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Těžko se smiřuje s tím, že už 
i  devadesátá léta představují 
historii. A nejen proto, že je to 
důkaz, jak člověk stárne. Zdá 
se, že devadesátá léta budou 
mít v našich dějinách podobně 
výjimečné postavení jako léta 
šedesátá nebo dvacátá. Jsou to-
tiž velmi specifickým obdobím 
svobody, kdy padla svazující to-

talita a do Československa se nahrnula energie volnosti. 
Vytvářely se nové instituce, zakládaly strany, vznikala 

nezávislá média, cestovalo se do zahraničí, s tím vším 
se pojila rostoucí prostituce, konzumace drog, přibývání 
podvodů atd. Pro teenagery a mladé lidi do třiceti let to 
byla většinou ideální doba, protože přinesla méně pravi-
del a více příležitostí. Starší generace se musely vyrovnat 
s velkou proměnou svých životů, vstoupila do nich totiž 
vedle svobody i její nerozlučná partnerka – nejistota. 

Zanedlouho si připomeneme dvacet let od pádu vlády 
Václava Klause, který způsobily korupční skandály. Konec 
Klausova kabinetu je tak trochu i symbolickým koncem 
let devadesátých, protože s touto vládou odešla i naivní 
představa, že všechno bude snadné. Při této příležitosti 
jsme se rozhodli vydat i tento speciál o devadesátých le-
tech, který editorsky vedl kolega Marek Švehla. Nejde 
o chronologický průřez nejdůležitějšími událostmi, spíše 
jsme se snažili ukázat pestrost tehdejší doby.

Většina textů je nových, menšinu jsme vybrali z na-
šeho archivu. Při hledání jsme sami byli překvapení, co 
všechno bylo tehdy v Česku možné. Například, že v roce 
1993 generální prokuratura vážně řešila, jestli Sociolo-
gický ústav AV může zahájit výzkum o „sociální strati-
fikaci“. Někteří pravicoví politici se báli, aby neposloužil 
jako podklad pro případný levicový puč. Sociologové se 
totiž chtěli ptát lidí v lokalitách s vysokou nezaměstna-
ností, jak se jim žije. Na výzkum byly navíc použity pe-
níze ze zahraničí, a tak se řešilo možné vyzrazení stát-
ního tajemství. 

Jak vidno, i  v úžasných devadesátých letech nebyla 
nouze o pomatené názory. Totalitního myšlení se spo-
lečnost zbavovala jen pomalu. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
inspirativní čtení vám přeje 
Erik TabEry
šéfredaktor
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JINdŘICh šÍdlO:
ta pOklIdNá dIvOká léta

dyž v roce 1997 mířil Tony Blair a jeho 
labouristi k nejzářivějšímu volebnímu 
vítězství v historii, hrál jim k tomu jako 
hymna kampaně pár let starý (a taky je-
diný) hit skupiny D:ream Things Can 
Only Get Better. Dnes bychom to nej-
přesněji přeložili asi jako „Ano, bude 
líp“. 

Ale tehdy, v  devadesátých letech, 
nebylo nic jednoduššího než hromadně 
propadat optimismu. (Nikoli všude 
na světě, samozřejmě.) Prožili jsme to 

o něco dřív než Britové, s mnohem větší intenzitou, pro-
tože tu nešlo o běžné znechucení z jedné politické garni-
tury střídané ve svobodných volbách trochu přehnanými 
nadějemi vkládanými do jejích nástupců – to jsme měli 
zažít až koncem onoho podivuhodného desetiletí. 

Pokud dnes není těžké nadchnout významnou část ná-
roda banálním slibem, že jednou bude líp, znamená to 
však taky, že se skoro ani po třiceti letech všechny naše 
představy a sny z těch tolik optimistických časů nenapl-
nily. Pochopitelně, protože odkud jsme vlastně měli brát 
představy, co je ve svobodném světě reálné a kdy? Z ka-
talogů Neckermannu? Ze seriálu Dallas, který – a to je, 
myslím, půvabné – přinesl českým divákům jako hlavní 
sponzor Viktor Kožený a jeho geniálně pojmenovaný stroj 
na vytahování peněz z důvěřivých a nezkušených domo-
rodců Harvad Capital and Consulting? A  co jsme to 
vlastně přesně chtěli?

Všichni jsme to zažili
Neutrální, snaživě objektivní pohled na devadesátá léta 
dnes ještě není možný a dlouho nebude. Je nás stále příliš 
mnoho, kdo je pamatují a jejichž životní osudy devadesátá 
léta zásadně ovlivnila. 

Jen je pozoruhodné, kam jsme za tu dobu došli.
Prezidentem země je jeden z „mužů listopadu“ a spo-

lutvůrce od nuly vytvářené české politické scény, i když 
už mnoho let nedělá nic jiného, než to každým svým slo-
vem a činem popírá.

Máme stále ještě premiéra, který dospěl do plnoletosti 
měsíc před listopadem 1989, a když dnes mluví pohoršeně 

a skoro s odporem o „divokých devadesátých letech“, měl 
by mu vždycky někdo připomenout, že devadesátá léta 
byla tak divoká, že se poslancem mohl stát třeba 24letý 
mladík bez životních zkušeností a dotáhnout to celkem 
rychle daleko. (Tyhle zrychlené kariéry ostatně zažíval 
tenkrát ledaskdo, například novináři.)

A možná příštím premiérem se stane člověk, který 
v devadesátých letech jen přirozeně navázal na vše, co 
dosáhl v letech osmdesátých, a teď se v zásadě nezná ani 
k jedné z těch dekád.

Jistěže devadesátá léta byla trochu „divoká“, jak se teď 
s oblibou říká, ale co by taky kdo mohl čekat, když ote-
vře natlakovaný papiňák? Samozřejmě, že dnes trochu 
vyděšeně zíráme na brutálně upřímné způsoby těch časů, 
kdy někteří pionýři českého kapitalismu prohlašovali, že 
„tunelování je v Česku legální“ (Chobot F., 1997). Jen je 
k tomu taky dobré dodat, že v době, kdy tahle slova za-
zněla, vyvolala už všeobecné znechucení – a také reakci.

Tohle mi s jistým odstupem, jakého je schopen člo-
věk slavící 18. narozeniny v říjnu 1990 a trávící skoro ce-
lou následující dekádu v nemilosrdně kritickém Respektu, 
přijde vlastně nejdůležitější. Mluvím o projevené schop-
nosti Čechů relativně s klidem reagovat na různé zatra-
cené nepříjemnosti, dnes by se řeklo patrně výzvy, které 
jim doba přinesla. 

Pojďme do ulic
Poprvé to osvědčili už v lednu 1991, kdy do země naplno 
vtrhl kapitalismus a po zrušení záporné daně z obratu vy-
letěly ceny základních potravin v průměru o čtvrtinu na-
horu. Češi vyšli do ulic – nikoli demonstrovat, ale po-
rozhlédnout se třeba, kde je k sehnání levnější margarín. 
(Ano, již tehdy bylo máslo neskutečně drahé, mimocho-
dem v poměru k platům mnohem dražší než dnes.)

Když bylo v roce 1992 jasné, že federální stát defini-
tivně přestává fungovat, Češi a jejich politická reprezen-
tace nevídaně klidně a rychle federaci rozdělili, aniž by 
přitom bylo rozbito jediné okno a oko. V časech, kdy se 
pár set kilometrů od hranic krvavě rozpadala Jugoslávie, 
to nebylo vůbec samozřejmé.

Vlastně docela překvapivá odolnost vůči primitivním 
nacionalistickým pudům a politickému populismu byla 

k
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nepřehlédnutelným rysem celých devadesátých let. Ano, 
do sněmovny dvakrát pronikli rasističtí Sládkovi republi-
káni, v roce 1996 to dokonce dotáhli na osm procent, ale 
o dva roky později už bylo po nich, možná i proto, že část 
jejich rétoriky převzali politici „slušných“ velkých stran, 
ODS a ČSSD. Teprve o 15 let později našel prvotřídní 
hochštapler Sládek svého nástupce v typově velmi podob-
ném Tomiu Okamurovi.

Když je tu řeč o rasismu: rasové násilí a zpočátku té-
měř nulová schopnost státu na něj zareagovat patří bohu-
žel k tomu nejodpudivějšímu, co devadesátá léta přinesla 
– kdo by si to chtěl připomenout, ať si otevře téměř libo-
volný Respekt z těch časů. 

Ale taky je dobré připomenout, že si v květnu 1995 
po rasistické vraždě Tibora Berkiho ve Žďáru nad Sá-
zavou povolal premiér Václav Klaus (ano, TEN Vác-
lav Klaus) na Úřad vlády ministry vnitra 
a spravedlnosti a požadoval mnohem přís-
nější postup státu proti tuzemským rasis-
tům. Což se také stalo. Možná později 
a pomaleji, než jsme si tehdy v Respektu 
přáli, ale zpřísněné tresty za rasové násilí 
byly prosazeny právě tehdy.

Museli jsme si to zkusit
Ano, český přechod od stoprocentně ze-
státněné ekonomiky ke  kapitalismu se 
neobešel bez nemalých ztrát, nebo jak to 
nazýval Václav Klaus, když si ještě potr-
pěl na politicky korektní vyjadřování, bez 
„transformačních nákladů“. Těžko se to 
tvůrcům tehdejšího plánovaného českého 
ekonomického zázraku dodnes připouští, 
i když už před 15 lety třeba poslední fede-
rální premiér Jan Stráský smířeně konsta-
toval: „Mysleli jsme si, že jsou lidé lepší.“ 
Nebyli.

A když na to společnost přišla, znovu 
se něco stalo: na jaře 1997, po miliardovém 
tunelu na  C.S. Fondy, jmenovala vláda 
zmocněnce pro závažnou ekonomickou 
kriminalitu Augustina Hrbotického a vznikla Komise 
pro cenné papíry. 

A mimochodem, když už tak s lehkostí mluvíme o tom, 
jak se „v Česku kradlo“, nemělo by se taky zapomenout 
třeba na onen okamžik, kdy policie v říjnu 1994, na vr-
cholu oné údajné éry beztrestného loupežení a pár dní 
před komunálními volbami, sebrala před jednou hospo-
dou na pražské Letné šéfa Centra kuponové privatizace 
Jaroslava Liznera s osmimilionovým úplatkem v kufříku. 
O pět let později už by se nic takového stát nemohlo. Ne 
proto, že by snad nikdo nikam nenosil miliony v příruč-
ních zavazadlech (byť se metody samozřejmě zdokonalo-
valy), ale protože deset let po příchodu svobody se začaly 
opratě znovu trochu utahovat.

Spoustu věcí jsme si prostě museli vyzkoušet, protože 
nám nikdo nepředal návod k demokracii v podobě po-

drobných instrukcí, jaké dostáváte ke své automatické 
pračce. Ještě někdy v roce 1995 se třeba zdálo, že tu bude 
prostě navždy vládnout Václav Klaus. A že to ani jinak 
být nemůže, protože kdo věděl, jak vypadá jinde běžné 
předávání moci? 

K tomu si nelze odpustit jednu ilustrativní historku 
z redakce Respektu. Vzhledem k sobotním uzávěrkám vy-
dání vznikl redakční komentář k výsledku parlamentních 
voleb 1996 již v týdnu před nimi. A jeho vyznění odpoví-
dalo poklidné atmosféře kampaně a všeobecným očekává-
ním: Pravicová koalice v čele s ODS s přehledem uhájila 
solidní většinu ve sněmovně, ČSSD s předsedou Milošem 
Zemanem sice posílila, ale vlastně vcelku „zdravě“, tedy ne 
až tak moc. A není se čemu divit, protože kdyby dokázala 
od roku 1992 zvednout svůj výsledek o 20 procent, jak snili 
v Lidovém domě, byl by to důkaz konce politické stability.

Což se přesně stalo. Zemák přivezl so-
ciální demokraty k 26 procentům, Klau-
sova vláda ztratila ve sněmovně většinu 
a Česko vykročilo do neznáma. Komen-
tář i předpokládaný scénář se musely pře-
pisovat.

Postkomunistická divočina
A vlastně teprve tehdy, v době politické 
nejistoty a  také prvního ekonomického 
poklesu po reformě, kterou měl přece ob-
divovat celý svět, tu začala skutečná post-
komunistická divočina.

V té lepší části devadesátých let (i když 
pozor, někdo tvrdí, že tahle doba skon-
čila sebevraždou Kurta Cobaina v dubnu 
1994) se na nedokonale nalajnovaném hři-
šti a pod dohledem nezkušených sudích 
odehrával celkem otevřený zápas o to, jak 
a kam se vydat. Opoziční smlouva z roku 
1998 by – jak tvrdí její obhájci – mohla 
být běžným dealem a východiskem z po-
litické krize. 

