 

soukromé pod heslem: „Soutěživostí dospějeme k větší kvalitě“.  

MS: V Americe tomu tak je. Nejlepší školy jsou jednoduše soukromé.  

LP: To však není případ České republiky. U nás se stalo to, že rodiče, kteří byli ochotni platit školné, 

posílali děti do soukromé školy. Ty se z nich vracely s maturitním vysvědčením, ale pouze s ním, 

nikoliv se vzdělaností. To znamená, že soukromé školy u nás nenaplnily očekávání. Vzor z Ameriky se 

u nás zjevně nedal použít. Ti, kdo rozhodovali, byli varování, však marně. Nakonec se stalo, že tento 

tržní princip pronikl i do vysokých soukromých škol. Ve svých důsledcích nakonec s tím spojená 

korupce pronikla i na některé fakulty.  
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MS: To následně mělo jak tragickou, tak komickou podobu. Je zvláštní, jak si někdo v civilizovaném 

světě dokáže koupit titul, a dokonce působit ve veřejné politice. Je vhodné se zeptat, jak vidíte 

budoucnost našeho usilování? Nemyslím pouze otázku školství. Nepřímo se dotýkám postavení České 

republiky v evropském a světovém kontextu.  

LP: Ještě před deseti lety by se na tuto otázku odpovídalo snáze. Vyslovil bych naději, že zkušenosti, 

které si přináší naši lidé ze Západu, budou přinášet inspirace a slušnost do naší společnosti. Dnes je to 

ovšem těžké. To proto, že Západní svět je nyní podroben velkým zkouškám a jak je vidět, je velmi 

rozkolísaný. To znamená, že odvozovat naději od jakési jistoty dobrého rozvoje v Evropě a Americe, je 

již těžší. Nechci říci vyloučené ale je těžší. V dnešním znejistěném světě plném problémů, je toto 

velmi obtížné. Myslím si však jednu věc, kterou opírám o znalosti z historie. Vedle fyziky jsem se 

zabýval také historií, protože mě to lákalo. Když jsem se rozhodoval po maturitě, tak ve hře byla 

historie. Mohu Vám říci, že náš národ má své historické zkušenosti z minulosti, které nás formovaly 

jako celek. Dostávali jsme se do situací, kdy jsme téměř spěli k rozpadu. Nebylo to pouze devatenácté 

století a germanizační úsilí Habsburků. Též je nutné do toho zahrnout boje ve čtrnáctém, patnáctém 

století - převážně náboženského charakteru. Ty byly pro náš národ velmi ohrožující. Mnoho 

tehdejších politických procesů bylo kupodivu pro nás příznivých, ale často národní osud visel na 

vlásku. Přesto se z toho národ dostával a dostal. Myslím si, že tato generační zkušenost je silně 

vklíněna do našeho genového dědictví, natolik silně, že přes všechna úskalí a těžkosti se budeme 

umět přenést. Je zde jeden příznivý faktor: decimování v důsledku válek je zde již zřejmě méně 

pravděpodobné. To proto, že Evropa se s tím bude umět vypořádat. Budou zde nepříznivé tlaky z 

jiných oblastí. To je nesporné. Decimace na základě válek, jimiž jsme museli projít, nás velmi 

poškodily, ty však již zjevně nebudou. Máme před sebou jakousi příznivou situaci v tom smyslu, že 

jsme v kontaktu s blízkým světem jak západním, ale také východním. Kontakty zde jsou. Zájem z 

Východu o nás zde také je. My z toho můžeme vždy vycházet. Dnes se říká, že nás obohatí jiná 

kultura, avšak my z toho můžeme mít jisté zisky. V Evropě, kde se nacházíme, také kdysi jezdily 

buldozery a nechaly po sobě zplanýrovanou zemi … Lze říci, že z té předchozí situace budeme moci 

velmi těžit. Sluší se říci, že jsem pouze částečkou naší společnosti. Nejsem žádný věštec. Toto není 

věštba. To je jisté zhodnocení dnešní situace a jakási projekce naší minulosti do budoucnosti. Může 

být pochopitelně i mylná. Rozhodně bych přivítal diskusi na toto téma ...  

MS: Děkuji vám za podnětnou diskusi.  

P.S.:  

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy kapitalismu?  

LP: Popřevratový přechod do nového uspořádání našeho státu jsem považoval za přechod k 

demokracii, nikoliv však ke kapitalismu, jak to Vy v otázce formulujete. Snažil jsem se přijmout s 

uspokojením přechod ke svobodnému podnikání, ale kapitalismus samotný jsem považoval a 

považuji za způsob hospodářského uspořádání až příliš poplatný ideologii, než abych ho mohl 

bezvýhradně podporovat.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu?  
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LP: Kuponové privatizace jsem se účastnil a dodnes vlastním akcie jednoho dost dobře prosperujícího 

podniku.  

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

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

společenství a také k opětovnému setkání obou zemí v Evropské unii? 

LP: Rozdělení našeho státu v roce 1992 jsem prožíval dost bolestně, ale bolest byla mírněna 

předpokladem, že očekávaný vliv Evropské unie se ukáže jako rozhodující jak pro Slovensko, jakožto 

nový stát, tak i pro naše vztahy k němu. Toto moje očekávání se ukázalo jako oprávněné a domnívám 

se, že v budoucnosti se na rozdělení bude nahlížet pozitivně.  

            

               

Dialog o transformaci s Daliborem Dědkem7,8: 

MS: Čím pro vás byl rok 1989? Jak na toto období vzpomínáte? Jaké naděje jste do něj vkládal a 

případně, jak se naděje naplnily? 

DD: Hodně lidí má v sobě zakódovanou vlastnost, že na nepříjemné věci rychle zapomíná, mám pocit, 

že u mě je rozvinutá docela dost. Navíc se jejich vybavováním nic nevyřeší, čas se, někdy bohužel, 

někdy bohudík, nedá vrátit zpět. Také se stane, že něco, co jste původně vnímal negativně, 

s odstupem času hodnotíte jinak. Myslím si, že jsem zatím prožil svůj život přibližně tak, jak jsem 

chtěl, i když ne vše se mi povedlo, ale o tom to je, kdyby se člověku všechno neustále dařilo, byla by 

to nuda, v podstatě by neměl o co usilovat. Pokud jde o rok 1989, byl pro mě výzvou, najednou jsem 

mohl dělat to, co jsem chtěl a ne musel. Nemyslím si ale, že úplně všechno co se odehrálo 

v komunistickém režimu, bylo špatné, nic není černobílé, určitě měl člověk víc času na zábavu a 

rodinu, životní styl nebyl ani zdaleka tak hektický jako dnes a spousta věcí fungovala docela slušně. A 

to říkám i přesto, že jsem nepatřil mezi vyvolené, naopak, otec se jednou zúčastnil demonstrace proti 

sovětským okupantům, a to se pak s ním a pochopitelně i se mnou táhlo, nevzali mě kvůli tomu na 

střední školu, nejdřív jsem se musel vyučit elektrikářem, pracoval jsem i ve slévárně. Bylo to ale 

cenné v tom, že jsem si uvědomil, co dělat určitě nechci. Až potom, jsem se - už jako „dělnický kádr“ - 

dostal na průmyslovku a později i na vysokou, na „techniku“. 

MS: Dobrá, proti režimu jste neměl „zásadní“ výhrady, ale zkomplikoval vám život, ambicióznímu 

člověku vadil v jeho seberealizaci. Neuvažoval jste o emigraci?  

DD: Emigrace je v podstatě zbabělost, útěk, a to je něco, co mi je bytostně cizí. Ono se to hezky radí k 

odporu proti komunismu, když jste v bezpečí, i proto o emigrantech nemám moc vysoké mínění. 

Chápal jsem jen pocity lidí, které režim natolik pronásledoval, že si zvolili tuto možnost, ale to nebyl 

můj případ. Já navíc věřil tomu, že v každé společnosti se dají věci pohnout dopředu, je to sice 

                                                           
7
 Dalibor Dědek *1950, český podnikatel a spoluzakladatel společnosti Jablotron, který se svými kolegy založil 

v roce 1990. Společnost se zabývá vývojem a výrobou zabezpečovacího zařízení.  
8
 Dialog byl natočen v pondělí 9. září 2013 odpoledne v pracovní místnosti Dalibora Dědka, Pod Skalskou 33, 

Jablonec nad Nisou.   
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složitější cesta, ale na druhou stranu - ta snadná vás obvykle nikam nedovede. Já byl technicky 

orientován a viděl jsem velký potenciál ke zlepšení všude kolem. Z vysoké školy jsem přišel plný 

nápadů i ideálů, jak a co dělat jinak a lépe. Měl jsem štěstí, že jsem se stal zakládajícím pracovníkem 

výzkumné a vývojové dílny v ohromném státním podniku, kde jsem si v podstatě od nuly mohl 

vybudovat novou platformu, elektronika tenkrát byla módním pojmem. Jako mladík jsem musel 

vzdělávat ostatní lidi ve fabrice, to nebyla snadná pozice, chtěl jsem také, aby se věci hýbaly dopředu, 

a ne aby se o nich neustále mluvilo na nekonečných poradách. Všem to bylo jedno, mně ne. Tím jsem 

ovšem vyčníval z řady, což se nenosilo, bylo to dokonce podezřelé. Ten sklon k průměrnosti, 

uspokojení s málem, mě na minulém režimu asi vadil nejvíce. 

... Komunismus ...  

MS: Pojďme do abstraktnější roviny. Jak komunistickou ideologii vnímáte? Jde o to, že na začátku byla 

idea „harmonické“, „spravedlivé společnosti“. Její tvůrci chtěli zbavit člověka negativ, která rozpoznali 

na kapitalistické společnosti. Měli zájem eliminovat vykořisťování, chtěli napomoci člověku v rozvoji 

plného lidství.  

DD: Myslím si, že myšlenka komunismu je krásnou utopií. Jsem ale přesvědčen, že spravedlivější 

společnost by mohla někdy v budoucnosti vzniknout, ale lidstvo na ni není připraveno. Hrajeme si na 

pány světa, ale přitom jsme jediní z tvorů, kteří zabíjí z jiného důvodu než z hladu a navíc svůj vlastní 

druh. Myslím si, že lidská přirozenost ještě nedospěla k tomu, aby si zasloužila lepší řád, který bude 

spočívat ve spravedlivějším uspořádání. Zkrátka - utopistické myšlenky jsou krásné, ale museli by jej 

realizovat dokonalí, perfektní lidé, kteří nikdy neexistovali a těžkou budou. A soudruzi, co se chopili 

řízení společnosti, měli úplně jiné zájmy, než idealistickou společnost.  

MS: Někdo namítne, že spravedlivější je společnost, v níž žijeme. Zde jsou přece lépe hájena práva 

člověka ve srovnání s tím zřízením, ve kterém jsme žili. Nyní máte možnost soukromého vlastnictví, 

možnost seberealizace. To, co nám bylo dávno navrhováno a co někteří z nás po roce 1945 přijali, bylo 

čirou utopií.  

DD: Nejsem žádný filozof ani sociolog, abych mohl dělat analýzu těchto fenoménů. Že žádný řád není 

dokonalý, věděli už ve starém Římě či Řecku, demokracie je skvělá věc, ale jako každá má chyby. A jak 

tehdy, tak i dnes, někteří politici zneužívali moc ve svůj prospěch, korumpovali, ono se toho vlastně 

za ta tisíciletí až tak moc nezměnilo … 

MS: Když hovoříme o minulém režimu, jaká pozitiva byste zmínil?  

DD: Na prvním místě bych jmenoval školství. Ne proto, že by ho komunisté měli tak dobře 

organizováno, i když třeba to technické bylo na velmi vysoké úrovni, o které se dnes ČVUT ani nezdá. 

Stále přežívala úcta k učitelské profesi, měla velký kredit, neexistovalo, aby rodiče zpochybňovali 

názor kantora, nebo si na něj dokonce dovolili křičet. Dnes, kdy jsou podprůměrně placení, jimi 

někteří studenti z bohatých rodin pohrdají a podle toho se k nim chovají. Ti schopní proto odchází 

jinam, ve školách tak často zůstává jen průměr a možná i podprůměr. Diktát peněz je neúprosný. 