Jenže dohoda Klause se Zemanem ta-
ková nebyla. Byl to nakonec neúspěšný 

pokus zatáhnout nad Českem poklop a změnit jej v ja-
kousi tuzemskou verzi „proporzu“, kde pro další hráče 
není místo. Nakonec jim to nevyšlo, čímž se dostáváme 
k poslednímu optimistickému poučení těch let. Na konci 
devadesátých let poprvé skutečně dobře zafungovaly 
všechny brzdy a pojistky, které si česká demokracie bě-
hem krátkých deseti polistopadových let stačila vytvořit: 
třeba Ústavní soud i Senát, instituce, jejichž smysl pozná-
váme naplno až v horších časech.

A to je taky zdroj umírněného optimismu pro časy pří-
ští, kdy má být znovu konečně líp, i kdyby se to nemělo 
někomu líbit. Česká demokracie stojí dnes na ověřeně so-
lidních základech. A vybudovala si je právě v devadesá-
tých letech, té divoké době, která kupodivu patřila k tomu 
klidnějšímu, co jsme od roku 1989 prožili. X

Autor je redaktorem Seznamu.cz.

spisovatel arnošt Lustig 
se stal šéfredaktorem 

časopisu Playboy.
(minulý týden, srpen 1995)



8

Od havla pO luxe
kapesNÍ průvOdCe INtelIgeNtNÍhO 
NárOda pO vlastNÍm Osudu 

1990
1. LEDEN – Václav 
Havel vyhlásil největší 
amnestii v poválečné 
historii Československa; 
věznice opustilo 23 tisíc 
osob. 

15. LEDEN – Ministr 
vnitra Richard Sacher 
zrušil Státní bezpečnost.

LEDEN – ÚNOR 
Československo obnovilo 
diplomatické vztahy 
s Vatikánem a Izraelem. 
Zemi poprvé navštívil 
dalajlama a prezident 

Havel sklidil ovace 
v americkém  
Kongresu.

26. ÚNOR  
– V Moskvě byla 
podepsána dohoda 
o odchodu sovětských 
vojsk z Československa, 
odsun jednotek byl 
zahájen ve stejný den.

14. BřEZEN – 
Informační servis se 
změnil na Respekt.

22. BřEZEN – 
Československo vystoupilo 
z obchodní organizace 
RVHP, sdružující státy 
sovětského bloku.

31. BřEZEN – KSČ se 
změnila na KSČM.

21. DuBEN – 
Československo navštívil 
papež Jan Pavel II.

23. DuBEN – 
Skončila vzrušená 
debata o novém názvu 
svobodného státu. Slováci 

nechtěli Československou 
republiku 
a po tříměsíčních 
dohadách přistoupili 
na Českou a Slovenskou 
Federativní republiku.

2. ČERVEN – 
Na Staroměstském 
náměstí v Praze vybuchla 
podomácku vyrobená 
bomba. Při incidentu 
bylo zraněno 18 lidí, 
policie pachatele nikdy 
nevypátrala.

8.–9. ČERVEN – 
Proběhly první svobodné 
volby po 44 letech, 
nadpoloviční většinu hlasů 
získalo Občanské fórum. 

27. ČERVEN – Byla 
jmenována federální vláda 
v čele s Mariánem Čalfou, 
českým premiérem se stal 
Petr Pithart.

5. ČERVENEC – 
Prezidentem ČSFR byl 
podruhé zvolen Václav 
Havel.

18. SRPEN – Do Prahy se 
poprvé „dovalily kameny“. 
Koncert Rolling Stones 
na Strahově navštívilo 110 
tisíc lidí.

17. Září – Federální 
parlament schválil scénář 
ekonomické reformy 

Poprvé dorazil papež. 

Vznikla občanská demokratická strana. 
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reprezentované Václavem 
Klausem.

15. říJEN – Václav Klaus 
ovládl Občanské fórum.

19. říJEN – Z prostorů 
pod bývalou sochou 
Stalina na pražské Letné 
započalo pirátské vysílání 
Radia Stalin, prvního 
soukromého rádia, z něhož 
později vzniklo Radio 1.

25. říJEN – Byl schválen 
zákon o „malé privatizaci“, 
která znamenala první větší 
přesun státního majetku 
do soukromých rukou. 
Aukce prodejen začaly 26. 
ledna 1991.

17. LISTOPAD – 
u příležitosti prvního 
výročí pádu komunismu 
vystoupil na Václavském 
náměstí americký 
prezident George Bush. 

1991
17. LEDEN – Začal 
útok proti Iráku, jehož se 
zúčastnila i československá 
protichemická jednotka.

15. ÚNOR – ČSFR, 
Polsko a Maďarsko se 
v maďarském Visegrádu 
dohodly, že se spolu zkusí 
vrátit do Evropy. 

14. BřEZEN – 
Na bratislavském náměstí 
SNP se odehrálo první 
větší shromáždění 
na podporu slovenské 
samostatnosti. Přišel 
i Václav Havel, který 
v Bratislavě pobýval, 
a musel uhýbat létajícím 
vajíčkům.

20.–21. DuBEN – 
V Praze vznikla Občanská 

demokratická strana, 
předsedou byl zvolen 
Václav Klaus.

25. ČERVEN – 
Československo opustili 
poslední sovětští vojáci.

1. říJEN – Odstartovala 
kuponová privatizace, 
v níž si dospělí Češi 
a Slováci mohli za tisíc 
korun koupit kupony 
a směnit je za akcie 
státních podniků. 

1992
13. ÚNOR – 
Československo bylo 
oficiálně připojeno 
k internetu.

20. BřEZEN – 
V pražské Vodičkově ulici 
otevřela první pobočka 
McDonald’s a Češi si ji 
rychle oblíbili.

5.–6. ČERVEN – 
Ve volbách zvítězila 
Klausova ODS, 
na Slovensku Mečiarovo 
HZDS. Po šesti týdnech 
se oba státníci dohodli 
na zániku společného 
státu.

20. ČERVENEC – 
Václav Havel na protest 
proti dělení republiky 
opustil úřad prezidenta 
Československa.

1. Září – Alexander 
Dubček havaroval 
na dálnici u Humpolce, 7. 
listopadu zemřel.

31. PROSINEC – 
Československo zaniklo.

1993
26. LEDEN – Václav 
Havel vyhrál první české 
prezidentské volby.

8. ÚNOR – Došlo 
k rozdělení společné  
měny.

28. ÚNOR – Miloš 
Zeman byl zvolen 
předsedou do té doby 
nevýrazné sociální 
demokracie a slíbil, že ji 
změní.

6. DuBEN – V Praze byla 
obnovena burza.

24. DuBEN – V Temelíně 
se konala první velká 
demonstrace proti dostavbě 
jaderné elektrárny. Přišly 
dva tisíce lidí.

15. ČERVEN – Základní 
vojenská služba byla 
zkrácena z 18 na 12 
měsíců.

26. ČERVEN – 
Předsedou komunistů byl 
zvolen stalinista Miroslav 
Grebeníček.

1. SRPEN – Začal platit 
zákon o protiprávnosti 
komunistického režimu, 
který zrušil promlčecí 
lhůtu u skutků z doby 
po únoru 1948.

24. Září – Skupina 
bílých Čechů zahnala 
v Písku do řeky čtyři 
romské kluky a nedovolila 

jim vylézt z vody. Tibor 
Danihel (17) se utopil.

1994
11. LEDEN – Americký 
prezident Bill Clinton 
navštívil Prahu a dal 
si s Václavem Havlem 
a Bohumilem Hrabalem 
pivo u Tygra.

4. ÚNOR – Začala vysílat 
televize Nova, ale s úplně 
jinou programovou náplní, 
než jakou původně sliboval 
u výběrového řízení.

Bývalý československý prezident se stal českým prezidentem.

odjeli poslední sovětští vojáci. 
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22. BřEZEN – Na první 
velké odborářské 
manifestaci v Praze se 
sešlo 40 tisíc lidí.

5.–6. ČERVENEC 
V Praze se konal XII. 
všesokolský slet, první 
po roce 1948. 

30. ČERVENEC – 
Republikánští poslanci 
rozkopali německé pietní 
věnce na Národním 
hřbitově v Terezíně, policie  
jim v tom nebránila.

31. říJEN – Kvůli 
osmimilionovému úplatku 
byl zatčen a obviněn 
ředitel Centra kuponové 
privatizace Jaroslav Lizner 
a postaral se o první velký 
korupční skandál.

1995
13. LEDEN – 
Předseda Občanské 
demokratické aliance 
Jan Kalvoda prohlásil, že 
kontrarozvědka sleduje 
politiky. Toto obvinění se 
nikdy nepotvrdilo.

27. LEDEN – 
Ministerstvo vnitra vydalo 
seznam extremistů, na něž 
zařadilo i ekologické 

organizace jako 
Greenpeace či Děti Země.

11.–12. KVěTEN – 
Rakouský kancléř Franz 
Vranitzky nabídl Česku 
půl miliardy šilinků 
(asi 1,25 mld korun) 
za zastavení stavby JE 
Temelín. Česká vláda 
nabídku odmítla. 

13. KVěTEN – Čtyři 
skinheadi umlátili 
ve Žďáru nad Sázavou 
v jeho domku Tibora 
Berkiho, otce čtyř dětí.

30. KVěTEN – Proběhla 
policejní razie proti 
ruské mafii v pražské 
restauraci u Holubů, která 
zásadně narušila do té 
doby pohodlné pobývání 
ruských gangsterů 
v Česku.

8. Září – Do Prahy se 
přestěhovala rozhlasová 
stanice Rádio Svobodná 
Evropa/Rádio Svoboda.

1. říJEN – Česká koruna 
se stala volně směnitelnou 
měnou.

21. PROSINEC – Stali 
jsme se členem OECD. 

1996
22. LEDEN – Premiér 
Václav Klaus předal žádost 
ČR o členství v Evropské 
unii.

2. ÚNOR – Na Pražském 
hradě se konalo rozloučení 
s Olgou Havlovou, která 
zemřela 27. ledna.

4.–5. BřEZEN – Václav 
Klaus navštívil Bělehrad 
a setkal se s jugoslávským 
prezidentem, strůjcem 
války na Balkáně 
Slobodanem Miloševićem, 
kterého později ocenil jako 
„pragmatika“. 

31. KVěTEN–1. 
ČERVEN – Parlamentní 
volby vyhrála s téměř 30 
procenty ODS, pravice 
ale ztratila vládní většinu. 
Česko tím vykročilo 
do politické nejistoty. 

15.–16. LISTOPAD 
– První volby v ČR 
do Senátu.

1997
4. LEDEN – Václav 
Havel se oženil s Dagmar 
Veškrnovou.

7. LEDEN – Ministr 
spravedlnosti Jan 

Kalvoda přiznal, že není 
JuDr. a podal  
demisi. 

14. LEDEN – Václav 
Havel převzal z rukou 
předsedy sněmovny 
Miloše Zemana „hnědý 
kufřík“, materiály, které 
měly dokazovat - a nikdy 
nedokázaly - nezákonné 
praktiky BIS.

16. DuBEN – Klausova 
vláda poprvé přiznala 
ekonomické těžkosti 
a schválila krizová 
opatření. 

10. ČERVEN – Poprvé 
od listopadu v průběhu 
volebního období požádala 
vláda o vyslovení důvěry; 
získala ji těsným poměrem 
101 : 99 díky přeběhlíkům. 
Tato praxe se později 
v české politice ujala.

8. ČERVENEC – NATO 
se rozhodlo, že nabídne 
Česku, Maďarsku a Polsku 
členství.

5.–16. ČERVENEC – 
Moravu zaplavila stoletá 
voda.

SRPEN – Po odvysílání 
reportáže Cikáni jdou 
do nebe v TV Nova začal 
masivní odchod českých 
Romů do Kanady.

25. LISTOPAD – 
Bývalý tenista Milan 
Šrejber přiznal, že tajně 
sponzoroval ODS. 

28. LISTOPAD – 
Jan Ruml a Ivan Pilip 
vyzvali Václava Klause 
k odstoupení z čela ODS; 
pro tuto událost se vžilo 
pojmenování „sarajevský 
atentát“. 

30. LISTOPAD – Václav 

Začala vysílat tV nova.

Do Prahy přijeli rolling stones.
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Klaus podal demisi a jeho 
vláda padla.

6. PROSINEC – u domu 
Ivana Pilipa explodovala 
nálož.

7. PROSINEC – Václav 
Havel pověřil lidovce 
Josefa Luxe, aby zahájil 

jednání o sestavení  
nového kabinetu.

14. PROSINEC – 
Václav Klaus přežil svoji 
politickou smrt a ODS si 
jej opět zvolila  
předsedou.

16. PROSINEC – 
Guvernér ČNB Josef 
Tošovský se stal novým 
premiérem.

1998
22. LEDEN – 
Protiklausovké křídlo 
ODS založilo unii 
svobody; jejím předsedou 
se pak v únoru stal Jan 
Ruml.

28. LEDEN –  
Tošovského vláda získala 
důvěru ve sněmovně 

za slib, že se volby budou 
konat už v červnu.

22. ÚNOR – Čeští 
hokejisté vyhráli Nagano. 