MS: Čím si pak vysvětlujete zaostávání například v hospodářské oblasti během reálného socialismu 

v porovnání s kapitalistickým světem, když na školách byly kapacity?  
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DD: Těch důvodů vidím několik. Asi nejzávažnější byl v tom, že ve vedení mnoha firem byli hlupáci, 

nebo lidé bez organizačních schopností, jejich jedinou „odborností“ byla stranická legitimace. Ti se 

pochopitelně inteligentních lidí částečně báli, částečně jimi opovrhovali. Dalším minusem byla snaha 

plánovat ekonomiku na pět let dopředu. Opět krásná utopie, ale tak to prostě nefunguje, trh se mění 

pomalu každou minutou. Ale i v dělnických profesích byli šikovní jedinci, jen nedostali šanci je 

uplatnit, tak se pak realizovali doma, i proto jsme národem kutilů. Někteří si byli schopni na „koleně“ 

málem sestrojit atomovou elektrárnu!  

MS: Přesto zde byli lidé jako Otto Wichterle. Ten zde shodou okolností zůstal. Vím, můžete namítnout, 

že měl specifické postavení. Měl svůj ústav. Dobrá, jaké další důvody zaostávání vidíte?  

DD: Pan Wichterle je ukázkou zapáleného člověka, který, když to nešlo oficiálně v ústavu, si 

svépomocí sestrojil odstředivku pro zhotovení kontaktní čočky ze stavebnice Merkur. V kontrastu 

s tím se drahá vybavení v továrnách a ústavech často využívala k tomu, aby na něm lidé takzvaně 

fušovali. Na trhu chyběly výrobky, takže lidé v továrnách na drahých strojích vyráběli pro sebe to, co 

se nedalo koupit. Část průmyslového potenciálu republiky rozkrádali sami pro sebe, rčení kdo 

nekrade, okrádá rodinu, bylo smutně pravdivé. Zaostávání pokroku mělo skutečně mnoho aspektů ... 

MS: Když diskutujeme tuto otázku, bylo by dobré se této skutečnosti dotknout. To, čím jsme byli 

konfrontováni během dvou generací, vyvrátilo ideologii, nebo touha lidí vždy bude taková, že budou 

ochotni jít i cestou utopií, které jsou ve skutečnosti nerealizovatelné a uvrhnou společnost na scestí?  

DD: Z dnešního pohledu mi přijde listopadová revoluce jako by se odehrála v zoologické zahradě. Byli 

jsme sice zavřeni v klecích, ale zase bylo zajištěno pravidelné krmení. Pocit nesvobody si člověk nejvíc 

uvědomil, pokud dostal možnost vycestovat na Západ a viděl, jak to tam vypadá. Pochopitelně ho pak 

hrozně štvalo vrátit se zpět do klece. No, a pak mříže padly. Část lidí jásala, ale značná většina byla 

vlastně rozčarovaná z toho, že už je nikdo pravidelně nekrmí, že jim neříká, v jakém rohu mají sedět. 

Vlastně nebyla většina lidí na svobodu připravená. Řada z nich žila v bláhové iluzi, jak je zvířátka z 

okolního svobodného světa přivítají a zavedou na šťavnaté pastviny. Neuvědomovali jsme si, že první 

přijdou šelmy typu Kožený a ukradnou, co bude možné. Pro řadu lidí to byla silná deziluze.  

MS: Vraťme se k výchozí otázce vyvrácení ideologie, neboť ta bude žít dál a občas se někteří lidé 

budou snažit uplatnit ji v politické realitě.  

DD: Právě tím přirovnáním k ZOO jsem chtěl naznačit, co může být důvodem, že někteří lidé v naší 

zemi stále podporují komunisty a vzpomínají na předchozí režim jako na zlaté časy. Smutné je, že se 

jim daří tuto nostalgii přenášet i na mladou generaci, která dost dobře nemůže porovnat iluze 

s realitou.  

... Demokracie ...  

MS: Pokročme dále. Slovo, které bylo vyslovováno lidmi na ulicích, ale i představiteli, kteří uchopili 

moc, bylo „demokracie“. Jak o demokracii jako člověk technického zaměření uvažujete? Jsme zemí, 

která ji v porovnání s východními zeměmi, kam jsme v minulosti patřili, zažila, dalo by se snad i mluvit 

o „tradici“. 

DD: Nemyslím si, že je rozhodující tradice, spíše morální vyspělost národa. Řetěz je tak slabý, jak 

slabý je nejslabší článek. Jestliže společnost zahrnuje velké spektrum protichůdných názorů, může se 
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z demokracie stát chaos. Potíž nové české politiky spočívá v tom, že vznikají nesourodé koalice, které 

se místo hledání cesty vpřed utápějí v dohadech kdo s kým a proti komu. 

MS: Nepřímo narážíte na význam dialogu, tedy na schopnost hovořit, zároveň naslouchat a utvářet 

společnou cestu. Domníváte se, že kvalita na jednotlivých úrovních od nejvyšších na regionální či 

městské úrovni není odpovídající? Masaryk se přece na důležitost dialogu odvolával.   

DD: Diskuse tříbí myšlenky, ale pokud nikam nevede, což je časté, jde o mlácení prázdné slámy. Češi 

byli staletí ve vleku velkých národů, to je odnaučilo samostatně se rozhodovat. Hodně lidí u nás má 

dojem, že by se někdo jiný měl postarat, aby se tu žilo lépe. Kdysi to měli být Habsburkové, dnes EU. 

MS: Inu, čekáme na nějakého spasitele, nebo možná vládce, který se o nás postará. My, Češi, si 

neumíme stanovit program a realizovat jej.  

DD: Ano jsme národem kverulantů. Je málo těch odvážných, tvořivých, ochotných stoupnout si do 

čela a ukázat směr. Téměř každý se ale cítí „kvalifikován“ k tomu, aby kritizoval kroky jiného.   

… Lidé a společnost …  

MS: Soudím, že vzdělaný člověk, jenž je schopen kritického myšlení, nepoužívá kritiku pouze jako 

obušku, ale jako prostředek k vytváření hodnot.  

DD: S tím souhlasím. Myslím si, že je to otázka generační výměny, po minulém režimu zde zbyla 

generace, která do značné míry ztratila „svéprávnost“ či pocit odpovědnosti za sebe sama. Když jsme 

založili firmu, nemohli jsme sehnat schopný management, lidi, kteří umí řídit jiné, mají odvahu se 

rychle a správně rozhodnout, a ne tupě poslouchat rozkazy. Toto se ale výrazně mění. Dnešní mladá 

generace je podstatně jiná a průbojnější.    

MS: Je sebevědomější.  

DD: Naší generaci chybělo sebevědomí a neuměli jsme jazyky. Dnes umí angličtinu i uklízečka, mladí 

jsou sebevědomí, ale bohužel zase příliš často nemají znalosti a praktické dovednosti.   

… Riziko demokracie …  

MS: Je vhodné se zeptat, zdali si nemyslíte, že demokracie skýtá i možnosti, že se mohou do „vyšších 

pater“ dostat i ti méně „kvalitní“. Pak voliči regulérně nabudou dojmu, že nám vládnou ti 

nekompetentní. Demokracie nemusí být žádaným systémem.  

DD: Mám takový poznatek. Když sametová revoluce přinesla kýženou změnu společenského řádu, 

byli noví politici považováni za hrdiny. Naopak ti, co se pustili do podnikání, měli často nálepku 

„šmejda“ a „zloděje“, i kvůli tunelování a dalším negativním jevům, ke kterým docházelo. Teď se 

situace otočila, lidé považují politiky za šmejdy a úspěšné firmy respektují.   

MS: Je dobré říci pár slov k budování demokracie. V minulém režimu někteří z nás často trpěli. Byli to 

lidé z disentu, spojení například s Chartou 77, byli „známi“ i v zahraničí ...  

DD: Zbořit komunismus bylo snadné, až na pár výjimek šel všem na nervy zákazy a nesmyslnými 

slogany, třeba že všichni jsou si rovni, to prostě nejde. Vezměte si, kdo měl nejvíc peněz, ne elita, 

která by se ji zasloužila kreativností a pracovitostí, ale řezníci, číšníci, veksláci. Budování nového řádu 
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nikdy není snadné. Proto také došlo k „vybarvení“ jednotlivých hrdinů. Zatímco Václav Havel se stal 

symbolem budování morální společnosti s mezinárodním přesahem, Václav Klaus egoistické malosti a 

ubohosti. Prostě není v české historii Václav jako Václav.  

... Podoby demokracie …  

MS: Pokročme dále, ovšem nepřímo jsme se toho dotkli. Jaké demokracii dáváte přednost? Na Západě 

fungují minimálně dva specifické modely. Jedná se o důraz na přímou demokracii, nebo v druhém 

případě o důraz na parlamentarismus. Ostatně první republika byla spojena s partajnictvím. Na 

druhou stranu - přímá demokracie, místní referenda slušně fungují například ve Švýcarsku, kde má 

občan největší kompetence a může se řádně rozhodnout.  

DD: Vychovávala mě babička, která se narodila za císaře pána. Byla to nesmírně moudrá žena. Když 

popisovala první republiku, neměl jsem pocit, že to bylo zase až tak úžasné. Tehdejší politici se a 

podobali těm dnešním. Ono to možná není ani o formě demokracie ale o lidech, co ji dělají. A o 

kvalitě legislativy. EU je nemocná tím, že 28 členů má 28 legislativ. Některé jsou osvědčené a za 

stovky let doladěné. Jinde ji narychlo lepí amatéři jak vrabčí hnízdo. Bohužel patříme do této skupiny, 

stejně jako Bulharsko, Rumunsko a jiní a krvácíme tím, že je mizerná, nahrává zlodějně a korupci. 

MS: Nutno říci, že systém demokracie není odvislý pouze od legislativy. Komponentů, jimiž je 

demokracie ovlivněna existuje více, zejména lidé, a to vy sám jako podnikatel víte. Je jistě vhodné se 

zeptat, co soudíte o občanské společnosti? Právě přímá demokracie vede k aktivizaci člověka, aby 

deklaroval svůj postoj k vývoji. 

DD: Nevěřím, že by společnost dokázala řídit samu sebe, statisíce let lidé jednali na základě pudů, a 

to je v nich stále. Funguje tu princip stáda, „vyvolení“ si určují nejlepší pastviny. Nemáme kvalitní 

vůdce, kteří by společnost posouvali někam dál. Forma vlády osvíceného diktátora vždy přinášela 

nejrychlejší pokrok kupředu. Jsem přesvědčen, že nemocí české demokracie je zprofanování politiků, 

nikdo rozumný se mezi ně nehrne. Vystřídaly se tady různé strany, hnutí a většina pouze proto, aby 

urvali nějakou pozici a získali protekční místo. Potíž je v tom, že politika mění člověka, a ne člověk 

systém. Není to ale tak, že bych zde plakal, jak se máme špatně, jak je u nás demokracie mizerná a 

jinde lepší. Byl jsem natolik dlouho v zahraničí, abych si udělal obrázek, že o tolik horší to u nás zase 

není. Problém je v tom, že stát obhospodařuje zbytečně mnoho věcí, do kterých by zasahovat 

nemusel.  

… Kapitalismus …  

MS: Otočme stránku. Přejděme na hospodářský systém, tedy utváření kapitalismu. Sám jste řekl, že 

centrální plánování nemohlo fungovat, neboť centrum nemohlo akumulovat podněty aktérů trhu, 

kteří měli zájem o participaci. To byla příčina kolapsu systému, či lépe jeho úpadku ve srovnání 

se západními ekonomikami, které měly řád kapitalistický.  

DD: Myslím si, že centrální plánování v určitých oblastech smysl mít může, jestli chceme něčeho 

dosáhnout v některých oborech, nemůžeme to nechat jen organickému růstu řízenému požadavky 

trhu.  

MS: Vidíme, že v této oblasti má trh svá omezení. Setkal jsem se s postojem profesora Milana 

Zeleného, jenž tvrdí, že pokud lidé začnou spontánně obcovat v hospodářské oblasti, vytvoří 
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kapitalistický řád. Ten je čímsi přirozeným, vzniká ze spontánních interakcí. Idea centrálně 

plánovaného hospodářství je ideou intelektuálů, kteří jsou přesvědčeni, že vědí jak přetvořit svět a 

vtisknout mu svou tvář i násilím.  