16. BřEZEN – Vypukla 
bamberská aféra, v níž 
vyšlo najevo, že předseda 
ČSSD Miloš Zeman 

sliboval vládní posty 
za peníze a kompromitující 
materiály na své politické 
konkurenty.

19.–20. ČERVEN – 
Předčasné parlamentní 
volby vyhrál Miloš 
Zeman.

2. ČERVENEC – V Brně 
byla otevřena první mešita.

9. ČERVENEC – Zeman 
s Klausem uzavřeli tzv. 
opoziční smlouvu, ve které 
si slíbili, že u moci se už 
budou střídat pouze jejich 
strany. Začít měla sociální 
demokracie. 

22. ČERVENEC –  ODS 
podpořila menšinovou 
vládu ČSSD, Václav Klaus 
se za to stal předsedou 
parlamentu.

24. ČERVENEC – 
Předseda lidovců Josef 
Lux odstoupil z funkce 
a oznámil, že trpí 
leukemií.

1999
12. BřEZEN – Česko se 
stalo členem NATO.

12. KVěTEN – 
Zemanova vláda poměrem 
hlasů 11 : 8 rozhodla 
o dostavbě JE Temelín.

23. KVěTEN – 
Ministr zahraničí Jan 
Kavan vymyslel se 

svým řeckým kolegou 
mírovou iniciativu, jež 
měla zastavit spojeneckou 
snahu definitivně porazit 
Slobodana Miloševiće.

5. SRPEN – Vladimír 
Železný se pokusil 
vyšachovat amerického 
investora z televize 
Nova. Výsledkem byla 
mezinárodní arbitráž, 
kterou Česko později 
prohrálo a muselo 
americké firmě CME 
zaplatit přes deset miliard 
korun. 

13. říJEN – V ústecké 
Matiční ulici vyrostla 
během noci zeď, která 
měla oddělit rodinné 
domky od činžáků 
obývanými převážně 
Romy. Po kritice ze 
zahraničí i domova byla 
zeď později odstraněna.

19. říJEN – České 
aerolinie podlehly tlaku 
a přestaly označovat 
romské pasažéry 
do Londýna písmenem 
„G“ (Gipsy). ČSA se 
hájily, že označování 
nemělo nic společného 
s rasismem a dělalo se 
pouze z provozních 
důvodů, jejich slovy 
– „aby se usnadnilo 
a urychlilo odbavení všech 
cestujících“.

17. LISTOPAD – 
Někdejší studentští 
revoluční vůdci vydali 
iniciativu Děkujeme, 
odejděte!, v níž se pokusili 
přemluvit Miloše Zemana 
a Václava Klause, aby 
složili funkce a odešli 
do ústraní. 

22. LISTOPAD – 
Josef Lux prohrál boj 
s leukemií. X

Češi vyhráli nagano.

moravu zalila voda. 
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a  konferenčním stolkem místnosti, 
skrze niž se vcházelo do kanceláře fe-
derálního ministra vnitra Jána Lan-
goše, seděl malý, tlustý, trochu zpocený 
chlapík. Sekretářka mě se slovy – pan 
ministr si hned na vás udělá čas, je po-
těšen, že jste přišel – vedle muže po-
sadila. Byl konec dubna 1990 a za mi-
nistrem jsem přišel jako novinář kvůli 
informacím o StB. Neznámý muž se 
chvíli ošíval, pak sáhl do podpaží a vy-
táhl pistoli, kterou položil na stolek. 

„Jakou máš ty?“ zeptal se, natáhl pravici. „Jsem Honza.“ 
V ten okamžik mě sekretářka pozvala do kanceláře mi-
nistra a onen muž, Honza, se nedozvěděl, jakou služební 
zbraň používám. Nedozvěděl se ani to, že o zbraních nic 
nevím, ani že nejsem policajt.

Tak vypadalo první setkání s bývalým estébákem Janem 
Bělíčkem, mužem, který přešel po pádu komunistů oka-
mžitě na stranu vítězů. Jeho informace pomohly rozprášit 
zločineckou Státní bezpečnost, hlavní oporu komunistic-
kého režimu. Plukovník Bělíček se stal také jedním z mých 
nejlepších novinářských zdrojů v devadesátých letech.

Čadek, Babiš…
O měsíc později bylo pozváno téměř osm set členů StB 
do sálu na vojenském generálním štábu, kde si pod dohle-
dem policejních samopalníků vyslechli od tehdejšího ná-
městka ministra vnitra Jana Rumla výpověď. Přesně 775 
bývalých příslušníků druhé správy SNB, nejbrutálnější 
složky Státní bezpečnosti, bylo propuštěno ze služebního 
poměru. Jedním z mužů, kteří ministru Langošovi a jeho 
náměstku Rumlovi pomohli pochopit, jakým způsobem je 
nutné vést tento první, velmi důležitý řez, byl právě Jan 
Bělíček. Vysvětlil jim například strukturu a vnitřní logiku 
fungování tajné policie. 

V dubnu 1990 se stal zaměstnancem kanceláře náměstka 
Rumla a po rozpadu federace v roce 1993 i členem týmu mi-
nistra vnitra Rumla. Na vnitru pracoval v drobném utajení 
– Ruml se spoluprací s ním nijak nechlubil. V roce 1995 ob-
jevili Bělíčkovo ministerské angažmá opoziční sociální de-
mokraté a vyčítali antikomunistovi Rumlovi, že zaměstnává 

estébák, který pŘIJal  
pravIdla vÍtěZů
prOč bylO prO mě důležIté  
pOZNat JaNa bělÍčka
jarosLaV sPU r ný

Z

bývalého estébáka. Ruml tehdy veřejnosti sdělil, že Bělíček 
v jeho kanceláři „jen třídí poštu“.

V letech 1990–1996 jsem sedával v kanceláři plukovníka 
Bělíčka, těsně přilepené k ministerské, mnohokrát a poštu 
opravdu třídil. Ale kromě toho byl velmi efektivním a za-
svěceným informátorem. Když Ruml potřeboval prověřit 
minulost svých podřízených nebo lidí z policie a dalších 
bezpečnostních institucí nebo potřeboval informace o po-
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nebo lidí z organizací jako Podnik zahraničního obchodu, 
který fungoval pod kontrolou StB, se stalo po pádu komu-
nismu úspěšnými podnikateli. Veřejnost začala poznávat 
jména budoucích miliardářů jako Tomáš Chrenek, Aleš 
Hušák, Jiří Šimáně, Andrej Babiš a stovky dalších, méně 
významných podnikatelů. 

…a Lorenc
S Janem Bělíčkem nás nejvíc sblížila zvláštní událost. Po-
čátkem února 1991 byl z vazby propuštěn Alojz Lorenc, 
generál, který stál koncem osmdesátých let v čele Státní 
bezpečnosti. Bělíček byl zaměstnancem jeho kanceláře 
a samozřejmě později cenným informátorem o Lorenco-
vých aktivitách. Lorenc vzbuzoval i po roce 1989 velký 
respekt i obavy, že by mohl prosazovat v Československu 
zájmy Kremlu. Nešlo o drobnosti, v Praze stále panovaly 
obavy, že se Kreml znovu pokusí získat v Československu 
ztracenou moc. Lorencovo propuštění z vazby bylo pře-
kvapivé, rozhodl o něm soudce bez vědomí policie.

Lorenc ihned po propuštění z vazby zmizel sledovačům 
– vedení ministerstva se domnívalo, že se skrývá na sovět-
ské ambasádě a on i jeho velmi cenné informace se navždy 
ztratí z dosahu československé policie i tajných služeb. Tohle 
všechno mi Jan Bělíček vyklopil mezi řečí do telefonu. V re-
dakci Respektu se shodou okolností chvíli po tomto telefo-
nátu zastavila mladá dívka, která mi přišla říct, že v kanceláři 
u jejího šéfa, právníka, sedí kousek od Karlova náměstí muž 
a že je to zřejmě Alojz Lorenc – informaci o jeho propuš-
tění slyšela pár minut předtím v rádiu. Počkal jsem si před 
tím zmíněným domem. Byl to Alojz Lorenc. udělali jsme 
s fotografem s velmi překvapeným generálem krátký rozho-
vor a pak jsem zavolal Bělíčkovi – Lorence máte v autobusu 
do Bratislavy. Ve slovenské metropoli byl Lorenc opět zatčen.

Naposled jsem s Janem Bělíčkem mluvil pracovně v roce 
2014, psal jsem článek o skartaci spisů StB, aktérem a orga-
nizátorem likvidace cenných dokumentů byl právě Lorenc. 
A Bělíček měl opět pár překvapivých podrobností, které 
do té doby nezjistili ani pečliví historici. To už pracoval 
skoro sedmnáct let jako soukromník. Konec Jana Rumla 
na vnitru v roce 1997 znamenal odchod i pro Jana Bělíčka, 
který se pak léta živil jako právník. Zemřel v roce 2016 
na rakovinu, bylo mu šedesát sedm let. X

a jakou pistoli máš ty? (Vpravo j. spurný)

dezřelých privatizátorech státního majetku, býval Jan Bě-
líček jedním z nejspolehlivějších zdrojů. 

Třeba na jaře 1994 zkrachovala Banka Bohemia a třídič 
pošty Bělíček byl prvním, kdo objevil (a Respekt to zve-
řejnil), že její spolumajitel a šéf Jiří Čadek byl od půli se-
dmdesátých let elitním příslušníkem StB a komunistické 
rozvědky. Tento Bělíčkův objev vedl média i tajné služby 
k celkem ohromujícímu zjištění, kolik bývalých estébáků 
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léčba trhem
svéhO času se tOmu s pŘÍdeChem 
ObdIvu ŘÍkalO léčba klausem. 
ObdIv však vyprChal, detaIly byly 
ZapOmeNuty. velkOlepOu pŘeměNu 
kOmuNIstICké ekONOmIky v tržNÍ 
Je dNes sNadNé krItIZOvat. pŘI 
ZpětNém pOhledu Je ale ZŘeJmé, 
že důvOdy prO kladNé hOdNOCeNÍ 
pŘevládaJÍ. 
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dyž neznámý mladík ze Zlína Josef 
Römer dostal koncem sedmdesátých 
let třináct roků nejtvrdšího kriminálu 
za to, že si chodil na americkou am-
basádu číst časopisy o hudbě a nabá-
dal lidi kolem sebe k poslechu západ-
ních rádií, zcela jistě netušil, co se v té 
době děje o kus dál v centru Prahy ne-
daleko Václavského náměstí v Opleta-
lově ulici. Tam každý týden zcela le-
gálně docházely britské, americké nebo 

západoněmecké časopisy a noviny. Místní osazenstvo si je 
podle libosti rozebralo, pročítalo a hledalo v nich inspiraci 
pro svoji akademickou práci pro režim. 

Ekonomický ústav Československé akademie věd, 
o němž je řeč, byl za komunismu nezvyklým ostrůvkem 
trošku svobodnějších poměrů uprostřed moře okolní mi-
zerie. Místní vědci nejen četli jinak naprosto nedostupné 
západní tiskoviny, ale měli za sebou zahraniční stáže, zdo-
konalovali se v jazycích, dopisovali si s vědci z ciziny, vedli 
s nimi odborné debaty. „Byli jsme hýčkáni,“ vypráví jeden 
z tamních pracovníků, ekonom Tomáš Ježek. „Nikdo nás 
nebuzeroval, měli jsme volný přístup ke světové litera-
tuře, dostávali jsme Economist.“ Mělo to samozřejmě své 
limity – volné cestování na Západ na kongresy nepřipa-
dalo v úvahu, ale jinak měli zaměstnanci ústavu k bádání 
o posledních trendech ekonomie volnost. 

Sám Ježek se do Ekonomického ústavu dostal v půlce 
šedesátých let jako čerstvý absolvent vysoké školy. Roz-
koukával se ve  skupině komunistického reformátora 
Oty Šika, který, hned jak to šlo, poslal své mladé kolegy 
do světa sbírat zkušenosti. Ježek se vydal do Švýcarska, 
Ježkův spolužák a kamarád Václav Klaus do Itálie a uSA. 

Šik nakonec – jak známo – svoji šanci reformovat socia-
lismus nedostal a musel odejít, poměrně liberální atmosféra 
však v Ekonomickém ústavu zůstala i po okupaci Česko-
slovenska a nástupu husákovské normalizace. „Režim nás 
odstřihl od vysokých škol, od studentů, jinak nás ale nechal 
dělat, co nás zajímá,“ říká Ježek s tím, že komunisté do po-
slední chvíle doufali, že z ekonomů vypadne nějaká zá-
zračná poučka, která skomírající socialistickou ekonomiku 
vytáhne z bryndy. Tuto záchrannou zbraň sice vědci nevy-
mysleli, volnost ale využili k aktivitám, které byly v teh-
dejší době v běžných poměrech nepředstavitelné. Kromě 
zmíněného samostudia to byly především semináře, kde se 
účastníci víceméně utvrzovali v tom, že socialismus – ofici-
ální propagandou popisovaný jako zcela bezchybný – spěje 
k nevyhnutelnému ekonomickému krachu. 