DD: Možná bych nebyl tak optimistický. Musíme dospět k tomu, abychom zájmy celku povýšili nad ty 

osobní. Nejsem přesvědčen, že se lidský duch posunul do takové úrovně, jak si někteří z nás myslí. 

Proklamace typu „Pravda a láska zvítězí“, jsou krásné. Provozujeme však polovinu centrální ochrany a 

víme, jak to vypadá, když majitel, který oprávněně ochraňuje majetek, dopadne špatně. Je málo 

případů, v nichž ten kdo měl pravdu, a o svůj majetek pečoval, zvítězil.       

MS: Měli bychom také říci, že na světě je „mnoho kapitalismů“. Jsou v Evropě, Číně, Severní Americe, 

Jižní Americe. Zkrátka - není to jeden typ. Země, která vystoupila během několika desetiletí na druhé 

místo světové ekonomiky, aplikuje systém, který je mnohým ekonomům u nás nepochopitelný.  

DD: Pravdou je, že čínské hospodářství je poháněno trhem. Je poháněno principy kapitalismu.  

MS: Hovoří se o dickensovské verzi.  

DD: Na druhou stranu se nedá hovořit o demokracii. Je tam sice kapitalismus, ale zároveň také 

diktatura. Jejich ekonomika má potenciál, ale nesedí mi. Když jednou za rok přijedu do Číny, cítím 

kapitalistické“ prostředí, ale způsob jejich hospodářství, které sice prosperuje, mě trochu děsí. Ale 

ještě víc to, jak jejich společnost pohlíží na okolní svět. Hrozně nerad bych se dožil, že se naše děti 

jednou budou muset učit čínsky. Toto nebezpečí vnímám.  

MS: O to přece člověk musí bojovat, či lépe utkat se s druhými ve férové soutěži.  

DD: Potíž je v tom, že si hodně lidí odvyklo pracovat nejen proto, že by nechtěli, ale nemohou. Pak 

kupujeme zboží, které se vyrábí v Číně a jsme hrozně šťastni jak je levné, ovšem pouze díky tomu, že 

jich je tolik a jsou zvyklí žít „za hrst rýže“. Až jednou Číňané pochopí, že zde pouze tiskneme peníze, 

za kterými nic není, pak teprve nastane opravdová hospodářská krize. 

MS: Hospodářský řád zkrachoval a bylo snad logické, že se po roce 1989 u nás obnovil řád, stejný, 

jako od nás západně.  

DD: Historie ukazuje, že volná soutěž je nejvýhodnější, nejlepší pro hospodářskou efektivitu. Ve 

většině úspěšných obchodních společností a firem neexistuje demokracie. Ta se hodí do politiky, ne 

do byznysu, vždy musí být vůdce, který určuje směr, když je to navíc vizionář, posune svět dopředu 

víc než všechny vlády světa, které se jen hádají a dohadují. Slovy pyramidu nepostavíte. 

MS: Inu, takový je svět! Přesto lidé rádi oddaně „pracují“ ve společnostech, jsou za to vděčni a 

neprotestují. Na druhou stranu jsme u nás přijali demokracii, kapitalismus. Na východ od nás, tedy 

v Asii, tuto kombinaci neznají. Jistě se k ní i oni časem dopracují.  

DD: Je to zvláštní. Máme demokracii, svobodu. Přitom když se podívám na průměrného občana ČR 

nebo EU, tak reptá na poměry mnohem více než třeba některé chudší státy, třeba v Asii, Africe. Ti 

vnímají hospodářský pokrok, jenž je natolik markantní, že režimu tleskají, vládce oslavují.  

MS: Skutečně jsme usilovali o demokratický kapitalismus?  
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DD: My ani o jedno moc nestáli, za těch čtyřicet let vlády KSČ jsme si to ani pomalu nedovedli 

představit. My se pouze chtěli mít dobře, jako ti na Západě - obchody plné zboží, kdy jste si mohli 

koupit, co jste chtěli a ne to, co bylo k sehnání. Dnes máme opačný extrém, neřešíme co sehnat, se 

ale jak a co si vůbec vybrat. Jsem ale přesvědčen, že hlavní hybnou silou byla touha po svobodě, po 

seberealizaci. Lidé, kteří měli potenciál něco dokázat, se tu dusili, toužili světu říci: „My Češi 

dokážeme víc!“ Jsem přesvědčen, že ačkoli stále hovoříme o různých krizích, ten ohromný vzestup 

stále trvá. 

MS: Vy jste byl jedním z těch, kteří tuto tezi chtěli potvrdit a také potvrdili.  

DD: Bez tisíců našich lidí by to nešlo. Myslím si, že Jablotron je skvělou ukázkou, jaké nálady tu 

panovaly. Rozhodně jsme nemohli nikomu dát extra dobrou mzdu, ale zase nabídnout sen, ideu, aby 

se podílel na tom, že se za pár let řekne, že česká elektronika může ve světě uspět. 

... Otázka realizace pro druhé … 

MS: Kapitalismus je založen na snaze se realizovat. Mít svůj projekt, ten nabídnout druhým, a pokud 

bude přijat, uskutečnit jej. Měl by vědět, co trh žádá - a podle toho koordinovat své aktivity. To přece 

systém před rokem 1989 neumožňoval.  

DD: Každý, kdo si do určité míry uvědomí, co je smyslem lidské existence, musí dojít k přesvědčení, že 

jediná významná role je být užitečný druhým, ať už dokážete péci povidlové buchty, nebo dělat 

špičkové motory.  

MS: Iniciativa v kapitalismu je více oceňována než před rokem 1989.  

DD: Je to přímá vazba. Kdo je šikovný, něco umí, něco dokáže, je úspěšný. Myslím, že trh není úplně 

spravedlivý, dobré zboží se samo neprodá, musí se o něm vědět, nebo zapadne v zapomnění. Na 

druhou stranu ti, co ovládají taktiku lidem vnutit své produkty, dokážou marketingem na trhu 

uplatnit věci, které by se tam správně ani svou kvalitou dostat neměly.  

MS: Vy jako společnost Jablotron byste se bez dobrého produktu jen tak nestali lídry trhů. Apple, 

v minulosti Nokia by též neobsadily přední pozice.  

DD: Není to vždy o dokonalém produktu. Díky technickému fandovství jsem měl možnost poznat řadu 

výrobků během vývoje. Některé, na nichž se fenomenální pověst vybudovala, měly do kvality daleko. 

Novátorská myšlenka byla silná, kvalita mizerná. Vezměte si, že první IPOD fungoval řádově týdny. 

Odcházely baterie, pevné disky. Přesto to trh absorboval, stala se z něj ikona, z mého pohledu to byl 

šunt. Uplatnilo se to díky natolik nové myšlence - jako létání do vesmíru, že lidé byli ochotni za to 

zaplatit i „daň“, že jim výrobek nefungoval.  

MS: Došlo k chybám, avšak i výrobce v procesu podnikání má zájem na zlepšování svých produktů.  

DD: Žijeme v iluzi, že tomu tak bylo, ale není. Zvládli jsme určitou část techniky. Mám na mysli 

elektroniku, která se posunula směrem nahoru, ale snažíme se dělat svět až příliš složitý, 

komplikovaný, protože to dokážeme.  

MS: Možná díky přílišným inovacím.  
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DD: Paradoxem na tom je, že lidstvo se dostalo do bludného kruhu v tom smyslu, že se absolutně 

stalo závislé na technice a přitom se zájem mladé generace od techniky odklání. Dnes aby člověk 

„prstíčkem hrabal“ a sehnal kvalifikovaného technika. Každý chce studovat něco jiného.  

… Zpět k transformaci …  

MS: Po této odbočce bych se vrátil k budování kapitalismu v Čechách. Rád bych se zeptal, jak vnímáte 

význam privatizace, která v očích mnoha lidí nedopadla optimálně …  

DD: Když se na to zpětně dívám, domnívám se, že malá privatizace byla správná, šlo o docela dobrou 

metodu, jak někdo mohl přijít k majetku. To znamená, že měl možnost si za své úspory koupit někde 

prodejnu, což by bylo prima. Na druhou stranu, kdo v té době měl úspory? Potíž je, že se pak do této 

kategorie propracovali ti, kteří užívali nelegálních metod. Možná šla privatizace udělat rychleji a 

méně bolestně, spravedlivěji, ale to je kdyby, na to se nehraje. Když firmy neměly management, vizi, 

někoho, kdo by je posunul kupředu, bylo jedno, jestli tam seděl Pepa, Karel či Franta.  

MS: Chyběli vizionáři, ale kde je vzít … Co cesta kuponová privatizace?  

DD: To co se odehrálo s kuponovou privatizací, byl efekt ZOO, o němž jsem se zmiňoval. Tehdy se 

otevřely brány, mysleli jsme si, jak nám zvířátka z lesa pomohou, ale přiběhly šelmy typu Kožený a 

„nejlibovější“ maso vykousaly.  

MS: Mnozí v tom viděli snahu vytvořit malé české kapitalisty. Budu vlastníkem akcí, budu s nimi moci 

obchodovat. Ze zpětného pohledu se jednalo o iluzi.  

DD: Po bitvě je každý generálem. Jsem přesvědčený, že o moc efektivněji to udělat nešlo, museli jsme 

si tím projít. Fabriky, které dnes existují, jsou kvalitní, přežily, nebo vznikly. Privatizace u nás byla 

podmíněna tím, že naše republika měla nadprůměrný průmyslový potenciál v porovnání s ostatními 

socialistickými státy, ale bohužel na ně orientovaný. Většina trhu existovala v bývalém Sovětském 

svazu, ten se úplně rozpadl, firmy ztratily odbyt. Myslím si, že katarze i krachy byly do nějaké míry 

nutné.  

MS: Ano dynamika poklesu byla, ale byl i rychlý vzestup, ovšem kritici říkají: za jakou cenu? Otázkou 

bylo, jak postupovat? Privatizace každému? Které podniky privatizovat? Často uváděným příkladem je 

Škoda Auto – Mladá Boleslav. Právem můžete říci, že takových podniků je pár a zbytek musel projít 

úpadem, protože by na trhu neobstály.  

DD: Záleželo na tom, kdo privatizaci realizoval - ne, že by někdo špatně nastavil mechanismus. Díky 

tomu, že jsem uměl jakžtakž anglicky, chodil jsem tlumočit na jednání o privatizaci. To byla 

skutečnost, která mi pomohla k soukromému podnikání, jelikož jsem zjistil, že lidé, kteří obecně byli 

v managementu, hleděli pouze na svůj osobní prospěch, snažili se získat dlouhodobé stáže 

v zahraničí, atd. To byl okamžik, kdy jsem si řekl, že v tom podniku nemá cenu zůstávat, protože 

nemůže skončit jinak než krachem. Tito lidé vůbec nepřemýšleli o prosperitě podniku ale o své.  

MS: Též o štěstí …  

DD: Štěstí přeje připraveným a je vrtkavé. Kdybych si mohl vybrat mezi privatizací renomované firmy 

a založením nové, založil bych novou, věděl bych, že za sebou nepovleču šílené břemeno nepružných 
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vztahů, rutin. Přestavovat velkou nákladní loď na rychlou závodní se dá velice těžko. To je již lepší 

rozbít ji, vzít základní materiál, znovu odlít jednotlivé součástky a vytvořit nový stroj.  

MS: Inu, máte skepsi vůči státním molochům …  

DD: Nemyslím si, že by se privatizace dala udělat efektivněji. Tak, jak proběhla, jenom ukázalo, že 

hospodářské i podnikatelské jádro české společnosti zde bylo zdravé. Co mě mrzí, že ve snaze otevřít 

se světu, byl zde dán velký důraz na to, aby sem mohly přijít nadnárodní společnosti, Ony využily 

levné pracovní síly a ve chvíli, kdy jejich pobídky vypršely, zmizely, nebo se chystají odejít.   

... Vliv státu ...  