V organizaci seminářů vynikal například Václav Klaus. 
Sám byl v sedmdesátých letech z Ekonomického ústavu 
vyhozen, pravidelně tam ale docházel – za  svojí že-
nou, do knihovny a za přáteli vědci. Klaus sice pracoval 
ve Státní bance československé, také se ale tužil ve vědě, 
četl západní literaturu, udržoval kontakt s novými trendy. 
Hlavně měl potřebu rozvíjet domácí diskusi, a tak přímo 
v bance pod hlavičkou vědecké společnosti pořádal své se-
mináře. Na ty docházeli nejen lidé z banky, ale i ekono-

mové z vědeckých ústavů. Byla by chyba si představovat, 
že by se tam jakkoli demontoval socialismus nebo sesta-
voval jízdní řád na dobu po pádu režimu. Pamětníci teh-
dejších časů naopak říkají, že sám Václav Klaus až do po-
slední chvíle nevěřil, že režim padne. „Jeho filozofie byla 
– žijeme tady a musíme udělat vše pro to, aby to žití bylo 
co nejlepší,“ vzpomíná Ježek. 

Posluchači si spíš tehdy mohli poslechnout něco o funkci 
peněz a podobné teoretické věci. I ty ale stačily k tomu, aby 
se o Klausův hojně navštěvovaný kroužek režimem nekon-
trolovaného myšlení zajímala tajná policie, takže tehdejší 
šéf banky přestal v roce 1986 Klausovy aktivity tolerovat. 

Krátce poté ale vznikl Prognostický ústav ČSAV, kam 
Klaus po intervenci ředitele Valtra Komárka přešel. Pro-
gnostický ústav byl jakýsi mozkový ekonomický trust 
ve službách ÚV KSČ, měl promýšlet další pětiletky a rou-
bovat je na Gorbačovovu přestavbu. Sám Komárek také ni-
kdy nepatřil mezi liberály z Ekonomického ústavu a libo-
val si spíš v plánech a zdokonalování stávajícího systému. 
Důležité ale bylo, že zaměstnal chytré lidi typu Klause 
a vytvořil možnost k dalšímu stmelení kriticky myslících 
mladých ekonomů (Prognostický a Ekonomický ústav síd-
lily pár set metrů od sebe). 

To mělo efekt i ve zvyšující se odvaze. Třeba Josef Ziele-
niec, rovněž pracovník Ekonomického ústavu ČSAV, začal 
dělat v posledním roce před revolucí své vlastní semináře, 
kde už se podle pamětníků mluvilo zcela otevřeně o de-
montáži systému a padala dříve zakázaná slova jako priva-
tizace. Ve skupině kolem Zieleniece, kde byli třeba i mladí 
ekonomové jako Zdeněk Tůma nebo Pavel Kysilka, za-
čala už měsíce před revolucí vznikat kniha Československo 

když vám dal klaus nálepku, už jste se jí těžko zbavil. (Petr Pithart)
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na scestí, kde už se zcela otevřeně psalo o potřebě zásadních 
reforem zcela nefunkční socialistické ekonomiky. „Věděli 
jsme, že buď přijdeme o místo, nebo se to naopak začne re-
alizovat,“ vzpomíná Pavel Kysilka. 

Tato exkurze do osmdesátých let je důležitá. ukazuje to-
tiž, v jaké kondici byli pozdější vůdci ekonomických refo-
rem ve chvíli, kdy za revoluce vstupovali do Laterny magiky 
– sídla Občanského fóra. Neměli sice v kapse soupis kroků, 
které je třeba podniknout nejdříve, teoreticky ale měli zcela 
jasno v tom, jak má kapitalismus fungovat, jak je důležitá 
liberalizace cen, zavedení reálného kurzu, vztah platů a vý-
konu podniků, jak zásadní roli hraje vlastnictví. Srovnatel-
nou teoretickou a debatní průpravu tady absolvovali vlastně 
jen lidé z disentu v pohledu na základní svobody a zavedení 
demokracie: i jim bylo jasné, jak je nezbytná svoboda pro-
jevu nebo politická orientace na Západ. 

Pro další hodnocení ekonomické transformace byl dů-
ležitý ještě jeden fakt. Připravenost ekonomů kontrastuje 
s tím, v jaké situaci byli tehdy právníci. Jejich profese byla 
komunismem postižena podstatně více. Nic podobného 
jako Ekonomický ústav neexistovalo, nepořádaly se žádné 
bytové semináře na téma, jak zajistit například privatizaci 
právní rámec. „Občas jsme se scházeli k profesním debatám 
třeba u mě na chalupě,“ říká dnešní předseda Ústavního 
soudu Pavel Rychetský. „Nikdo z nás ale neměl ekonomické 
zaměření. Veškeré úvahy se týkaly politického uspořádání 
a lidských práv. Přemýšleli jsme, jak psát novou ústavu. 
Ekonomika byla mimo nás.“ 

Když začínalo být lidem kolem Václava Havla jasné, že 
padá režim, začali se shánět po ekonomech. Mluvčí Občan-
ského fóra Rita Klímová zatelefonovala svému známému 

z bytových ekonomických seminářů Václavu Klausovi, aby 
přijel. Klaus vzal s sebou i svého dávného kamaráda Tomáše 
Ježka a do třetice se k nim přidal Vladimír Dlouhý, tehdy 
mladý zástupce ředitele Prognostického ústavu s velkým 
vlivem na Valtra Komárka. 

Učitel Čalfa 
Počátkem roku 1990 bylo Československo poněkud neob-
vyklou zemí. Občanské svobody byly tehdy v nezadržitel-
ném tažení, stát se začal měnit politicky. Mocenský mo-
nopol KSČ platil už jen na papíře. Lidé začínali podnikat. 
Teprve teď ale začínalo všem docházet, co všechno se musí 
změnit. Třeba jen zmíněné podnikání. Lidé chtěli zaklá-
dat živnosti, soukromé firmy, neexistovaly pro to ale zá-
kony. Nebylo možné si volně založit účet, koupit si marky 
nebo dolary. I Respekt jako jedna z prvních soukromých 
firem tehdy vznikal jako družstvo, protože jen tudy vedla 
právní klička. Všechny obchody byly pořád státní a ve srov-
nání s dneškem téměř prázdné, ceny byly přísně regulované, 
takže nikomu se nevyplatilo otevírat soukromé obchody. 
Politické a občanské změny pádily nezadržitelně dopředu, 
zatímco ekonomické kulisy zůstávaly téměř neměnné. Poli-
tici se v tom ohledu rozkoukávali jen velmi pomalu a podle 
pamětníků všichni počítali s tím, že se reforem ujme Valtr 
Komárek, jako vicepremiér pro ekonomiku. 

Podrobnější pohled ale ukazuje, že evidentně všichni 
s tím nepočítali. Nepočítal s tím určitě nový šéf na federál-
ním ministerstvu financí Václav Klaus. Zatímco v Komár-
kově úřadě se nic nedělo, nevznikal žádný tým lidí vymýš-
lející reformu, u Václava Klause to bylo jiné. Klaus přišel 
na svůj úřad bez velkého humbuku nebo snad čistek. Věděl, 

když vám dal klaus nálepku, už jste se jí těžko zbavil. (Petr Pithart) na právníky čekat nebudeme. (ježek s klausem)
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že bez úředníků praktiků se neobejde, nechal si dokonce 
jednoho z tehdejších náměstků – Ivana Kočárníka. Hlavní 
změna ale spočívala v tom, že si s sebou přivedl tým po-
radců, kteří okamžitě bez ohledu na Komárka začali praco-
vat na reformě. Šlo o jeho kolegy z Ekonomického ústavu 
Tomáše Ježka, matematika Dušana Třísku (měli na sta-
rosti privatizaci) a dalšího matematika Vladimíra Rudlov-
čáka (řešil liberalizaci cen). Kočárník měl na starosti hlavně 
státní rozpočet. „Kromě práce na reformách nás Klaus nutil 
komunikovat se starými strukturami na ministerstvu a učit 
se od nich řemeslo,“ vzpomíná Tříska. „říkal – nechte je ty 
návrhy zákonů napsat, pak to můžete otočit o 180 stupňů, 
úřední technikálie tam ale musejí být.“ 

Klausovi spolupracovníci z tehdejší doby také vzpomí-
nají, jak byl v nové roli nesmlouvavý a vyžadoval, aby ho 
jeho dlouholetí kolegové přesvědčili, že umí nejen bádat, 
ale zvládnou i výkonnou funkci. Klaus chodil do práce ráno 
na sedmou hodinu a poté následovala hektická hodina dvě. 
Kromě častých operativních porad dělal s oblibou v největší 
místnosti na ministerstvu velké porady, kde se scházelo 
od šéfů odborů nahoru i padesát lidí. Klaus hýřil energií, 
dožadoval se vysvětlení, když nějaké větě v ministerských 
materiálech nerozuměl. Pokud našel nějakou nesmyslnou 
dotaci, hned chtěl slyšet, k čemu to je. Vzápětí pak s ostat-
ními okamžitě hledal řešení. řečeno slovy Dušana Třísky 
– „snažil se ze všech vydolovat maximum“. 

Klaus i jeho tým přitom měli od začátku jasno, jakou 
cestou chtějí jít. Věděli, že klíčem k výkonnější ekonomice 
je změna vlastnictví. Chtěli rychlou liberalizaci cen, vytvo-
řit konkurenci bank, stanovit reálný měnový kurz a uvolnit 
zahraniční obchod, snížit nesmyslně vysoké daně a další 
věci. To, čemu se zjednodušeně říkalo šoková terapie. Po-
dle Tomáše Ježka měli jasno i v tom, co čekat od Valtra 
Komárka. „Od začátku jsme věděli, že nic nepředloží. Že 
je jen rétorem.“ 

Tak se i stalo. Klaus byl sice bez oficiálního pověření, ale 
s takovým tahem na branku, že se během několika měsíců 
stal zcela přirozeným tahounem celé reformy. Podle účast-
níků tehdejšího dění v tom sehrál roli i premiér Marián 
Čalfa. „V ničem mu nepřekážel, spíš pomáhal,“ říká Je-
žek. „Rychle pochopil situaci a Klausovu důležitou roli v ní. 
Dnes s odstupem nemůžu říct proti Čalfovi jediné křivé 
slovo.“ Podobně mluví i Pavel Rychetský. „Čalfa byl velký 
profík. Měl výborný tým poradců a sám se velmi rychle 
adaptoval v nové situaci. Všechny nás naučil vládnout.“ 

Vyhrát, anebo prohrát 
Když Klaus někdy na jaře 1990 opanoval situaci na úrovni 
federálního kabinetu, objevil se nový protivník – česká 
vláda. V ní seděli starší ekonomové jako František Vlasák, 
které Klaus pohrdavě tituloval „osmašedesátníci“. „Když 
vám dá Klaus nálepku, už se jí těžko zbavujete,“ krčí ra-
meny Petr Pithart, který tehdejší českou vládu vedl. Dát 
někomu nálepku „osmašedesátníci“ tehdy znamenalo zcela 
je odmítnout jako zpátečnické, antiliberální, kryptosocia-
listické. Pithart vzpomíná, že se rozhodně nechtěli vracet 
k Otu Šikovi, ale chtěli transformaci rozložit do více etap. 

Lépe promýšlet zákony, nenechat vše na trhu. Za těmito 
obecnostmi se skrýval hlavní spor o transformaci. Šlo třeba 
o otázky, jak rychle vystavit české podniky zahraniční kon-
kurenci, jaký zvolit kurz koruny, jestli ceny v obchodech 
uvolnit najednou, nebo postupně a desítky dalších kroků. 

Hlavní spor byl ale podle Ježka o správu podniků a způ-
sob jejich privatizace. Ekonomové kolem Pitharta chtěli 
napřed zjistit stav podniků, dát je do pořádku a pak zkusit 
hledat zahraniční zájemce, jako se to dělalo ve východním 
Německu. Ministr průmyslu Jan Vrba razil názor, že pod-
niky přišly o dva své velké trhy (SSSR a NDR) a potře-
bují jakousi ochranu a zvláštní péči. Klaus a spol. ale ne-

o kupony nebyl nejdříve velký zájem, pak se ale objevil kožený a jeho jistota desetinásobku.
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věřili, že je stát schopen kondici podniků vylepšit. „Kdyby 
to uměl, proč by to neudělal už dávno?“ zněla oblíbená 
průpovídka liberálů. Klaus, Ježek a další také namítali, že 
v naprosto pokřiveném prostředí postkomunistické ekono-
miky nikdo stav podniků nezjistí a pod starým vedením 
a nejasnými vlastníky podniky neunesou zahraniční kon-
kurenci nebo je někdo rozkrade. 