MS: To je již záležitost pozdějších politik prosazovaných například Tošovského vládou v roce 1998 a 

hlavně vládnou pana premiéra Zemana, které zahraničním pobídkám otevřely dveře.  

DD: Když jsme začínali soukromě podnikat, bojovali jsme o holou existenci. Neměli jsme nic, nikdo 

nám nic nepůjčil. Bylo to ohromně zdravé a dobré, jelikož se kolem nás semkli lidé, kteří věřili, že to 

dokážeme. Zahraniční koncerny přicházely za levnou pracovní silou. Dostávaly daňové prázdniny a 

další úlevy, my jsme daně platit museli. Až od Zemanovy vlády jsme se dožili pomoci. Oni nám dali 

příspěvek spojený s exportem produktů.     

… Domácí kapitalisté jinak …   

MS: Rád bych se zeptal, zda by větší kooperace českých společností se zahraničními mohla vytvořit 

české kapitalisty? Jde o to, že by zahraniční společnosti odkoupily za jasně daných okolností aktiva a 

pomáhaly by s restrukturalizací a tržní adaptací společností. Poté by došlo ke zpětnému odkupu aktiv.  

DD: Uvedl bych to na konkrétním příkladu. Jablotron vznikl z nuly. Z počátku to byli čtyři lidi na půdě 

a dnes se dostala na čelo výrobců zabezpečovací techniky. Není to tím, že bychom byli mnohem 

chytřejší, pracovitější, ale tím, že dochází ke globalizaci. Spousta malých konkurentů byla skoupena 

molochy, kteří se v podstatě chovají podobně jako za komunismu. Budují pětileté plány, jsou to 

monstra. Jablotron se na trhu stává výjimečný tím, že je daleko rychlejší než konkurenti, protože 

břicha molochů narostla, vláčejí je za sebou, správní rady jsou odtrženy od reálného života.  

MS: Je vidět, že v tomto ohledu globalizace „škodí“.  

DD: Jsem přesvědčen, že je zdravé, aby vznikaly české společnosti, které naopak expandují do světa. 

Máme na to, abychom budovali nadnárodní společnosti řízené z od nás. Nevidím nic špatného na 

tom, aby na trhu byly férové podmínky, aby někdo nedostával nabídky zvýhodněné tím, že je velký. 

Je to špatné a jen se to hospodářství země vymstí.     

MS: Dobrá, jaké byste jmenoval hlavní velké společnosti s českým kapitálem?  

DD: Ty, které zde rostou a vznikají.  

MS: PPF, J a T, … 

DD: Nemusíme chodit tak daleko. Stačí jmenovat firmy typu Linet. Budu jmenovat firmy, které dnes 

ze světového pohledu jsou ještě relativně malé, ale ve své oblasti perspektivní, mohou se stát lídry 

trhu. 
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MS: Rozumím vám. Právě vám zmíněná společnost Linet má své sídlo v Holandsku.  

DD: Sice zde proběhly zprávy, že pan Frolík převedl společnost do Holandska, ale pokud jsou mé 

informace správné, neustále platí daně v České republice, je to ryze česká firma.  

MS: Vidíte, že český kapitalismus je postupně obrozován, byť důležitou roli hrají zahraniční 

společnosti, které si v průmyslových zónách postavily své pobočky, tvořící velkou exportní sílu. 

Můžeme namítnout, že díky způsobu hospodářské transformace jsme se stali i „montovnou“ …  

DD: To jsem chtěl říci. Je investice a investice. Podívejme se na Škodu Auto, Volkswagen. Pokud 

investor staví výzkumná centra, investuje, aby se produkty rozvíjely, je to něco jiného, než když 

přijde, postaví montovnu a shání nejméně kvalifikované pracovníky. Pak se postaví ohromná 

automobilka, a aby se sem vozili zaměstnanci z Polska, jelikož zde není zájem. Tyto skutečnosti by se 

měly zohledňovat. Nechť jsou připravena spravedlivá zvýhodnění pro investory - ať české, či 

zahraniční, kteří právě investují do inovací či vzdělávání lidí a posouvají hospodářství dále.  

MS: Zkrátka orientujme se na vysokou přidanou hodnotu.  

DD: To je naše jediná možnost.  

… Vliv hospodářské politiky …  

MS: Soudíte, že při správné orientaci na investory, ale i konzistentní politikou vlády by naše 

hospodářství mělo jinou dynamiku?  

DD: Jsem přesvědčen, že naše hospodářství má velice dobrou dynamiku. Česká průmyslová výroba je 

nadprůměrná. Mně se vždy líbí, když vyjdou hospodářské výsledky a bilancuje se přínos firem do 

rozpočtu. Jablotron se ocitá na velmi dobrých pozicích. Hluboko za námi zůstávají firmy, jejichž 

výsledky by měly být dramaticky jiné. Není to tím, že by měly špatné výsledky, ale tím, že zisky vyvádí 

někam úplně jinam, protože placení daní v České republice je buď neefektivní, nebo ten, kdo to má 

v rukou vidí, že s daněmi hospodaří mizerně. Firmy, které mají deseti či padesátinásobné obraty mají 

proti Jablotronu zlomkové zisky. Když se však podíváte na to, jak společnost funguje a je zdravá, pak 

výsledky musí být lepší. Jsem přesvědčen, že kdyby se zefektivnil výběr daní, ČR je úplně jinde.  

MS: Ještě bych si dovolil položit jednu otázku týkající se kapitalismu. Možná je banální, ovšem soudíte, 

že Čechům tento řád prospívá?  

DD: Jsem přesvědčen, že volná tržní soutěž je velmi efektivním způsobem hospodářského 

uspořádání. Češi nejsou žádnou výjimkou, naopak, jsme poměrně vzdělaní, schopní, šikovní. Proč 

bychom nemohli uspět?  

MS: Pokud se hovoří o hospodářské výkonnosti, říká se, že naše hospodářství se bude rozvíjet, pokud 

se bude rozvíjet německé hospodářství. Na ně jsme silně navázáni. Tvoří téměř třetinu našeho 

exportu, a tak bych mohl pokračovat dál. Z toho můžeme vyvodit, že když se nebude dařit Německu, 

nebude se dařit nám.  

DD: Vždy to je o poptávce a nabídce. Jestliže zde někdo vhodně kupuje, bude mít z logiky věci 

největší podíl na trhu. Jestliže nejsilnější ekonomikou bude Čína, budeme mít největší prodej tam. 

Nemám obavy tohoto typu, že jsme příliš závislí. Možná jsme moc orientovaní na výrobu aut a 
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komponentů s tím spojených. V tom vidím problém, ale řada českých společností se dokáže 

adaptovat v podmínkách, jaké jsou.  

... Hodnoty a kontexty ...  

MS: Rád bych se zeptal, jaké hodnoty podle vás podporují společenský a hospodářský řád, který zde 

máme? Zmínil jste nutnost svobody. Co je ještě nesmírně důležité pro demokracii a kapitalismus 

z perspektivy podnikatele?  

DD:  Odpovím jinak a nebudu obecný. Začal bych státem a jeho postavením, co by obsahem být 

nemělo. Obsahem by neměla být komerční činnost. Stát by se vůbec neměl „montovat“ do byznysu. 

Státu by skutečně měly zůstat nejzákladnější infrastruktury ve smyslu energetická politika, legislativa, 

spravedlnost, vymahatelnost práva, mezinárodní vztahy, obrana, bezpečnost.  

MS: Zde bychom měli mít vzdělaného člověka s kritickým myšlením. To je snad dobré východisko, a 

proto se nemusíme zadlužených jednotlivců obávat. 

DD: Potíž je v tom, že zadlužených jednotlivců geometrickou řadou přibývá. Na druhou stranu to beru 

jako přirozený vzdělávací cyklus. Nyní se začalo hovořit o finanční gramotnosti národa. Ta se nezíská 

tím, že někdo bude někoho učit účetnictví. To je nesmysl. Domnívám se, že finanční instituce, které 

poskytují úvěry a strhávají lidi do dluhových pastí, ty dělají „osvětu“, že se na to hned tak 

nezapomene.  

MS: Tato osvěta je vykoupena ztrátou. Inu, občané našeho národa neumí kupecké počty.  

DD: Jak by je mohli umět, když dennodenně vidí v televizi, že ti, kteří řídí tento stát, neumějí počítat. 

Neustále se snaží utratit 150, ačkoliv vydělají 100. To je přece nesmysl. 

MS: Nepřímo voláte po racionalitě systému. Lze se domnívat, že bez hospodářské racionality vaše 

společnost zanikne.         

DD: Jsem si vědom toho, že politika státu musí mít vždy „emoční“ nadstavbu.  Bez toho to nejde, 

musí mít racionální jádro. Musí tam být někdo, kdo je hospodář a podle mě to by neměl být ekonom. 

Jakmile se z normálního hospodaření začíná dělat věda, je to špatné.  

… Vize, koncept politiky …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že stát by měl mít ucelenou vizi, řekněme hospodářskou 

politiku, jež by nebyla omezena krátkým volebním obdobím.  

DD: Myslím si, že nemocí demokratických států je, že nemají „nalinkovány“ směry, po kterých mají 

„jet“. U nás to probíhá tak, že poté, co je odvolána vláda, sestaví se nová „vláda odborníků“. Z mého 

pohledu je to úplný nesmysl, jelikož odbornost by měla být garantována na nižší úrovni na 

ministerstvech, na jednotlivých výkonných složkách. Tam by měli sedět skuteční odborníci, kteří by 

měli realizovat vizi.  

MS: Byla by zde kontinuita, …   

DD: … která garantuje, aby se Česká republika vydala nějakým směrem. Bude se nadále pokračovat 

formou nějakého plebiscitu, jejž by umožnil směřování naší republiky na nějakou dobu. Bude 
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garantováno, že se půjde touto cestou - a ne, že budeme chodit tam a zpět, neboť na utváření 

reforem se promrhá tolik prostředků a lidské energie? Na druhé straně jsou všechna ta slova, která 

politici rádi berou do úst a občané jsou z nich otrávení, rozmrzelí a nahlížejí na politiku jako 

neproduktivní činnost, jež systému spíš škodí, než prospívá.   

… Jablotron … 

MS: Závěrečnou část bych věnoval budování společnosti Jablotron. Se svými kolegy jste se v roce 1990 

vydal na dobrodružnou cestu utváření vlastní společnosti.  

DD: Byli jsme čtyři. Všichni jsme pracovali ve velkém státním podniku, v němž nic nešlo kupředu.  Byli 

jsme plní elánu, vizí. Nám vadily poraženecké řeči, jako že v elektronice nám vlak dávno ujel a byli 

jsme přesvědčeni, že se to dá změnit, zrealizovat. Důležité bylo to, že jsme měli mnoho ideálů. 

Samozřejmě, že jsme prošli mnoha fázemi včetně toho, že na počátku se podnikání zdálo velice 

snadné, protože naše myšlenka byla dobrá. Prezentovali jsme ji tenkrát prvnímu zákazníkovi, což byly 

Československé automobilové opravny, největší státní podnik na opravu spalovacích motorů. Zakázka 

byla za milion, šlo o ohromnou výzvu. Proto jsme dokázali přesvědčit všechny své známé i příbuzné, 

aby nám půjčili úspory. Dokonce někteří zastavili na půjčku své nemovitosti. Během tří měsíců 

zákazník zkrachoval. Nám zůstaly v podstatě neprodejné věci. Stáli jsme se tváří v tvář krachu. Budil 

jsem se hrůzou, co budu vykládat matce, nebo tchyni, až si banka přijde pro jejich dům. To byla 

správná chvíle, přemýšlet nad tím, čím se v danou chvíli zachránit.  

MS: Díky pádu na dno došlo vystřízlivění a kreativní destrukci, která vás posunula na jiný orbit.   

DD: I tak by se to dalo říci, ale nesouhlasím s tím, že se člověk učí chybami. Nás to nenaučilo nic, 

možná proto, že to tak moc naše chyba nebyla, ten vývoj se předvídat nedal. Naopak nám to 

umožnilo najít „svou parketu“, v níž jsme uspěli. Pomohlo nám, že jsme v šuplíku měli nápad, jak 

vyrábět konvertor televizních norem, protože v té době se k nám začala „valit“ elektronika ze 

zahraničí, která zde nefungovala. Jakou výplňovou činnost jsme začali vyrábět moduly, které jsme 

začali prodávat všem, co si přivezli zahraniční elektroniku, tak jsme se naučili i obchodní činnosti. 