Liberálové měli samozřejmě fundamentální výhrady 
proti polovičatým řešením. Za snahou vylepšit podniky 
před jejich prodejem viděli novou plánovací komisi, a oni 
nechtěli plánovat a řídit výrobu. Šlo ale taky o praktické 
věci: Klaus se bál, že čím déle celá věc potrvá, tím víc 

hrozí její rozmělnění a krach. Dosud se spor odehrával 
uvnitř Občanského fóra, které tehdy mělo absolutní moc. 
Klaus se ale začal bát skutečné opozice a populismu, který 
tak citlivá věc, jako byl výprodej státního majetku kolo-
sálních rozměrů, přitahovala. Tehdy se opět ukázalo, jak 
velký náskok Klaus před ostatními měl. Velmi rychle totiž 
pochopil, že privatizace je obrovské politikum, na němž 
se dají vyhrát, nebo naopak prohrát volby. 

Prostě paráda 
Situace se trochu uklidnila po volbách 1990, které su-
verénně vyhrálo OF. Základní mantinely makroekono-

o kupony nebyl nejdříve velký zájem, pak se ale objevil kožený a jeho jistota desetinásobku.
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mické přeměny byly narýsované a začínalo jít čím dál 
víc o otázku majetku. Těsně po volbách vytočil pokra-
čující český premiér Pithart číslo Tomáše Ježka a nabídl 
mu místo ministra pro správu národního majetku. To byl 
šťastný krok. Oba muži se sice v pohledu na ekonomiku 
v řadě věcí lišili, Pithart měl ale Ježka zafixovaného jako 
účastníka svých bytových seminářů z konce osmdesátých 
let, který mu mimořádně padl do oka. Ježek místo vřele 
přijal s podmínkou, že do názvu úřadu dopíše sousloví 
„a jeho privatizaci“. Pithart kývl a Ježek v té době začal 
plnit svoji historickou roli. 

Prvním velkým úkolem byla tzv. malá privatizace, tedy 
rozprodej všech obchodů, hospod, všech možných drobných 
provozoven. Aktéři transformace s oblibou připomínají, že 
právě pro tohle ve světě neexistoval žádný příklad. Předtím 
totiž nebyla žádná země, která měla všechny obchody státní 
a rozhodla se je privatizovat. Nešlo přitom zdaleka jen o eko-
nomický problém, ale i morální. Kritici privatizace namí-
tali, že peníze mají v Československu jen veksláci, taxikáři, 
zelináři a řezníci. „Byla to určitě pravda a vadilo mi to jako 
jiným, nedalo se s tím ale nic dělat,“ říká Ježek. Hlavní pro 
něj bylo, aby se začalo co nejdříve. Jeho ministerstvo muselo 
během dvou tří měsíců jmenovat přes osmdesát privatizač-
ních komisí, do každého okresu jednu. V praxi to znamenalo 
ve velmi krátkém čase najít více než tisíc velmi důvěryhod-
ných lidí, kteří dostanou do rukou moc direktivně rozhodo-
vat o miliardovém majetku. Jediným možným klíčem v tu 
chvíli byla různá doporučení přátel a známých. 

Tak se do čela jedné privatizační komise dostal například 
Michal Soukup z Karlových Varů. Jeho si Tomáš Ježek vy-
bral na doporučení Soukupova bratra, který s Ježkem pra-
coval v Ekonomickém ústavu. Michal Soukup byl v té době 
sportovní funkcionář, předseda karlovarského ČSTV a ak-
tivista OF. Po svém zvolení předsedou okresní privatizační 
komise si Soukup začal přes různé reference známých lidí 
hledat dvě desítky spolupracovníků. „Nebylo to snadné,“ 
říká Soukup. „Ve Varech se lidi málo znají, všichni tu žijí 
až od padesátých let a později. určil jsem si tedy kritéria 
– třeba zásluhy v revoluci nebo potřebné profesní znalosti, 
například jsme potřebovali v komisi geodeta.“ 

Členové komisí měli moc, která se z dnešního pohledu 
zdá nepředstavitelná. Privatizační komise chodily po městě 
a kontrolovaly seznamy obchodů, restaurací, malých dílen 
nebo třeba ve Varech lázeňských domů, které úředně do-
staly jako majetek určený do aukcí. řada šéfů těchto pod-
niků se bránila, hledala kličky, jak se privatizaci vyhnout, 
obvykle ale neměli proti rozhodnutí komise šanci. Odvolání 
k soudu nebylo podle zákona možné. Rychlost privatizace 
byl totiž hlavní cíl. V komisi se rozhodovalo hlasováním, 
konečný podpis dávalo ministerstvo. 

V různých okresech fungovaly komise různě 
úspěšně. Na řadě míst docházelo při aukcích k vy-
loženě kriminálnímu chování, kdy party veksláků 
blokovaly možným konkurentům vstup do aukční 
síně nebo jim fyzicky zabránily přihazovat peníze. 
Přes řadu podobných potíží ale nakonec proběhl 
prodej obchodů, hospod apod. nad očekávání 

dobře. Vláda ovládnutá liberály nepřistoupila na návrhy 
například vyjmout část obchodů s potravinami a prodat je 
rovnou nizozemské firmě Ahold (dnes provozuje obchody 
Albert). Ani nepodlehla obavám, že je třeba novým majite-
lům přikázat, že musejí v potravinách dál nějaký čas prodá-
vat potraviny, aby všude nevznikly butiky. „Bylo to fascinu-
jící,“ vzpomíná Soukup. „Vydražili jsme obchod a za čtrnáct 
dní se tam objevilo nové zboží. Vary se nám měnily doslova 
před očima. Prostě paráda.“ 

Zastavte Vrbu 
Hlavní střet se ale teprve chystal a měl se odehrát kolem 
privatizace velkých podniků. Jen pro připomenutí: Čes-
koslovensko na začátku devadesátých let bylo stále zemí, 
kde velká většina podniků dobíhala z podivné setrvačnosti, 
kterou jim dal komunismus. Vyráběly pro nic za nic šunty, 
které v konkurenci se západním zbožím neměly šanci uspět. 
Nikdo přesně neznal finanční toky uvnitř těchto podniků 
a jejich hodnotu. Klaus, Ježek a další věděli, že podniky 
čeká tvrdý střet s realitou, a podle jejich ideologických po-
uček je pravděpodobné, že tento střet podniky lépe zvlád-
nou s novými majiteli. 

Dnes není úplně jasné, kdo vlastně přišel první s nápa-
dem privatizovat velké firmy pomocí kuponů. Někdo na-

Hlavní byla rychlost, na rizika se moc nekoukalo. (Dušan tříska – vlevo – a tomáš ježek) 

klaus měl velký náskok. rychle 
pochopil, že privatizace je 
politikum, z něhož se dá těžit.  
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příklad říká, že první přinesl nástin této metody do Prahy 
hned po revoluci Jan Švejnar, který navrhoval vytvořit ně-
kolik investičních fondů a mezi ně rozdělit akcie stát-
ních podniků. Každopádně ale Tomáš Ježek a Dušan 
Tříska pak pro Klause sestavili plán kuponů, které by si 
lidé mohli za symbolickou částku koupit a vyměnit za ak-
cie. To mělo do značné míry řešit hlavní problém priva-
tizace: rychlost. Každý věděl, že noví akcionáři žádnými 
vzornými vykonavateli vlastnických práv nebudou, jejich 
motivace měla ale celou věc hledání aktivních vlastníků 
výrazně urychlit. 

Klaus ve své politické genialitě pochopil, jak nesmírný 
politický kapitál mu takový plán dává pro nadcházející volby 
1992. Podle toho byl také koncept kuponové privatizace po-
jatý. Kuponové knížky trochu připomínaly vzhledem še-
kové knížky, o kterých Češi v komunismu možná nanejvýš 
tajně snili. Na každém listě byl podpis Václava Klause jako 
ministra financí. Metodou kuponů se měly podle představ 
Klause a jeho lidí privatizovat všechny podniky. 

Jenže v této věci měl Klaus tehdy velkého soupeře – mi-
nistra průmyslu české vlády Jana Vrbu. Náměstek minis-
tra průmyslu ještě za komunistů z konce osmdesátých let 
vedl po revoluci tak dobře jednání o návratu Tomáše Bati 
do Zlína, že z něj Petr Pithart udělal ministra průmyslu 
ve své vládě. Vrba nebyl teoretikem jako Klaus. Byl prak-
tik, který znal zdejší podniky a chtěl jim pomoci. Neviděl 
tolik makroekonomické ukazatele a celkové zdraví české 
ekonomiky jako liberálové, neřešil politický rozměr priva-
tizace. Spíš vnímal jednotlivé fabriky a jejich šance na zá-
chranu. Soustředil kolem sebe úředníky a začal s nimi se-
stavovat jakousi mapu českého průmyslu. Na ní podniky 

rozděloval na ty, které jsou schopné konkurovat ve světě, 
další, které potřebují pomoci, a poslední odsouzené k zá-
niku. První skupinu třiceti tří firem chtěl prodat zahranič-
ním investorům, kteří by přinesli peníze, zkušenosti a nové 
trhy. „Chtěli jsme, aby kostra českého průmyslu byla zabez-
pečená v solidních rukou,“ vzpomíná Pithart. 

Tento plán ale narazil na Klause. Bál se, že hledání 
zahraničních investorů bude zdlouhavé. Měl obavy také 
z toho, že cizinci vyzobají rozinky a pro držitele privati-
začních kuponů zbude brak. To samozřejmě dávalo smysl, 
když si uvědomíme, že úspěch kuponové privatizace byl 
do značné míry závislý na účasti lidí, která tehdy vůbec ne-
byla jistá. Klaus a jeho lidé namítali, že noví vlastníci vzešlí 
z kuponové privatizace si pak zahraničního investora najdou 
lépe a rychleji. „Pokud se privatizace opozdí, vznikne pro-
stor pro prosazování nejrůznějších zájmů sociálních, poli-
tických a jiných skupin. Z privatizace se stane čisté politi-
kum,“ varoval Klaus v létě 1991 v rozhovoru pro Respekt. 

Vrbovi se několik přímých prodejů ale nakonec povedlo 
zorganizovat – především Škoda Auto (Volkswagen), ra-
kovnická Rakona (Procter & Gamble), Barum (Continen-
tal), Sklo union Teplice (Glaverbel). Při pohledu na dnes 
veleúspěšnou Škodovku se zdá absurdní, že řada politiků se 
tehdy bála prodat tak významnou továrnu Němcům kvůli 
tomu, že proti sobě poštvou ulici. Vrba tohle ale neřešil, 
chtěl pomoci podnikům a hledal pro ně nejlepší partnery. 
(Ostatně čas ukázal, že šlo o privatizace, které podnikům 
rozhodně pomohly.) Povzbuzen tímto úspěchem začal Vrba 
jednání s Mercedesem o koupi Tatry, Siemens uvažoval 
o vstupu do Škody Plzeň. Vrbův úřad zveřejnil ve světo-
vém tisku inzerát, že vláda hledá zájemce o ČKD, LIAZ 

Hlavní byla rychlost, na rizika se moc nekoukalo. (Dušan tříska – vlevo – a tomáš ježek) 
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Jablonec, Avii a další podniky. Klaus protestoval, že Vrba 
jde proti konceptu federální vlády, a naléhal na Pitharta, 
aby proti tomu něco udělal. Pithart ale s Vrbou souhla-
sil, měli ovšem proti sobě čas – rozjetím kuponové privati-
zace, na niž Klaus všemožně tlačil, měla všechna jednání 
o vstupu zahraničních investorů skončit. 

Nakonec přece jen k odkladu rozjezdu kuponové priva-
tizace došlo – z technických důvodů. Ježkův úřad umož-
nil, aby privatizační projekty (návrh, jak privatizovat) 
na jakoukoli továrnu mohl podat kdokoli. To ovšem zna-
menalo obrovské nároky na jejich zpracování. Česká vláda 
tedy nakonec schválila odklad na jaro 1992. Pro odklad 
hlasoval i Tomáš Ježek, a tím skončilo mnohaleté přátel-
ství mezi ním a Václavem Klausem. Klaus už mu tohle 
nikdy neodpustil. 

Jistota desetinásobku 
Po odkladu se ale věci složily ve prospěch kuponové priva-
tizace. Díky reklamní kampani Viktora Koženého, který 
účastníkům slíbil „jistotu desetinásobku“ (tedy že za tisíc 
korun vložených do nákupu Klausovy „šekové knížky“ 
dostanou od Koženého fondu zaručeně desetkrát víc), se 
kuponovky nakonec zúčastnilo přes sedm milionů Čechů, 
přičemž optimistické odhady mluvily o dvou milionech. 
Zřejmě i to pomohlo ODS k vítězství ve volbách. Po nich 
Václav Klaus usedl do křesla premiéra a definitivně se 
z něj stal více politik než ekonom. Postupnými kroky tak 
jeho vláda směřovala k tomu, čemu se později začalo říkat 
bankovní socialismus. Jen stručně: po dvou vlnách kupo-
nové privatizace sice Česko mělo nadprůměrné množství 
akcionářů, ti ale vystupovali velmi pasivně. Chyběly navíc 
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na začátku 
bylo třeba najít 
správnou kličku. 

zákony na jejich ochranu, z čehož těžili zřizovatelé priva-
tizačních fondů, kteří se dopouštěli vyloženě kriminální 
činnosti. Podmínky na kapitálovém trhu umožnily, aby 
obrovské majetky fondů pomocí několika procent svých 
podílů ovládli jejich zakladatelé. V několika případech to 
vedlo k vykradení fondu jejich správci. Českem se šířila 
nedůvěra v kapitálový trh do té míry, že se rozplynul sen 
liberálů, že v Česku bude obchod s akciemi stejně rozší-
řený jako v anglosaských zemích. 