Kombinace malé privatizace a velké amnestie nás směrovala i k tomu, že jsme si řekli: „Ochrana 

majetku asi bude velmi aktuální problém.“ To nás přivedlo k výrobě alarmů. Poté jsme si uvědomili, 

že ochrana majetku v kapitalistickém světě je problém nikdy nekončící. V tu chvíli jsme trefili na 

jednu z aktivit, která je do dnešního dne velmi úspěšná a stabilní. Naučilo nás to, že jsme nikdy 

nepřipustili situaci, aby někdo z našich zákazníků měl více než 5 procent celého obratu.  

MS: Dá se říci, že Jablotron v první fázi vznikl díky ochotě podnikat, v druhé díky kriminalitě, která je 

součástí svobodné společnosti a v minulé éře nedosahovala takové míry. Jistě se k vám přidali i lidé 

z podniků, jež se zabývaly elektronikou …  

DD: Rád bych doplnil, že Jablotron vydržel též díky snaze přežít. Vezměte si to tak, že 

v Československu tenkrát existoval dobře fungující průmysl, který se poté zhroutil. První fabriky, které 

zkrachovaly, byly Tesly, ta z Bratislavy byla poslána do bankrotu jako první. Tehdy se na trhu práce 

objevila řada relativně dobře vzdělaných techniků. Neměli součástkovou základnu a dobré řízení, ale 

dobré znalosti ano. My jsme jim nabídli, že přivezeme komponenty, dáme jim do ruky mikropočítač, 

o kterém snili celý život. Lidé šli realizovat vizi i za cenu, že měli nejisté živobytí. Nevěděli, zda jejich 
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rodina bude schopna koupit chléb a mléko. Pomohla nám myšlenka, že budou moci dokázat, že něco 

umí, že se na ně společnost přestane dívat jako na někoho podřadného.  

MS: Počátku jste se orientovali na český trh.  

DD: Samozřejmě jsme snili, že chceme prorazit do zahraničí. Druhou motivací byl konec 

Československa. Jestliže slovenský trh představoval nějaký potenciál, rozpadem se trh zmenšil. My 

jsme v roce 1991 vycestovali plni optimismu na velkou renomovanou výstavu do Hannoveru. Tam 

chodili byznysmeni a dívali se na nás jako bychom pocházeli z exotických krajin. Tázali se nás, zdali se 

v Československu též prodává káva. Málem nás zkoušeli, jestli umíme jít příborem. Myslím si, bylo 

velice dobré, že v té době největším tahounem světového trhu byly asijští tygři Taiwan, Korea, 

Singapur. Odjel jsem tam a uvědomil jsem si, že jsme výrobky nabízeli na špatném místě. Založili jsme 

si dceřinou společnost na Taiwanu, jako jedna z prvních u nás, a začali výrobky nabízet odtamtud. 

Právě tam se sjížděli opravdoví businessmani, nákupčí. Jim bylo úplně jedno, jakou máme barvu kůže, 

... 

MS: … ale co umíte, jaký přínos poskytuje vaše produkce.  

DD: Ano, pro ně opravdu rozhodující byly produkty. Přes tento nástupní můstek na Taiwanu jsme se 

dostali na světové trhy. Zákazníci si zvykli, že výrobky jsou z České republiky. Poté, co jsme se stali 

součástí Evropské unie, tato bariera padla úplně. Již nemáme filiálku na Taiwanu, protože už to nemá 

smysl. Ale v začátcích expandování nám to hodně pomohlo. 

MS: Je vhodné položit otázku, která by mohla zajímat investory ať malé, či velké. Jste globální 

společností. Neuvažujete, že byste se stali společností veřejně obchodovatelnou? 

DD: Veřejně obchodované společnosti, nebo uvedení společnosti na burzu má jediný smysl, a to je 

poskytnutí peněz. Osobně peníze nepotřebuji. Nikdy jsem podnikání nedělal jen proto, abych vydělal 

peníze. Chtěl jsem být ostatním užitečný. Jablotron vydělává tolik peněz, že si generuje dostatek 

prostředků. Nevidím jediný důvod, proč bychom měli vstupovat do loterie typu burza. Osobně jsem 

přesvědčen, že tak, jak vypadá akciový trh, tak, jak funguje tento fenomén, není nic jiného než určitá 

forma loterie.  

 

 

Dialog o transformaci s Ivanem Uhlířem9,10: 

MS: Jak jste přijal události roku 1989? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naplnily?  

IU: Doma jsem byl vychován k tomu, že komunismus je zrůdnost a svoboda patří k nejvyšším 

hodnotám. Proto mi konec roku 1989 přinesl naději, že Česká republika se konečně vydá správným 

směrem. Že přechod k demokracii mohl být rychlejší a spravedlivější je otázka, kterou si kladu stále − 

a zřejmě nejsem sám.  

                                                           
9
 Ivan Uhlíř *1958, poděbradský pedagog, podnikatel, komunální politik TOP 09.     

10
 Dialog o obecných tématech byl natočen v úterý 16. srpna 2011  v odpoledních hodinách v pracovně Ivana 

Uhlíře na Městském úřadu Poděbrady, Náměstí Jiřího z Poděbrad 20 / I, Poděbrady. 
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MS: Čím jste se zabýval před rokem 1989? 

IU: Má výchozí pozice byla dána tím, že můj děda byl živnostník a rodiče víceméně přišli o majetek. 

Můj vztah k tehdejšímu režimu vycházel z těchto zkušeností, a proto jsem k předrevoluční politice 

netíhnul. Když mi bylo nabízeno členství v KSČ, ať už šlo o dobu učebního poměru, později na střední 

škole a napotřetí na počátku mé učitelské kariéry, vždy jsem těmto nabídkám s úspěchem čelil. 

MS: Když se „lámal režim“, byl jste poměrně mladý … 

IU: Jako desetiletý jsem zažil rok 1968. Vyrůstal jsem v rodině, kde bylo o socialismu jasno − zvláště 
otec tento režim často kritizoval.  

MS: Říkal jste, že vaši rodiče museli minulému režimu to, co měli, darovat. Komunisté ale ve většině 

případů soukromý majetek rovnou vyvlastnili, tedy de facto ukradli … 

IU: Toto byl zvláštní případ. Otci jako jednomu z mála nestraníků ve vedení poděbradských lázní bylo 

naznačeno, že soukromé vlastnictví činžovního domu se neslučuje s funkcí, kterou zastává. Beztak 

v domě bydleli cizí lidé, většinou prominenti režimu. Rodiče jej proto raději „darovali“, aby si 

nekomplikovali život a existenci.  

MS: Rozhodně to je zvláštní případ − režimní postupy bývaly jiné. Zřejmě šlo o nutnou „vstupenku“ do 

nové společnosti. 

IU: Šlo i o to, že takový majetek nic nevynášel. Byly s ním vlastně pouze starosti. Dekretem byli 

jmenováni nájemníci, kteří vyžadovali péči o dům stejně jako nájemníci domů pod správou bytového 

podniku. Soukromník vše vlastně dotoval ze svých peněz. Svou roli hrály tedy i důvody ekonomické, 

protože se rodiče starali o nás tři kluky.  

... Očekávání ... 

MS: Domníval jste se, že komunistický režim se časem zhroutí, nebo pro vás rok 1989 přišel tak říkajíc 

z čistého nebe? 

IU: Pochopitelně jsem sledoval vývoj politické situace ve světě. Je jasné, že když v Sovětském svazu 

nastoupil Michail Gorbačov, hodně věcí se otevřelo. Perestrojka měla pozitivní ohlas nejenom v 

Rusku, ale i u nás. První náznak změn byl, že odešla Brežněvovská klika a došlo k jistému uvolnění. 

Nikdo ale v té době netušil, jak a kdy se režim zhroutí. O to lépe, že jsme se dočkali v roce 1989.  

MS: Soudruzi Andropov a Černěnko zemřeli a představitelé našeho státu změny, které přišly 

s Gorbačovem, nepochopili. Mnozí nepředpokládali, že to bude mít takový spád. Sám jste se účastnil 

ustavujících schůzí Občanského fóra?  

IU: Vzpomínám si na to, jako by to bylo dnes. Byl pátek 17. listopadu 1989, když jsem pomáhal 

manželce s domácími pracemi a z rádia jsem slyšel o situaci na Národní třídě, o víkendu potom o 

přípravě generální stávky. V euforickém nadšení jsem si spletl týden a šel jsem do stávky hned 

následující pondělí, tedy 20. listopadu. Ta však byla až o týden později … Vstoupil jsem do výuky se 

slovy: „Vážení žáci, tak od dnešního dne již nejsem soudruh, ale pan učitel.“ Zajímavé bylo, že když 

jsem se vrátil ze školy domů, měl jsem telefon, který zněl asi takto: „Volá váš příznivec 
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z okresního odboru školství … máte zde černý puntík, jelikož jste se odchýlil od doktríny, která stále 

ještě platí.“  

MS: Usiloval jste o to, aby se žáci zajímali o listopadové události? Diskutoval jste s nimi? Sám si 

pamatuji, jak s námi učitelé hovořili. Distancovali se od minulého dogmatu … 

UI: Byl jsem na základní škole, takže diskutovat s dětmi nebylo o čem. Vnímali události na základě 

svého věku. S kolegou z kabinetu jsme připravili a svolali zvláštní pedagogickou radu, na kterou jsme 

se pečlivě připravili, a ujali se jejího vedení a řízení. Vyzvali jsme učitelský kolektiv, aby hlasoval o 

setrvání tehdejšího vedení školy. Měli jsme připraveny alternativy − když bude dána důvěra 

stávajícímu vedení a když nebude. Dopadlo to tak, že tehdejší vedení školy nedostalo důvěru − jeho 

představitelé dokonce i sami odstoupili. Nebyl tam žádný boj o setrvání ve funkcích. Otázkou bylo, 

kdo bude dělat nového ředitele. Vzájemně jsme se přesvědčovali, ale nakonec na to nechtěl ani jeden 

z nás přistoupit. Snažili jsme se proto hledat někoho, kdo by byl vhodný kandidát. Během vánočního 

období 1989, kdy právě probíhala revoluce v Rumunsku, jsme kontaktovali pana Lubomíra Zítu. 

Nezaváhal ani minutu a řekl, že do toho jde. Vedení školy tak bylo předáno řediteli, který tam zůstal 

až do svého zvolení starostou.  

... Komunismus ... 

MS: Zůstaňme ještě v historii. Je podle vás ideologie komunismu a její doktrína reálného socialismu 

ospravedlnitelná v kontextu utváření spravedlivé společnosti?  

IU: Jak jsem již uvedl, v naší rodině se o socialismu hovořilo velice kriticky. Fronty a nedostatek 

spotřebního zboží v obchodech si jistě mnozí pamatují. O nedůstojných žádostech o výjezd třeba i do 

Jugoslávie ani nemluvě. Společenský systém tvoří lidé, kteří v něm musí také žít. V Československu 

jsme zažili prosperitu první republiky, a tak bylo s čím srovnávat. Komunismus proto nemohl přežít.  

Zvláště pak, když se díky jistému uvolnění dostali mnozí lidé do kapitalistické Evropy a viděli, jak se 

žije tam.  

MS: Předpokládal jste tedy, že přijde konec komunistické ideologie?  

IU: Myslím si, že se ona ideologie nacházela ve stavu klinické smrti dávno před rokem 1989, neboť 

lidská svoboda a volná soutěž jsou hnacím motorem každé společnosti, a to v komunismu chybělo. 

Dnes sice můžeme nadávat na ledaco, to hlavní však máme a musíme to bránit. Patří k tomu i 

morálka. To už je ale jiná kapitola … 

MS: Proč lidé často dávají přednost totalitě? 

IU: Možná proto, že se vše plánuje centrálně a o mnoho věcí se stará stát za své občany. Právo i 

povinnost pracovat jsou sice hezké proklamace, ale o efektivitě takové práce si nemůžeme dělat 

iluze. Někomu však takový život vyhovoval. Dnes je každý více zodpovědný za svůj život i životní 

úroveň. Samozřejmě až na výjimky typu tělesně postižených, o které se musíme postarat i dnes. 

MS: Jak hodnotíte skutečnost, že někteří lidé preferují komunistickou ideologii ještě po více než 

dvaceti letech od revoluce? 

IU: Protože pro mnohé se současný režim zdá příliš zaměřený na spotřebu a individualismus. Zvláště k 

mládí patří jistý vzdor proti současnosti. Mladí lidé mohou mít i pravdu, že některé věci jsou za 
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hranou přijatelnosti, ale komunismus se již historicky znemožnil a nikdy nebude lékem na zmíněné 

problémy. Ty musíme umět odstranit v rámci demokratických principů, které v komunismu 

nespatřuji.  

... Otevírání světa ... 

MS: Po roce 1989 se otevíraly možnosti, naši představitelé hovořili o zpětném návratu mezi západní 

demokratické země. Možná to bylo do jisté míry předčasné, jelikož kroky, které musely být udělány, 

abychom se stali demokratickou zemí, nás teprve čekaly. Jak jste nad tím uvažoval?  

IU: Díky svému otci jsem měl ekonomické informace, několik zkušeností mi předali i jeho rodiče, kteří 

se podíleli na mé výchově. Byl jsem veden k samostatnosti a život mě jí i učil. Ve chvíli, kdy se 

otevřely možnosti, jsem váhal pouze chvíli, než jsem nabral správný „vítr do plachet“.  Začal jsem 

uvažovat o odchodu ze školství a více času věnoval budování stavební firmy, kterou jsem založil 

s několika přáteli. Postupem času jsem mimo komerční zakázky začal s opravou naší restituované 

nemovitosti na poděbradském náměstí. Jako malá stavební firma jsme na trhu působili osm let až do 

doby, než jsem se zcela osamostatnil a začal s realitní činností právě ve zmíněném domě. Po dalších 

osmi letech jsem skončil i s ní, protože jsem uspěl v komunálních volbách ve svém rodném městě − 

v Poděbradech.  

... Podnikatelem ... 

MS: Než jste se stal zástupcem města, podnikal jste. Jaké to bylo začínat od nuly?   

IU: Bylo to náročné, neboť jsem podnikal o hodinách volna mezi výukou. Jedna hodina skončila, 

odskočil jsem si na stavbu, tam jsem zkontroloval dělníky a šel jsem zpátky na další hodinu. Docela 

jsem šidil rodinu, za což jsem sklidil i nejednu výčitku. Byl jsem bez dovolené. Prázdniny byly v 

období, kdy se podnikalo nejvíce. Pomalu jsem si uvědomoval, že nastává okamžik, kdy budu muset 

zvážit, zda zcela neukončit učení a jít vlastní cestou. K tomu mi samozřejmě pomohla již zmíněná 

samostatnost a důvěra ve vlastní schopnosti. Vysokoškolský diplom s učitelskou aprobací jsem 

obrazně řečeno zmačkal a hodil do koše.  

MS: Co to znamená být podnikatelem, když se obnovuje kapitalismus? Sám jako fyzická osoba jste 

příliš kapitálu neměl. Byl jste „pouhým“ restituentem …  

IU: … s majetkem, který byl zchátralý, příliš nevynášel a patřil otci. Řešil jsem případ od případu, 

zakázku od zakázky. Nejprve jsme stavěli známým, kteří se na nás obrátili a dostali od nás nabídku na 

provedení stavebních prací. Protože nebylo mnoho stavebních firem, zakázky jsme získávali snáze, 

než je tomu dnes. Uzavřeli jsme smlouvu a formou záloh na objednané práce jsme se dostali až k 

jejímu splnění. Na konci byl vždy mírný zisk. Když jsme takhle jeli rok dva, na konci období zbylo i na 

rozvoj firmy. Nakoupilo se nákladní auto, sbíječky, lešení apod. Tímto způsobem jsme se postupně 

posouvali kupředu. Musím říci, že jsem hrdý na to, že většinou byli zákazníci s naší prací spokojeni. I 

díky tomu začala být firma vyhledávaná a neměli jsme o zakázky nouzi.  

MS: To je případ jednoho člověka. Jistě jste se ale opíral i o ostatní. Bylo nutné mít schopné lidi − lidi, 

kterým můžete důvěřovat.  
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IU: Samozřejmě. K tomu mě dovedla má zkušenost ze sportu. Od malička jsem se pohyboval ve 

sportovním kolektivu, kde jsou role jasně rozděleny. Sportovec má pochopitelně zkušenosti se 

spoluprací, byť není profesionálem. Dali jsme se dohromady s několika sportovními nadšenci 

z různých profesí. Založili jsme společnost s ručením omezením, která se měla starat o rozvoj fotbalu 

v Opočnici. Společnost jsme nazvali BMF, s.r.o. Dnes by za tímto názvem už jen těžko někdo hledal 

Bohemia Marketing Fotbal. Společnost pomáhala opočnickému fotbalu a zároveň podnikala ve 

stavební výrobě. Později jsme přešli již na čistě komerční formu a sport jsme z naší činnosti vyňali. 

Poté došlo k prodeji společnosti i rozchodu původních společníků.  V té době jsem se potkal se 

stavitelem Dubinou a s.r.o. jsme odkoupili. On se staral o rozpočty a řízení stavby, já řídil firmu a její 

ekonomiku. Firmu jsme provozovali vlastně ve dvou − s lidmi, kteří pro nás vykonávali vlastní práce.  

MS: Byli lidé pro vás ochotni pracovat? Tážu se proto, že v minulosti se pracovalo tak říkajíc „od  - 

do“…  

IU: Lidé končili ve svých zaměstnáních u státních firem, hledali práci v soukromém sektoru a byli za ni 

vděčni. Začátky byly v tomto ohledu jednodušší než dnes. V současnosti máte na stavbě samé 

Ukrajince či jiné cizince. Zpočátku jsme měli kolektiv pouze z českých lidí, později ze sedmdesáti 

procent … Cizince prakticky na doplnění. 

MS: Češi se z oboru, v němž jste podnikal, postupně stahovali, že?  

IU: Začali uvažovat. Proč by dělali na někoho, na nějaké s.r.o., když jsou schopní, mají své 

živnostenské listy a mohou dělat sami na sebe? Můžu říci, že se s námi naučili vyhledat si zákazníka, 

spočítat rozpočet, nebo si jej nechat od nás přepočítat. Pak začali podnikat sami na sebe, na své IČO a 

dokázali se o sebe postarat sami. Vlastně jsme je vychovali k samostatnosti. Postupem času začali 

odcházet a ve firmě zůstávali lidé, kteří tyto schopnosti neměli. Výsledky práce tomu bohužel začaly 

odpovídat.  Jednou se například zapomněl dát pod obklad kabel pro osvětlení a muselo se bourat. 

Tím vznikaly firmě vícenáklady. Z akce jsme tak místo zisku měli ztrátu. Takové podnikání mě 

přestávalo bavit. 

MS: To byl asi jeden z důvodů, proč jste ze stavební činnosti odešel do obchodu s realitami… Možná je 

vhodné se zeptat na váš názor na český trh. S transformací jsou spojeny krádeže, zpronevěry, 

tunelování. Co říkáte tomuto fenoménu, který poškodil důvěru lidí v nový systém?  

IU: Lidé, kteří to takhle vidí, se ptají: Jak je možné, že já se ke svému zisku dobral poctivou prací a 

někteří tuto snahu nemají a podvádějí? Slušní lidé jsou rozhořčeni a já se jim nedivím. Vidím to 

stejně. Sám nikomu nic nezávidím, přestože způsob podnikání výše zmíněného typu mi nepřijde 

férový. Když přestávala fungovat firma a nezbyly peníze na dokončovací práce, raději jsem rozpouštěl 

své rezervy, než bych utekl z boje a nedokončil zakázku. I to byl důvod, proč jsem přešel na realitní 

činnost.  

MS: Co je podle vás nutné, aby podnikatel na trhu uspěl? 

IU: Jelikož jsem nestudoval stavební obor, musel jsem nejprve získat zkušenosti, vědomosti a mít i 

ochotu se učit novým věcem. Myslím si, že jsem se skutečně něčemu novému naučil, i když to by měl 

hodnotit někdo jiný. Řídil jsem nejprve vlastní stavby, a tak získával zkušenosti. Snad i úspěšně, jelikož 

stavby stojí a prosperují. Člověk musí mít víru ve vlastní síly.  
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MS: Domníváte se, že to Češi pochopili? Když se podíváme kolem sebe, setkáváme se s lidmi, kteří 

naříkají.  

IU: Vím, kam směřuje vaše otázka. Když člověk poslouchá nářky jednotlivců, vnímá je jako většinový 

názor. Ono to tak ale není. Schopných Čechů, schopných lidí, je daleko více, ale neschopní jsou daleko 

více slyšet. Ti schopní nemají potřebu se neustále prezentovat, za ně hovoří výsledky. Vezměte si 

počet lidí, kteří odešli do zahraničí a uspěli v tvrdé konkurenci. Myslím si, že se tito lidé třeba nakonec 

do Čech vrátí. Mladým říkám: Jezděte do ciziny, učte se, ale vracejte se zpět. To proto, že tady jste 

doma, tady můžete nabyté zkušenosti uplatnit. Byl bych nerad, aby zde byla jen „přebraná“ pracovní 

síla, která bude sloužit v montovně pro Volkswagen či pro nějaké jiné koncerny. Sázím na schopné a 

šikovné lidi a myslím, že je potkávám. Stále jich je dost. Tito lidé posouvají společnost dále. Věřím 

tomu.  

... Lidé ... 

MS: Minulý režim těm schopným nepřál – přál spíše všehoschopným …  

IU: Souhlasím, ale již máme více než dvacet let od revolučního roku ´89. To je generace lidí, kteří byli 

před revolucí studenty a již od mládí žijí v kapitalismu, v nových podmínkách, se svými vědomostmi, 

schopnostmi. Vyjíždějí svobodně ven, naučili se řeči, jsou sebevědomější. Vidím to na svých dětech. 

Jsou schopnější a řeší problémy samostatně. Mají odvahu. Každý člověk, ochotný čelit rizikům, které 

podnikání přináší, má dnes šanci, i když ne vždy vše člověku vyjde. Soudím, že je na čem stavět. O 

osud Čech se nebojím, neboť zde žijí kreativní lidé. Důvěřujme si a budeme se mít všichni lépe.  

MS: Minulý režim učil tomu, aby se člověk bál, aby poslouchal, aby držel linii …  

IU: Možná to vidím ještě z jiného úhlu pohledu. Lidé utíkali z reality socialismu na své chaty a tam se 

o ně svépomocí starali. Takový účetní si postavil chatu a naučil se stavařině, naučil se jednání s úřady, 

naučil se shánět materiál. Lidé se učili o sebe postarat. Říkám, že na všem špatném je něco dobré. 

Tam byl pro mnohé položen základ, že měli po revoluci na čem stavět svou existenci.  

MS: Nemuseli mít školy jako na Západě.  

IU: Přesně tak. Lidé se učili v praxi. Zkušenosti zužitkovali a mohou fungovat v dnešní době třeba i bez 

odborného vzdělání. Možná to z mé strany zní sebevědomě, ale sám jsem studoval na učitele a 

přímých vazeb jsem na svou stavební a realitní obchodní činnost mnoho neměl. Lidé se novému 

jednoduše naučí sami. Na druhou stranu - takový jaderný fyzik asi nemůže být samoukem … Obecně 

dělím společnost na schopné a ty druhé. Pozor však na všehoschopné.  

MS: Věříte v českého člověka, věříte v jeho schopnost přizpůsobit se, věříte v jeho invenci … Právě 

v minulém režimu nám odešlo mnoho nadaných lidí. Dělal jste si v období transformace iluze, nebo 

jste se na společenský a hospodářský proces díval s kritickým nadhledem.  