V závěru kuponové privatizace pak Klausova vláda pro-
težovala tzv. českou cestu, kdy začala podniky prodávat 
jejich manažerům nebo jiným Čechům. Vláda také od-
ložila privatizaci velkých bank, aby – jak se později uká-
zalo – mohly plnit politický úkol svými úvěry onu českou 
cestu financovat. Zrodili se jacísi čeští oligarchové, kteří 

žili z miliardových úvěrů ochotně poskytovaných stát-
ními bankami. Navíc Česká národní banka velmi uvol-
nila podmínky udělení licence na provoz banky. Vznikla 
tak dlouhá řada malých bank, které financovaly střední 
a menší firmy. Ekonomika díky tomu rostla, nezaměst-
nanost zůstávala nízká, do značné míry to bylo ale umělé. 
Šlo spíš o jakési letadlo, které čekalo tvrdé přistání. 

Systém se postupně víc a víc zamotával. Malé banky 
krachovaly. Ty velké začínaly vlastnit podniky a měly 
od vlády za úkol nenechat je padnout. Současně s tím si 
tyto podniky kupovaly z úvěrů akcie banky, která jim půj-
čila. Výsledkem tohoto propletence byly miliardové dluhy 
na všech stranách. Problém vyřešila až koncem devade-
sátých let privatizace velkých bank, provedená ovšem už 
vládou ČSSD. Stát ale musel napřed převzít špatné úvěry 
v hodnotě několika set miliard. To ekonomové nazvali 
cenou za českou cestu transformace. 

Lépe to nešlo 
S odstupem dvaceti let dnes kritici české transformace vidí 
několik chyb, které politici v čele s Klausem udělali. Nejčas-
těji se mluví o odložení privatizace bank, o podcenění zá-
konného rámce celé transformace, o Klausově sázce na české 
manažery typu Stehlíka v Poldi nebo Soudka ve Škodě Pl-
zeň. Klaus sice mluvil o tržní ekonomice, přitom ale jeho 
vláda de facto politicky úkolovala banky, aby financovaly 
beznadějné české podniky. 

Někteří vidí českou cestu jako zárodek systému kmo-
trů, s nimiž se dnes ODS a celý stát potýkají. Jako chyba se 
hodnotí i zahánění zahraničních investorů, pod něž se po-
depsala hlavně federální vláda v prvních dvou letech trans-
formace. 

Tomáš Ježek dnes považuje za hlavní chybu fakt, že stát 
nedokázal více kontrolovat privatizační fondy, kde měl jasně 
oddělit majetek zakladatelů od majetku podílníků fondu. 
„Takhle dostal minoritní akcionář právo nakládat s majet-
kem jako celkem,“ říká Ježek. „To mělo vliv na dramatický 
pokles důvěry lidí v kapitálový trh.“ 

Václav Klaus nebo Dušan Tříska však tuto výtku – 
stejně jako všechny ostatní – nikdy neuznali a i řada před-
ních ekonomů se dívá na průběh transformace smířlivě. 
Podle Miroslava Zámečníka (začátkem devadesátých let 
radil Havlovi, pak působil ve Světové bance) by rychlá pri-
vatizace bank znamenala, že jejich noví zahraniční maji-
telé by přestali dávat českým firmám úvěry a ty by vzhle-
dem ke zhroucení východních trhů zkrachovaly. S tím by 
byl spojen velký růst nezaměstnanosti a dnes těžko od-
hadnutelné politické důsledky. „Navíc média a opozice 
by vládu napadly za výprodej českého bohatství,“ myslí 
si Zámečník. „Politicky to tedy byla dobrá úvaha.“ Podle 
Zámečníka nastal problém až později. Nezdravé propo-
jení bank a firem zašlo moc daleko, mělo se řešit dříve 
než na konci devadesátých let. „Ale první půlku deva-
desátých let bych Klausovi nevytýkal,“ říká Zámečník. 
„Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond by to 
neudělaly lépe.“ X

ResPekt 1/2011
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vůbeC NIC Jsem O vás Nevědel
s FerIdem Nasrem O šaNCI,  
která se ObJevÍ JedNOu Za stO let
mar E k ŠVE H La /  foto m I Lan jaroŠ

Jaké měl běžný mladý muž na střední škole v Tu-
nisku na  začátku osmdesátých let životní vy-
hlídky? Jaké měl sny a možnosti k jejich naplnění?
Jsem člověk, který nikdy neměl životní sny.

ani sen odejít do Evropy?
Sen určitě ne. Evropa nebo Amerika se mi ale zdály 

jako místa, kde lze dosáhnout něčeho většího než doma. 

bylo pro vás těžké vycestovat do Evropy?
Tunisané v osmdesátých letech nepotřebovali ví-

zum do Evropy. Tuniský pas znamenal bezvízové cesto-
vání kamkoli. Změnilo se to až po válce Iráku s Kuvajtem 
v roce 1990. Tuniská vláda tehdy bohužel nedala jasně na-
jevo, že je na straně Kuvajtu, a evropské státy zavedly Tu-
nisanům víza. 

Vraťme se ještě k osmdesátým letům. Uměl jste 
řeč, která by vám otevřela dveře do Evropy?
Doma jsme mluvili tunisky. Tuniština je nespisovný 

jazyk, taková směs arabštiny a francouzštiny. Ve škole byl 
ale kompletně francouzský systém. Šest let základní školy, 
potom státní zkouška a s jedničkami jsem mohl jít na sed-
mileté gymnázium. I vyučovacím jazykem byla francouz-
ština. Až od třetí třídy jsme měli arabštinu, ale jenom jako 
jazyk, všechny ostatní předměty se vyučovaly ve francouz-
štině. Francouzsky tedy umím lépe než arabsky. 

V nějakém rozhovoru s vámi jsem četl, že jste jez-
dil do Marseille na brigádu. Jak jste si ji našel?
Pocházím z hodně chudé zemědělské rodiny, a tak 

jsem si musel po přijetí na gymnázium přivydělávat. V létě 
o prázdninách – trvaly dva a půl měsíce – jsem odplouval 
lodí do Marseille ke strýci, který tam žije od sedmdesátých 
let. Strýc mi vždycky pomohl najít práci. Dělal jsem na far-
mách, myl nádobí… Prostě takovéhle práce. 

Jak se vám tam líbilo?
Překvapilo mě, jaký mají moji příbuzní těžký život. 

Dělali těžkou manuální práci a celá rodina bydlela v malém 
dvoupokojovém bytě. Otec rodiny odjel v pět hodin ráno, 
vracel se v deset večer.

To vás tedy nelákalo?
Francie mě v té době opravdu nelákala. Přitom jsem 

měl možnost jít po maturitě do Francie studovat. Jenže jsem 
viděl, jak moji bratranci ve dne studují a v noci myjí nádobí. 
Připadalo mi to těžké. 

Měl jste možnost studovat na Západě? Jak to?
Díky dobrým známkám jsem dostal od státu sti-

pendium, a tím i šanci jít na univerzitu do Evropy nebo 
Ameriky. Moje rodina nebyla v situaci, kdy by mi mohla 
zaplatit třeba jenom jeden dolar. Rodiče byli rádi, že sami 
nějak vystačili s penězi. Stipendium pokrylo školu a kolej, 
kromě toho bych ale musel při studiu pracovat, a to se mi 
nechtělo. Šel jsem radši na matematicko-fyzikální fakultu 
v Tunisku, která měla tenkrát výbornou úroveň. 

Pak jsem náhodou jednou na koleji slyšel od svého 
spolubydlícího, že se chystá nějaký konkurz a v něm bu-
dou vybírat několik studentů do tehdejšího Českosloven-
ska a Polska. Tak jsem se toho konkurzu zúčastnil a byl 
vybrán. 

Proč jste se najednou rozhodl pro odchod do za-
hraničí, když jste předtím nechtěl? 
Tehdy v roce 1984 a 1985 studenti v Tunisku skoro 

každý měsíc kvůli něčemu stávkovali a mě to otravovalo. 
Začal jsem mít pocit, že chci pryč, ale ne do Francie. Když 
se tedy objevila možnost, tak jsem ji využil.

Co jste tehdy o Československu a Polsku věděl?
Nic. V Tunisku nebyly v té době o Československu 

nebo Polsku žádné informace. Přišel mi dopis z minister-
stva školství, abych si přišel vybrat, jestli Československo, 
nebo Polsko. Pamatuji si to jako včera. Byl tam úředník, 
který vážil asi sto padesát kilo. Seděl sám v malé kance-
láři a strašně kouřil. Když jsem otevřel dveře, viděl jsem 
jenom dým. ukázal jsem mu své výsledky od základní 
školy, on tím listoval a prohlásil: „Já to nechápu. Proč tam 
jedeš?“ Když jsem trval na tom, že chci, tak dodal: „Jeď 
raději do Československa, tam nemají fronty na chleba.“

Vy jste opravdu o Československu nic nevěděl?
Fakt nic.
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ani jaký je tady režim?
To ano, ale neuměl jsem si ho představit. Chtěl jsem 

odejít a lákalo mě, že je přede mnou něco nového.

V Praze jste nemusel umývat nádobí?
Dostal jsem státní stipendium osm set korun na mě-

síc, což byly za komunistů dobré peníze. Na koleji jsem pla-
til padesát korun, v menze – myslím – taky padesát. Pivo, 
na které jsem chodil, stálo dvě koruny padesát.

Jak se ve vašich očích lišilo Československo konce 
osmdesátých let a Tunisko?
Přiletěl jsem v září 1985. Politicky jsem se nijak ne-

angažoval, zajímala mě jen životní úroveň. Ta tady byla 
daleko lepší než v Tunisku. Každý měl kde bydlet, měl te-
levizi, ledničku a podobné základní věci. Trochu nepocho-
pitelné pro mě bylo, že zatímco v Tunisku můžu s pasem 
kdykoli kamkoli odletět, tady to nešlo. Já jsem jako cizinec 
i v Československu vycestovat mohl. 

Volal jsem i třikrát
Co se pro vás změnilo po revoluci? 
Když jsem v roce 1991 odpromoval, tak jsem nastou-

pil do obchodního oddělení tuniské ambasády. Asi po půl 
roce se ambasáda rozhodla podpořit cestovní ruch a lépe 
propagovat Tunisko. Velvyslanec mi nabídl, abych se jako 
tlumočník nebo delegát zúčastnil týdenní cesty do Tuniska, 
na kterou ambasáda pozvala Československé aerolinie, Če-
dok, Cestovní kancelář mládeže a – myslím – Rekreu. Tam 
jim chtěli ukázat hotely a turistické oblasti. V té době měla 
ČSA pravidelnou linku do Tunisu jedenkrát v týdnu.

Jak v té době vypadaly české dovolené s cestov-
ními kancelářemi? 
Letecké zájezdy tu vůbec nebyly. V roce 1990 a 1991 

používali Češi nejvíc staré autobusy a s těmi jezdili všude 
po Evropě – do Španělska, Itálie, řecka… Koncem roku 
1991 začalo létat jedno letadlo na Kanárské ostrovy.

kdy se vůbec začalo z Evropy létat na dovolenou 
do Tuniska? 
Tunisko rozjelo cestovní ruch v  šedesátých letech 

jako  první arabská země. Třeba Egypt začal až v devadesá-
tých letech, do Dubaje se také začalo jezdit až později. V Tu-
nisku vznikly turistické hotely už v šedesátých letech, ale 
klientela byla francouzská, italská a německá. Tyhle tři trhy 
měly asi devadesát pět procent. Odsud tam nelétal nikdo.