IU: Historická vzpomínka je ne úplně příjemná, jelikož v té době nikdo nevěděl, jak se bude 

budoucnost vyvíjet. Jistě jsem nebyl spokojený s tím, co bylo. Bylo to čekání na něco. To něco naštěstí 

přišlo − v mém případě ještě v produktivním věku. Například otec byl už na sklonku své pracovní 

kariéry a litoval, že jej to nezastihlo dříve. Myslím si, že pocit, který mám já, lze zobecnit. Bylo hodně 

lidí, kteří v sobě se změnou našli nové schopnosti, dovednosti a šli svou cestou. Utvrzuje mě v tom 
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můj zeť, který dlouhodobě − od svých šestnácti let − žil ve Spojených státech. Zažil tamní školství i 

americkou společnost, práci ve firmách. Česko vnímá očima člověka se zkušeností života v Americe a 

vidí zde spousty šikovných lidí. Sám říká, že Amerika je země neomezených možností, ale je 

limitována velkými společnostmi, velkými korporacemi. U nás je oproti tomu mnoho menších až 

miniaturních podnikatelských subjektů, které vytvářejí pestrost. Vnímá to jako pozitivní věc. To mě 

utvrzuje v tom, že česká cesta nemusí být úplně špatná. 

MS: Trochu jste odbočil od mé otázky, zda jste měl iluze. Mnozí z nás předpokládali, jak rychle 

jednotlivé věci půjdou. Napíší se zákony, osvojíme si tržní instituty … Ti, kdo měli iluze, jsou mnohdy 

rozčarovaní. Z toho, co říkáte, se zdá, že ze situace nejste znechucen.  

IU: Nejsem, jelikož jsem pragmatik. Byl jsem jím vždy. Věci řeším tak, jak přicházejí. Nemám 

přehnané ambice, přehnaná očekávání. Proto mne některé věci přehnaně nezklamou. Navíc se 

snažím věci vnímat pozitivně. Ve chvíli, kdy funguje zdraví, tak člověk může zvládnout cokoliv. Třeba i 

let do vesmíru. Sní o tom mnozí, ale podívá se tam jenom vyvolený. Rozumný člověk si žádné iluze 

nedělá. Musí věřit v sama sebe a v Boha. 

... Politika ... 

MS: O vás lze hovořit jako o člověku politickém. Zajímáte se o věci kolem sebe a nejste lhostejný k 

tomu, co se děje. Působil jste na radnici. Jaký je váš názor na politiku?  

IU: Každý máme genetický základ a z toho čerpáme. Něco lze ovlivnit výchovou a něco je člověku 

dané. Můj vlastní děda byl předválečným radním v Novém Městě nad Metují. Pracoval jako lékárník a 

staral se o Sokol. Když to tak hodnotím, vlastně pokračuji v tom, co on začal. Možná to ani nebylo tak, 

že bych se o něco snažil, ale přirozeně to vyplynulo z mé osobnosti. Když přišla nabídka, jako člověk 

viditelný ve škole nebo na hřišti jsem ji přijal − a už mi to zůstalo.  

MS: Účastnit se veřejného dialogu by snad mělo být samozřejmé…  

IU: Třikrát mi byl nabídnut vstup do KSČ. Vždy jsem odmítl. Myslel jsem si, že nevstoupím nikdy do 

žádné strany, ani po revoluci. To proto, že se mi nelíbí jít pod nějakým praporem a bez ohledu na své 

přesvědčení se podřizovat názorům jiných. To mi vytrvalo až do loňského roku. Byl jsem ve třech 

zastupitelstvech, dokonce v městské radě, ale vždy jako nezávislý. Myslel jsem, že to vydržím až do 

konce. Nenašel se subjekt, který by mě na politické scéně zaujal a který bych byl ochoten podpořit 

tím, že do něj vstoupím. K občanským demokratům, kteří mi byli nejblíže, se stahují různí „kmotři“, 

které bych nerad potkával a podával si s nimi ruku. Přišla nabídka z TOP 09, kterou jsem po určitém 

váhání přijal. Je to politický vrchol mého snažení a jsem rád, že se zde mohu setkávat s lidmi, s nimiž 

si rozumím. Důvodem mého rozhodnutí a spouštěcím mechanismem pro členství bylo to, že jsem 

jako host a nečlen TOP 09 na schůzce potkal svého přítele Tomáše Czernína, který se mě ptal, zda 

neuvažuji o TOPce. Řekl jsem, že ne. Odpověděl, že je škoda se nezúčastnit politického dění v nové 

straně, která si dala do vínku cíle, které jsou shodné s našimi. Přesvědčil mne, a tak stal jsem se 

členem TOP 09.   

MS: Myslíte si, že politika je produktivní činnost? Něco jiného je prosazování konceptů, něco jiného je 

stavění domů či pečení housek. Když pekař připravuje housky, jsou buď křupavé, nebo ne, ale práce 

v politice, to je běh na dlouhou trať. 
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IU: Soudím, že je to otázka úrovně politiky. Člověk se může o politiku zajímat a může ji následně dělat 

i profesionálně. Vždy jde ale o tu úroveň. Jiné je to v městském zastupitelstvu, na radnici, něco jiného 

v krajském zastupitelstvu, úplně odlišné je to v parlamentu a státních institucích.   

MS: Můžete to rozvést? Pokud to vyhrotíme, lze říci, že velká politika se zaměřuje na ideologii, 

městská na stav chodníků či pouliční osvětlení. Jak to vidíte?  

IU: Záběr státní politiky, kde se řeší ideologické, ekonomické a sociální záležitosti, zákony a podobně, 

je specifický. Mívá někdy mocenský, někdy ekonomický charakter, nevyjímaje všudypřítomný 

lobbing. Výsledek práce politiků ve státní politice je pro některé lidi hodně abstraktní. Politici 

v poslanecké sněmovně řeší zákony, jejichž dopady vidí mnohdy za několik let. Krajská politika se týká 

peněz a větších investic, jako je nadjezd, obchvat města, apod. Mě baví komunální politika, jelikož 

zde si člověk může „sáhnout“ na výsledky své práce v horizontu několika měsíců – ať jde o ty 

jednodušší jako chodníky, veřejné osvětlení, nebo složitější, jako je parkovací systém ve městě a další 

potřeby města. Řekněme, že máte nějakou vizi. Koupíte např. stroj na vyspravení komunikací, který 

zde nikdy nebyl, a opravíte si silnice podle vlastní představy. Když to funguje, nadcházíte 

sebeuspokojení. Na krajské i celostátní úrovni politik sice dělá také pro občany, ale je to širší záběr 

než na té městské. V našem městě se dnes a denně pohybuji, jsou zde moji blízcí a známí, mí voliči. 

Zde vidím výsledek své práce, mohu si vybrat způsob řešení a případně jej korigovat. Sám si 

uvědomím omyly nebo mě na ně lidé mohou sami upozornit. Korekci člověk potřebuje. Pokud na ni 

přistoupí a slyší na ni, chyby příště neudělá a výsledek práce je o to lepší.  

MS: Jak si vysvětlujete fakt, že se na politiku tak často nadává? 

IU: Soudím, že na politiku nadávají lidé, kteří nemají důvěru ve vlastní síly, či nemají chuť na sebe 

převzít odpovědnost a něco pro věc udělat. Jakmile se zúčastníte výběrového řízení, což je vlastně 

určitý typ voleb, tak se okamžitě stáváte veřejnou osobou. Okamžitě se o vás začne hovořit, přetřásají 

se všechny vaše hříchy, nedostatky, které pochopitelně každý máme. Sám si nedělám patent na 

rozum. Pochopitelně, když nic nezkusím a nic neudělám, tak ani nemohu nic pozitivně ovlivnit. 

Nadávání je nejjednodušší způsob, jak si zkrátit čas u piva. Pár lidí hovoří o dovolené, o svých 

nemocech, ale všichni nadávají na politiky.  

MS: V roce 2010 jste se dostal do zastupitelstva a stal jste se místostarostou. Politika v té době na 

místní úrovni řádně nefungovala. Před vámi tuto funkci dvanáct let, byť s roční přestávkou, vykonával 

člověk, který neuměl naslouchat druhým. Lze říci, že velká část řešení problémů se pouze odkládala … 

 IU: Řekl bych, že člověk by si neměl myslet, že je nenahraditelný. Každý je nahraditelný, a to 

v jakémkoliv čase. To platí i o mně. Dnes sedím tady a zítra zde sedět nemusím. Nedělá mi problém 

se s tím ztotožnit. Za druhé si myslím, že městu by měl „vládnout“ rodák. To považuji za optimální. 

Ten, kdo zde vyrostl, má znalosti místních lidí, znalosti podmínek a umí spoustu věcí řešit intuitivně. 

Když někdo přijde zvenčí, s problematikou se teprve seznamuje. Nezná lidi, neví, na koho se může 

obrátit s důvěrou, na koho si dát pozor. Vycházím opět ze svých zkušeností. Spolupracuji s kolegou 

Langrem. Oba dva jsme se kdysi potkávali na základní škole, tuším s ročním odstupem. Vidím, že jeho 

úhel myšlení, jeho přístup k věcem je totožný s mým. O to lépe se nám spolupracuje. Není zde nějaká 

přetahovaná o moc, vzájemně si neházíme klacky pod nohy. To se týká i ostatních kolegů na radnici. 
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MS: Ano, myslel jsem ale i to, že v minulých volebních obdobích po r. 1989 se ve městě často volila 

cesta nákladných řešení protlačovaných silou.  

IU: Je otázkou, proč se to tak dělo. Za tím „proč“ si člověk může představit ledacos. Nechci zacházet 

do detailů. Nerad se vracím do historie a vím, že se z ní lidstvo stejně nikdy nepoučí. To by nebyly 

války … Snažím se dívat do budoucnosti. Nesnažím se hodnotit práci těch, kteří byli před námi. Vidím 

pozitivní věci, které se zde povedly. V době, kdy byla „ruka Páně otevřená“, ekonomika fungovala, 

dotační tituly se sypaly z nebe, byl by hřích je nevyžít. Vidíme, že toto období končí a musíme využít 

maximum toho, co zde je a posouvat město dále. Zásadně se v životě i politice dívám dopředu.  

... Demokracie ... 

MS: Vrátil bych se ještě k roku 1989. Lidé si přáli demokracii a chtěli svobodu. Jak se zpětně díváte na 

kvalitu demokracie v České republice? 

IU: Záleží, jak daleko půjdeme do historie. Například v meziválečném období byla demokracie na 

vysoké úrovni. Řekl bych, že kvalita demokracie odpovídá hospodářskému rozvoji země. Dle 

ekonomických kritérií západního světa jsme byli mezi první dvacítkou zemí v hodnocení hospodářské 

vyspělosti. Za socialismu jsme se dostali do druhé poloviny první stovky. To svědčí o tom, že se 

demokracie dobře vyvíjet ani nemohla. Stávající systém vychází z toho, z čeho vzešel. Jsou zde lidé, 

kteří byli naučeni se křivit, hrbit, uhýbat, přetvařovat se. Užívají své vzorce chování stejně, jako dobří 

lidé užívají své schopnosti pro konání dobra.   

MS: Soudíte, že demokracii máme, ale k naplnění formy obsahem nás čeká dlouhá cesta. 

IU: Myslím si, že např. USA, kde některé články ústavy platí od vzniku Spojených států, budeme jen 

těžko dohánět. Navíc jsme malý stát a jsme obklopeni velmocemi − Německem, Ruskem. Srovnávat 

se můžeme s Rakouskem, tam jsou vazby na společnou minulost. Nemůžeme si myslet, že budeme 

mít hned sebevědomí, jako mají státy Západu, které ho nikdy neztratily. Doufejme, že to brzy 

dohoníme.  

MS: Jak dlouho to podle vás bude trvat? Masaryk hovořil o padesáti letech. Německo-britský myslitel 

Ralf Dahrendorf o triádě 6, 6, 60 … V té první době šesti týdnů se dělá revoluce, poté se píší zákony, 

následně ustavuje trh a 60 let trvá osvojení si demokratických principů, hodnot, které jsou 

předpokladem pro lepší fungování systému.  

IU: Také jsem o tom přemýšlel. Říkal jsem si, co nám brání, abychom během deseti let dohonili, co 

jsme ztratili během čtyřiceti let. Byla to pochopitelně naivní představa z kraje porevoluční doby. 

Soudil jsem, že když všechny zákony jsou vlastně vymyšlené a Evropské demokracie fungují, sejde se 

náš parlament, který opíše evropské zákony, odhlasujeme je a všechno půjde jednoduše. Nakonec ale 

zjišťujeme, že ani dnes nefungují všechny zákony a některé zahraniční normy se na naše podmínky 

ani nehodí … A proto jsem změnil názor. Má prvotní představa byla, že dvacet let musí stačit, ale nyní 

vidím, že musí dojít k výměně několika generací. Ne jedné, ale dvou. Jak dlouho jsme žili v totalitě, 

tak dlouho se budeme měnit. Kdybych to měl vyjádřit číslem, tak čtyřicet let by mělo stačit, i když kdo 

ví, kde budeme za třicet let.  
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MS: Je fakt, že po čtyřiceti letech klesání nemůžeme čekat, že se zpátky na vrchol dostaneme přes noc. 

Hospodářství ovšem v jistém slova smyslu „prosperuje“, chudoba není ve srovnání s ostatními 

evropskými zeměmi na východ od nás tak vysoká, existuje ovšem celá řada problémů … 

IU: Mám názor, který můžete označit za paradoxní: přesto, že se někdo dostal k majetku v době 

privatizací podivným způsobem, může se stát schopným podnikatelem, který se o svůj majetek dobře 

stará. Bude však trvat dlouho, než se vymění generace a vše se vrátí k normálu, ...  

MS: … kdy majetek nebude sloužit jen ve prospěch vlastníka, ale i ostatních.  

IU: Peníze a hodnoty se neztratí, přestože se některé statky rozkladly. Miliardy se však nedají projíst. I 

člověk, který nečistým způsobem přišel k velkému majetku, sní k obědu pouze jedno stehno.  Nechce-

li, aby jeho peníze ztrácely hodnotu, musí své finanční prostředky investovat, a peníze se tak 

postupně začnou navracet do oběhu …  

MS: Na základě vašich výpovědí mi přichází na mysl otázka, která je spojená se společenským 

rozvrstvením. Jako by nám chyběla střední třída, pomyslný tlumič potenciálního sociální pnutí.  

IU: Podívejte se na radnici, na zastupitele. Jsou zde lidé, kteří neprošli praxí v řízení společnosti či 

úřadu a může se stát, že jim chybí rozhodovací schopnosti. Radnice musí mít schopné úředníky, kteří 

tuto nevýhodu nahradí a připraví materiály tak, aby zvolení lidé mohli rozhodovat pouze o 

připravených variantách. V současnosti musíme volit směr cesty a rozhodovat se sami. Praxe, kterou 

mám jak ze stavební, tak realitní činnosti je důležitá aprobace pro volenou funkci na radnici (což 

neříkám proto, že bych se chtěl nějak vyvyšovat). Oni úředníci by měli být sami dostatečně zajištěni, 

aby neměli potřebu se zaplétat s „obálkami“ různých lobbistů. Člověk nesmí být úplatný. To je 

prvořadá záležitost. A co se týče střední třídy, myslím si, že by se měla věnovat věcem veřejným 

přinejmenším ve vlastním zájmu.  

... Nedostatek lidí ... 

MS: Takto by to mělo být. Jak ale ze zdecimované společnosti vzít po roce 1989 lidi, kteří by byli čistí? 

Všichni jsme v minulém režimu žili a každý má máslo na hlavě. Někdo více, někdo méně.  

IU: To je jistě pravda. Na druhou stranu - k lidským vlastnostem patří i odpouštění. Musíme být 

schopni odpouštět provinění. Naučil jsem se odpouštět i těm, kdo byli před listopadem 89 straníky. 

Dříve jsem si neuměl připustit, že budu někdy spolupracovat s bývalým členem KSČ − myslím tím 

současného starostu. Vím, že se angažoval v minulém systému, protože měl zájem na své kariéře. 

V tomto ohledu byl zkrátka snaživý. Nakonec však zjistíte, že je šikovný, pracovitý a seriózní – alespoň 

to tak od počátku naší spolupráce vnímám. Možná měl tenkrát snahu prosadit se i za takovou cenu. 

Nikomu ovšem přitom neuškodil. Myslím si, že je důležité, aby člověk neškodil druhým. Ve chvíli, kdy 

se začne „vozit“ po zádech ostatních, je to neodpustitelné. Dnes mohu říci, že mám několik dobrých 

kamarádů, kteří se nechali v minulosti tak říkajíc zlákat a nebyli možná tak pevní jako já. Vím, že jsou 

to však slušní lidé a jsou mezi nimi i křesťané. Jejich světonázor je velmi blízký mému a skoro bych za 

ně dal ruku do ohně. I tyto věci se musí vyvinout. Myslím si, že odpuštění je základní princip lidského 

žití.  
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... Vypořádání se s minulostí ... 

MS: Postupme dále. Jak uvažujete o naší minulosti? Myslíte odpuštění jako základ vypořádání se 

s minulostí?   

IU: Sám vycházím z  křesťanského: Kdo jsi bez viny, hoď kamenem. Každý z nás se dopustí 

přestoupení, ať vědomě či nevědomě. Pokud nebudeme schopni odpustit druhému, kdo odpustí 

nám? Z tohoto pohledu se může v lidském životě stát cokoliv. Člověk si však musí uvědomit chybu, 

vzít si z ní ponaučení a chybu neopakovat. Poté se může posouvat výše. Sám musí chtít chovat se 

dnes lépe než v minulosti. Nové životní zkušenosti, dovednosti a způsoby řešení nás rozvíjejí. Nic není 

tak horké, aby se to nedalo vyřešit.  

MS: Jinými slovy, žádné procesy. Komunistický režim byl těžké období, ale nyní se zaměřme na 

budoucnost…  Mnozí poukazují na nedobrý stav demokracie a naznačují, že i to mohou být ozvěny 

nevypořádání se s minulostí. Zločin se nenazval jasně zločinem a lidé s ním spojení hladce přešli do 

nového režimu. 

IU: Hovořili jsme o vlastních chybách, a tak by to mělo platit i o společnosti. Byl by to očistný proces, 

který by společnost posunul. Již jsem zmínil, že všichni členové strany nebyli stejní. Kdyby došlo 

k vypořádání společnosti s minulostí, tak mnozí mohou fungovat na levicových principech v jiných 

stranách a mohou z nich být volitelní lidé. KSČM nemá koaliční potenciál. Dnes se s nimi nechtějí 

demokratické strany spojit do koalice. K vypořádání vlastně nedošlo. Zastávám myšlenku, že ten, kdo 

škodil lidem, ať se zodpovídá ze svých činů – snad existuje cosi neodpustitelného z lidské dimenze. 

Bůh ale odpouští i těmto lidem. A společnost by měla jít dále.  

MS: Mohli bychom to formulovat tak, že bychom neměli házet komunistům klacky pod nohy a nechat 

vše volnému vývoji? Bude-li tato strana úspěšná, tak bude moci být součástí vládní sestavy …  

IU: Takto bych to neřekl, neboť mám své výhrady stále. Stejně jako i k jiným politickým stranám. 

Nemám problém se bavit s lidmi, kteří ideologii odložili, udělali za svojí minulostí tlustou čáru a 

chovají se slušně. Koneckonců, kdo neměl v minulosti vazbu na KSČ? S KSČM se však principiálně 

ztotožnit nemohu - ani na bázi vládní, nevládní, ani komunální.  

MS: I k lidem, kteří vyznávají myšlenky, jež byly pro tuto zemi zkázonosné, jste tolerantní.  

IU: Jsem tolerantní. Nikdy jsem nikomu nic nezáviděl, a naopak přeji úspěšným. Nemám nic proti 

lidem, kteří udělali chybu a uznali ji. To jsem sám udělal několikrát … Jelikož chci být tolerantní 

k sobě, musím být tolerantní i k ostatním.  

... Integrace ... 

MS: Pojďme k poslednímu tématu, a to je integrace České republiky do mezinárodních struktur – 

evropských i transatlantických. Je přirozené, že se nakonec scházíme pod jednou vlajkou?  

IU: Kdybyste tuto otázku položil před rokem 1989, myslím si, že odpověď by byla velmi jednoduchá. 

Dnes je ovšem Evropská unie tématem, které je určitými kruhy zneužito. Stává se politikem, v rámci 

něhož se s ní někteří ztotožňují více a někteří méně. Principiálně si myslím, že čím větší je ekonomický 

prostor, tím jednodušší a přirozenější je vývoj celé společnosti, stejně tak jako efektivita řešení 

politických otázek.  
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MS: Existuje mnoho námitek proti současné Evropské unii. Jedna z nich se týká vzniku byrokratických 

struktur. Sám jako podnikatel víte, že boj s byrokracií je tak trochu boj s větrnými mlýny …  

IU: Život si sám nalezne cestu. Nechci být fatalista, ale to, co se časem stane nefunkční, společnost 

najde, definuje a odoperuje. V této fázi se nám zdá, že některé struktury Evropské unie jsou 

nepotřebné, že tam pracuje mnoho lidí, že se zbytečně utrácí mnoho peněz. Finanční prostředky ale 

docházejí a zjistí se, že je tam nadbytek lidí … Je to stejné, jako jsme si mysleli, že nám všechno půjde 

samo, že budeme mít hospodářský růst, ale ono to tak není. Přišla krize, propouštějí se lidé 

z ministerstev, a to musí jednou dolehnout i na struktury Evropské unie. Brusel nebude takový, jaký 

je dnes – změní se. Pokud budeme chtít, aby Euro fungovalo, budeme se všichni muset snažit více. 

Nebude se moci švindlovat jako v Řecku. Myslím si, že život si cestu najde sám.  

MS: Jakých chyb se podle vás dopouštěli lidé v transformačním procesu? Máte nějakou zásadní výtku? 

Jste v hodnocení minulých více než dvaceti let optimista? 

IU: Domnívám se, že česká společnost doplácí na to, že je ateistická. Pokud se principy křesťanské 

morálky dostanou do jednání lidí, tak se budeme moci posunout kvalitativně výše. Proto si myslím, že 

severoamerická společnost je na vyšší úrovni - ať demokratické, či hospodářské. To proto, že tam 

morální principy fungují. Lidé se něčeho bojí, a to u nás není. Náš ateismus je k neprospěchu věci.  

MS: Možná nemáme autoritu, před níž bychom měli respekt. Pokud byste měl říci několik slov o 

budoucnosti této společnosti, co nám ještě schází?  

IU: Jak jsem zmínil před chvílí. Jsme šikovní a kreativní, např. na rozdíl od Němců, kteří si neporadí 

operativně s tím, co my Češi zvládáme. Zase jsme ale větší bordeláři … Nejlépe se k sobě chováme, 

když jsme pod tlakem či v ohrožení. To také do české společnosti patří. Musíme se učit být více 

sebevědomí, musíme se učit jazyky. Například je velký nedostatek ve znalosti anglického jazyka, což 

je samozřejmě důsledek naší minulosti. Věřím našim lidem. Kdyby tomu tak nebylo, tak bych se 

neangažoval na pozici, kde jsem nyní.  

MS: Děkuji vám za rozhovor.  

P. S.: 

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

IU: Jak jsem již uvedl v upraveném textu, ve škole v době revoluce jsme s kolegou Miroslavem 

Špakem organizovali hlasování o důvěře starému vedení školy a dovedli celý proces k výměně 

ředitele školy za Lubomíra Zítu, vyhozeného za pomýlení v r. 1968. Kapitalismus jsem "budoval" ve 

svých firmách po revoluci, jak opět popisuji v položených otázkách. Založil jsem vlastní firmy, které 

jsem vedl od r. 1994 až do voleb 2010, kdy jsem se dostal na radnici. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace?  

 

IU: Jako každý řadový občan. Bez znalosti souvislostí jsem svěřil svou kuponovou knížku fondům a o 

vše vlastně přišel.  

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky?  
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IU: Dříve či později by k tomu stejně došlo. Nyní máme mezi našimi zeměmi přátelské vztahy a nikdo 

nikomu nic nevyčítá.                 

      

         

 

 