Vy jste se to rozhodl změnit. Jak to probíhalo?
Náš velvyslanec, už starší pán, mi říkal: „Kdybych 

byl mladší, tak bych tady v Československu určitě něco začal 
dělat, protože možnost, která je teď, přichází jednou za sto 
let.“ Rozhodl jsem se, že to zkusím v turismu. Neměl jsem 
informace, plány ani peníze na investice. Od začátku jsem se 
všechno snažil naučit sám a začínal pomalinku. Ptal jsem se 
různých lidí, hoteliérů, Tunisanů i Čechů, lidí od leteckých 
společností, aby mi řekli, jak se co dělá, jak mám objednat 

fErID nasr (54) se narodil v tunisku. Vystudoval ČVUt v Praze, poz-
ději založil cestovní kancelář Exim tours, z níž postupně vytvořil největší 
cestovní kancelář v Česku. Založil také pobočky v Polsku, maďarsku 
a na slovensku. V roce 2012 firmu prodal německému koncernu rEWE. 
nadále zůstal ředitelem. Patří k nejuznávanějším podnikatelům v Česku. 

letenky, hotely a podobně. Všechno mi vysvětlili, pomohli 
mi připravit smlouvy. Využil jsem dalších cest a seznámil 
se v Tunisku s hoteliéry. S nimi jsem telefonicky smlouval, 
za kolik by mi mohli pronajmout nějaké pokoje.

bylo nutné uhradit pokoje předem? Nebo jste při-
vezl turisty a teprve potom za ně zaplatil?
Volal jsem, že posílám klienty, a z hotelu mi na-

psali, ať pošlu i peníze. Neměl jsem na velké zálohy, ale 
klienti zaplatili týden předtím, takže jsem mohl peníze 
poslat. u letecké společnosti to bylo stejné. Když si ně-
kdo koupil zájezd, tak jsem mu u ČSA dojednal letenky. 
A takhle to pomalu začínalo – pět, deset, patnáct letenek 
a tak dále. První rok jsem neměl ani katalog a jako jedinou 
reklamu jsem si udělal papír A4, kde jsem měl nabídku 
dvou hotelů v Tunisku. Letáky jsem dával do jiných ces-
tovek, které je nabízely svým klientům.

bylo pro vás těžké přesvědčit klienty, aby si kou-
pili zájezd u neznámé a malé cestovní kanceláře? 
Pamatuji se, že když někdo přišel do naší prodejny 

v Revoluční ulici v Praze, tak málokdy odešel bez koupě 
Snažil jsem se každého přesvědčit.

Vy osobně?
Ano, byli jsme tam tři – já a ještě dvě holky. Někdo 

prodával, druhý vařil kávu. Když mi nechal zákazník své 
telefonní číslo, tak jsem mu třikrát volal a přesvědčoval ho.
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Nebáli se klienti, že o své peníze mohou přijít?
V té době nikoho nenapadlo, že by mohl přijít krach 

cestovek. Lidi nám věřili, nenapadlo je, že by mohli zapla-
tit, a potom nikam neodletět. Cestovky začaly krachovat 
až v letech 1996 a 1997. Z devadesátých let pak zůstal jen 
Čedok, Fischer a já, jinak všechny skončily. A byly to velké 
cestovky, které zkrachovaly, stokrát větší než já.

Jakou udělaly chybu?
Jejich majitelé chtěli rychle zbohatnout a měli příliš 

velké oči. Když prodali zájezd sto lidem, tak podepsali s ho-
tely a leteckými společnostmi smlouvu na tisíc lidí. Já jsem 
postupoval opačně. Když jsem cítil, že bych mohl během 
roku prodat dva tisíce zájezdů, tak jsem podepsal smlouvy 
na pět set. A potom jsem prodal zmíněné dva tisíce.

Ty kanceláře tedy udělaly příliš velké závazky, 
které nemohly dodržet?
Přesně tak. Navíc v cestovním ruchu mluvíme o vý-

dělku jedno, dvě procenta. V letadle vyděláte až tisíc korun 
na člověka, když ale odlétá prázdné místo, které vás stojí 
šest tisíc a k tomu máte garance v zamluveném hotelu, tak 
přijdete jednoduchým způsobem o deset tisíc. Proto musíte 
mít od začátku dobrý odhad.

Jak jste se téhle opatrnosti učil?
Ekonomika byla velmi turbulentní, měna nebyla sta-

bilní, trh vypadal jako džungle, místo bez pravidel. Jediná 
věc, kterou musíte za takové situace udělat, je mít pořád 
nohu na brzdě a jet pomalu. Opatrnost s penězi je mi ale 
přirozená. Když jsem byl na koleji a měl jsem osm set ko-
run na měsíc, tak jsem plánoval od prvního do posledního 
dne. Například na víkend jsem měl rozpočet třicet korun 
a za žádnou cenu jsem jej nepřekročil. Byl jsem pivař a vě-
děl jsem, že když jdeme v sobotu na pivo, mám na deset piv 
– to se od odpoledne do noci dalo vypít – a klobásku. Když 
chtěli kluci pokračovat, tak jsem šel s nimi, ale nepil jsem už 
nic. Stejnou disciplínu jsem potom aplikoval v práci.

Jak rychle se vaše firma rozšiřovala? 
První rok jsem jezdil jenom do Tuniska a přivezl 

jsem tam tak sedm set, osm set lidí.

To vás uživilo?
Muselo. Moc jsem nepotřeboval. Byli jsme tři za-

městnanci, platy odpovídaly platům lidí po maturitě – tři, 
čtyři tisíce korun. Druhý rok už jsem měl i na malinký ka-
talog. Přibrali jsme řeckou Soluň, asi dvacet lidí v týdnu. 
To byl rok 1995. A v roce 1996 jsem přidal Turecko. Poma-
linku jsem zvyšoval počet prodaných zájezdů – tisíc sedm 
set, další rok dva tisíce, potom dva tisíce pět set... Po kra-
chu jiných cestovek jsme rostli rychleji a potom jsem už 
měl dvacet tisíc klientů ročně. Získal jsem jistotu a důvěru 
partnerů. Tu vám v zahraničí zajistí jediná věc – platit včas.

byl váš arabský původ při prodeji zájezdů výhoda, 
nebo nevýhoda?

Pro někoho asi výhoda, když přišel koupit zájezd 
do Tuniska a mohl mít pocit, že to tam znám. Pro někoho 
asi ne, to jsem ale vůbec neregistroval. Nesetkal jsem se ni-
kdy s nikým, kdo by dával najevo jakýkoli problém.

Jak vypadaly tehdejší zájezdy, které jste prodával?
Prodávali jsme hlavně levnější kategorie. To byla v té 

době studia nebo apartmány bez jídla, těch bylo asi 70 pro-
cent. No a potom šlo o dvouhvězdičkové hotely, které stály 
daleko od pláže. Stejně prodávala většina cestovek.

Zmiňoval jste, že váš podnik utěšeně rostl. Měl 
jste někoho, s kým jste se mohl radit, jak začít dě-
lat velký byznys?
učil jsem se normálně v terénu. Mluvil jsem s lidmi 

kolem sebe a učil se sám. Nejsem ekonom, a tak jsem se 
musel všechno sám naučit z různých skript a zbytek pochy-
tit od kamarádů. Ale spíše jsem se dřel sám. Byl jsem scho-
pen zavřít se v kanceláři v Revoluční a do dvou, do tří v noci 
se tam učit nebo kontrolovat faktury. Důležité byly také in-
vestice do firmy. Tehdy bylo zvykem, že lidi, kteří vydělali 
milion, si koupili nové auto. Já jsem ten milion investoval 
zpět do firmy. Nakupoval jsem další místa v hotelech, po-
koj tady a pokoj jinde a peníze jsem si z firmy nebral. Ne-
patřily mně, ale firmě. Jezdil jsem ve Škodě Favoritu, první 
drahé auto jsem si koupil až v roce 2001. Také mi pomohlo, 
že jsem tvrdý, ale korektní obchodník. To se musíte naučit. 
Můj táta hospodařil, prodával ovoce a zeleninu, které pěs-
toval, a bral mě odmalička s sebou na trh, takže jsem viděl, 
jak se prodává. To byla moje škola.

Pořád sedáváte v kanceláři dlouho do noci?
už od roku 2006 kancelář nemám. Celý manage-

ment navštěvuji v jejich kancelářích a všech se ptám, jestli 
něco nepotřebují. Když musím pracovat na počítači, tak si 
sednu do prázdné zasedačky. A když nemám nic na práci, 
jdu pryč. Nemám rád papíry, jsem spíše počítačový typ, 
takže mi to takhle vyhovuje. Nemám rád ani e-mailování, 
a když je nějaký problém, radši si s kolegy sednu a řešíme 
ho. Lepší je otevřít dveře a vyřešit věci osobně. Jsem zkrátka 
trošku otevřenější, rád vidím zaměstnance, rád se s nimi ba-
vím, a to nejenom zaměstnance z managementu. Pro firmu 
jsou v mých očích všichni důležití, ať je to referent nebo 
obchodní ředitel.

Souvisí váš přístup se způsobem, jak jste svoji 
firmu rozjížděl?
To stoprocentně. Firmu znám od  uklízečky až 

po nejvyšší posty, a i když Exim Tours vlastní od roku 2012 
Němci, tak moji strukturu neměnili. 

asi je zbytečné ptát se, jestli bylo kdysi dobré roz-
hodnutí jít do Československa…
Můj kamarád Američan říká, že ten příběh zní jako 

pohádka. A proč ne? Možná se opravdu může stát jednou 
za sto let, aby člověk začal od nuly a vytvořil skoro největší 
cestovní kancelář ve střední Evropě. X
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19952016
cena hnědého uhlí (kč)

94/347

počet obyvatel

10 321 000/10 579 000
rozvedená manželství 
s nezletilými dětmi (%)
71/59

počet 
národních 
parků

3/4
28

cena chleba (kč) 

11/23

jižní ovoce 
(kg/rok)                          
33,0/33,5

1995
jižní ovoce 

spotřeba masa
(kg/rok) 

82/79
veřejné knihovny

6169/5354
počet vypůjčených knih

52 428/60 045

průměrná měsíční mzda (kč)

8307/29 346 (2017)

počet vysokých škol
23/68 

vstupenka do kina (kč)
28/123

český vývoz (mld. kč)

566/3976

počet hodin Tv vysílání 

15 336/1 212 152

počet diabetiků
552 000/858 000

lidé se základním vzděláním (%)
26,6/13,9 
s vysokoškolským vzděláním (%)
7,8/18,5

Češi studující na vš         

148 433/311 367

1995spotřeba piva (l/rok)
157/146,6
cena lahvového piva (kč)
6,2/11,4



29

19952016
cena hnědého uhlí (kč)

94/347

cizinci žijící v ČR

159 207/493 441

vykouřené cigarety       
na jednoho obyv. (ks/rok)

2185/2010

výše starobního  
důchodu (kč)

3797/11 457

mrtví při dopravních 
nehodách

1588/738

počet vražd

276/137

cena  
benzinu (1 l/kč)
19/30

vydané knižní tituly 

8994/18 282 
cena ledničky (kč)
8498/12 583 kč

cena polotučného mléka (kč/l)
10/19

počet divadel
89/155
muzea a galerie
271/484

Hdp (mld./kč)                                

1585/4773

spotřeba  
čokolády (kg/rok)                              
1,4/2,6

emise tuhých látek (t/rok)

102 244/8758
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  neděli 26. listopadu 1989 ještě zdaleka 
nebylo jasné, jak se revoluce zvaná sa-
metová vyvine, v Praze už ale byla zře-
telně cítit euforie. V pátek ohlásilo do té 
doby všemocné vedení komunistické 
strany rezignaci a oba víkendové dny 
proběhly na Letenské pláni víc než půl-
milionové demonstrace požadující ko-
nec mocenského monopolu KSČ a za-
vedení svobod. Na pondělí 27. listopadu 
byla plánovaná generální stávka. 

V domě u řečických, patrové klasicistní budově v cen-
tru Prahy, kde tehdy sídlila Galerie mladých, se nedělala 
přímo revoluce. Rodila se tu ale dovednost, která s revo-
lucí bezprostředně souvisela – první tým svobodné žurna-
listiky připravený pracovat ve svobodném Československu. 
Jádro tvořili podzemní novináři z kulturního samizdato-
vého časopisu Revolver Revue a  politického samizdatu 
Sport, k nimž se postupně přidávali jejich přátelé. už druhý 
den revoluce začali dávat v bytě u Alexandra Vondry do-
hromady redakci a nazvali ji Nezávislé tiskové středisko. 

Z domovů a od známých přinesli psací stroje a v úterý 
21. listopadu využili vstřícnosti šéfa Galerie mladých Mi-
chala Blažka a nastěhovali se do jednoho ze sálů domu 
u řečických, který v prvních dvou dnech revoluce použí-
valo Občanské fórum, jež pak přešlo jinam. Jednou denně 
tam Nezávislé tiskové středisko vydávalo několik listů 
s nejnovějšími informacemi o vývoji revoluce zvaných ne-
poeticky Informační servis. Vše se tehdy ještě načerno ne-
chávalo tisknout v malé tiskárně Československého stře-
diska výstavby a architektury na Václavském náměstí, kde 
měli lidé z Informačního servisu známé.

Ženy a muži scházející se u řečických patřili v uply-
nulém roce mezi nejvytrvalejší zastánce vězněného Ivana 
Jirouse, sepsali a rozšiřovali petici za jeho propuštění, 
mnozí se těšili privilegiu být jeho přáteli. Bylo tedy lo-
gické, že Jirous zamířil v prvních hodinách po propuštění 
z kriminálu právě sem. 

Když vystoupil z taxíku, vítaly ho ručně kreslené pla-
káty AHOJ MAGORE rozvěšené po fasádě a skupina 
natěšených lidí na chodníku. Dostal napít kořalky, polí-
bil několik kamarádek, objal kamarády. Jedním z nich byl 
Petr Placák, zakladatel ilegálního, mírně recesistického 
monarchistického sdružení České děti. Sotva ho Jirous – 
rovněž stoupenec sdružení – uviděl, vklouzl do role revo-
lučního tribuna a na celou ulici začal vykřikovat: „České 
děti odmítají Občanské fórum, České děti jsou pro mo-
narchii. Je nutno obnovit Rakousko-uhersko. Volba svo-
bodného prezidenta je jen předstupeň k obnovení monar-
chie. Musíme zvolit krále.“

Pak ukázal na svoji klopu a pokračoval ve stylizované 
řeči: „Pořídil jsem si trikolóru, protože předstupeň je svo-
bodné Československo. Zatím ho musíme hájit, ale s vy-
hlídkou, že naše děti nebo alespoň děti našich dětí se do-
žijí obnovení Rakousko-uherska.“ 

Kolem zaburácel smích, protože odmítat Občanské fó-
rum znamenalo něco jako stavět se proti revoluci a bylo zá-

bavné sledovat Jirouse, jak revoluční náladu, díky níž vyšel 
z kriminálu, krátce poté ironizuje. Improvizovaná kabaretní 
vložka na chodníku potemnělého pražského centra byla ne-
jen vtipná, ale také uvolňující, protože rychle vyřešila dilema, 
jak Jirouse vracejícího se už z pátého věznění v nových pomě-
rech přivítat. Také ale naznačovala odpověď na otázku, jak 
si vlastně jeden z nejvýraznějších vítězů nad komunismem 
porozumí s poměry, jež do republiky přicházely.

Mít v moci všechno
Jirous kdysi vstoupil do normalizace s ostentativním ne-
zájmem o politiku, a i když svůj postoj v průběhu let pod 
tíhou událostí zásadně revidoval, o politice ve svobod-
ných poměrech mnoho nevěděl. V tom se zásadně nelišil 
od jiných disidentů, kteří se přitom promýšlení poměrů 
po pádu komunismu věnovali neskonale víc. Vlastně ni-
kdo pořádně nevěděl, jak se má politika ve svobodě dě-
lat. I Václav Havel ještě v září 1989 v rozhovoru pro sa-
mizdatový Sport prohlašoval, že se nechce profesionálně 
věnovat politice, nanejvýš jako politik amatér, který bude 
zprostředkovávat „kulaté stoly a společenský dialog“. 

Jirous se k dělání politiky v demokracii nevyjadřoval 
veřejně vůbec, poslední rok vzhledem ke svému věznění 
ani nemohl. Jak se ale později ukáže, měl o skutečné po-
litice ještě naivnější představy než Havel a další disidenti. 
Ostatně možná i jeho průpovídky o monarchii, kořeněné 
tehdy před galerií u řečických politickými požadavky 
typu „je třeba přestat s melioracemi“, byly myšleny váž-
něji, než se z veselé nálady přítomných zdálo. 

Projev na chodníku před galerií byl ale nadlouho jeho 
posledním veřejným politickým proslovem. Během re-
voluce neprojevil viditelnější snahu dostat se do pozice, 
v níž by mohl politiku řešit. Petr Placák vzpomíná, že se 
sice zašli občas podívat do sídla Občanského fóra ve Špa-
líčku, ale spíš jen navštívit revolucí víc zaměstnané kama-
rády typu Havla. Jednou vyjel Jirous v rámci delegace OF 
na kontrolu věznice v Mladé Boleslavi, kde byla hlášena 
hrozba vzpoury, a bývalí disidenti jeli situaci uklidnit. 

Častěji docházel k řečickým, trvalejší zájem o dě-
lání novinařiny zaměřené na aktuální dění tam ale podle 
pamětníků neprojevil. události kolem sebe však ovliv-
nit chtěl, alespoň pokud můžeme usuzovat z prohlášení, 
které mu Informační servis otiskl 30. listopadu. ukazuje 
se v něm, že Jirousovi se zamlouval sametový charakter 
revoluce. V textu píše:

„Přátelské rady venkovu českých zemí a slovenska
Probíhá laskavá, veselá a elegantní revoluce. Re-
voluce vroucích srdcí, napřímené páteře, revoluce 
čestných lidí. Není naším cílem tuto zemi zničit, 
ale zachránit ji pět minut po dvanácté hodině. 

Využívejte všech doposud existujících struktur. 
Jste-li například členy ROH, nechte proběhnout 
v klidu odborové volby. Ale volte jenom lidi, které 
skutečně znáte, ať už komunisty, socialisty nebo 
nezávislé, podle jejich osobních kvalit. Není po-
třeba zakládat jiné, svobodné odbory! Dosavadní 
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Přestat s melioracemi... revoluce vroucích srdcí. 

První tým svobodné žurnalistiky čeká na svého mentora. 

...a obnovit rakousko-Uhersko. (jirous 
u Řečických)
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se mohou stát svobodnými, jestliže se začnete sku-
tečně starat o své věci. 

Slovo politika totiž, to zprofanované slovo, 
ve skutečnosti znamená starání se o blaho věcí ve-
řejných, o věci obce. Obec se řecky nazývá polis. 
Pokusme se z naší sličné země udělat polis ve sta-
rořeckém slova smyslu, obec, v níž bychom mohli 
svobodně a čestně žít všichni, bez rozdílu filozo-
fických, náboženských i politických přesvědčení.

Odmítejte jakoukoliv formu teroru a násilí. 
Naší zbraní je láska a nenásilí.
Ivan Martin Jirous, jeden z prvních propuště-

ných politických vězňů osvobozujícího se Česko-
slovenska.“

Jak forma textu ukazuje, na politická prohlášení měl Ji-
rous nepochybně talent a mezi jeho známými vznikal po-
cit, že by mohl do politiky vstoupit. Eva Tomková vzpo-
míná, jak se ho krátce po sestavení první porevoluční vlády 
v hospodě zeptala, proč se nestal ministrem kultury. „Má-
lem mi dal do držky,“ dodala Tomková. 

Jirous chtěl radit, nabádat, hodnotově směřovat. Zů-
stal ale stranou rozdělování odpovědnosti a uvolněných 
pozic po komunistech například v parlamentu, kam mí-
řila řada jiných disidentů, nehledě na nějaké vyšší ambice. 
Pouhá představa vstupu do nejvyšší politiky ho odpuzo-
vala zřejmě proto, že byla spojená s kompromisy, postup-
ným upadáním do konformismu a v konečném důsledku 
se ztrátou svobody. „Svoboda znamená stát si za všech 
okolností za svým,“ prohlašoval. 

Pokud čekal nějaké společenské uznání za  under-
ground, i v tempu, jež revoluce nasadila, se mu ho do-
stalo. Třetího prosince proběhla v hokejové hale v praž-
ských Holešovicích akce zvaná Koncert pro všechny slušné 
lidi, kde měli revolucionáři oslavit pád režimu. Poprvé 
po dvaceti letech vystoupili na pódium Karel Kryl, Marta 
Kubišová a desítky umělců z kulturního ústraní, a orga-
nizátoři pozvali na pódium i Ivana Jirouse. Moderátor 
Jiří Černý jej uvedl jako člověka, „jemuž by přál, aby se 
mohl konečně zabývat už jen a jen tím, co vystudoval, tedy 
historií umění a naším současným uměním“. Jirous při-
šel důstojně s trikolorou na saku a v klobouku se širokou 
stuhou, kde bylo čínsky napsáno heslo z nedávné, krvavě 
potlačené studentské revolty z pekingského náměstí Ne-
beského klidu: „Ten, kdo miluje svou vlast, není zločinec.“ 

Chopil se mikrofonu a nasadil řeč v nejlepším jirousov-
ském duchu dojemného patosu v citlivě zvolených mezích: 

„Koncert je nabitý a já jsem šoumen, tak to zkrátím na nej-
vyšší míru. Chtěl bych vám poděkovat, vy víte zač. Na roz-
loučenou vám řeknu citát z mé nejmilejší knihy Nachové 
plachty od ruského spisovatele Alexandra Grina, který byl 
napůl Polák: Je-li pro člověka hlavní věcí, aby získal draho-
cenný pětník, je snadné dát mu tento pětník. Ale jestliže jeho 
duše tají v sobě semeno ohnivé rostliny zázraku, udělej mu 
tento zázrak, je-li to možné. Nová duše bude u něho a no-
vou duši budeš mít také ty. Až ředitel věznice sám propustí 
vězně, až miliardář věnuje písařovi operetní kurvu a ohni-

vzdornou pokladnu, žokej třeba jen jednou zadrží svého koně 
kvůli jinému koni, který nemá štěstí, pak všichni pochopí, 
jak je to úžasné, jak nevýslovně zázračné. Ale jsou i jiné, ne-
menší divy – úsměv, veselí, odpuštění a včas vyslovené po-
třebné slovo. Mít v moci toto, znamená mít v moci všechno.“  
Ozval se bouřlivý potlesk a druhý moderátor večera, novi-
nář Mladého světa Roman Lipčík, uznáním zakroutil hlavou 
a pronesl: „A to se mu říká Magor…“ 

Všichni slušní lidé oslavují slušnou revoluci. 

Co třeba zažádat o grant? (jirous s Petruškou Šustrovou)
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Možnost promluvit před plnou halou byla samozřejmě 
adekvátní tomu, co Jirous pro nové poměry znamenal. 
Tehdy nežilo v Československu mnoho lidí, kteří se za-
sloužili o svobodu tolik jako on. Patřil k nejvíc potres-
taným politickým vězňům. Byl jedním z nevytrvalejších 
kritiků poměrů, a také nejsystematičtějších. S největším 
přispěním dal vzniknout svébytné subkultuře, která dů-
sledným lpěním v rámci možností na svobodném, nezá-
vislém chování podkopávala podstatu normalizačního re-
žimu, což bylo „oceněno“ právě onou represí a vysokými 
tresty. Jirous před nimi ani jednou necouvl, a není tedy 
rozhodně přehnané říct, že pokud mělo husákovské bez-
časí hrdiny, on k nim patřil.

Jak ukazuje i popisovaný výstup na pódiu sportovní 
haly při oslavách revoluce, její aktéři – nebo minimálně 
mnozí – si Jirousovu výjimečnou roli uvědomovali a ne-
měli problém to dát veřejně najevo. Jenže jeho tehdy 
zdánlivě nezpochybnitelný vstup do historie na straně 
jejích obdivovaných a uznávaných vítězů se zkompliko-
val. Přesněji řečeno on sám jej zkomplikoval. Začal se 
chovat, jako by měl potřebu osobně podrobit své spolu-
občany zkoušce, nakolik myslí své zapálení pro svobodu 
a toleranci vážně. Zkrátka jako by si usmyslel, že v po-

slední třetině svého života přiměje své příznivce, aby si 
ujasnili, v čem je jirousovský odkaz důležitý a proč mu 
chtějí projevovat respekt.  

Není zcela jasné, jaké měl tehdy představy o svém dal-
ším životě, ostatně vzhledem k překotným a hlubokým 
společenským změnám je měl jasné málokdo. Pouze víme, 
že na rozdíl od Jiřího Černého si nepřál „konečně se zabý-
vat tím, co vystudoval“. Neskonale víc se cítil jako tvůrce, 
básník nebo – jak s oblibou říkal – rocker, nikoli jako his-
torik umění. Rocker životním stylem. Nemínil nikam na-
stoupit do zaměstnání a později to vysvětloval replikou, 
že v kriminálech už se napracoval víc než dost. Peníze 
ani stálé bydlení neměl, byl ale přesvědčený, že vyžije bez 
nich. Hlavně si chtěl neomezeně užívat svobody, o jejíž 
příchod předtím tak nebojácně usiloval. 

Vypadni do toho svého Vatikánu
První hmatatelný výsledek revoluce (samozřejmě pokud 
nepočítáme propuštění z vězení) se pro Jirouse dostavil 
koncem prosince. Jeho kamarád z disentu John Bok přišel 
s informací, že dostali na leden 1990 pozvánku do říma 
na kongres Transnacionální radikální strany. Bok byl čle-
nem tohoto mezinárodního liberálního politického tě-
lesa už před revolucí, spíš formální členství dušené infor-
mační izolací a nemožností cestovat se ale naplnilo právě 
až po pádu železné opony. Do Prahy dorazil z Itálie člen 
vedení strany Paolo Pietrosanti, aby prozkoumal změny 
ve východní Evropě. ubytoval se v bytě Boka a jeho ženy, 
vyptal se na Jirouse a nechal u Boka pozvání na zmíněný 
kongres. „Magor byl pro ně symbolem boje za svobodu 
a nezávislosti politické moci,“ vzpomíná John Bok. 

Jirouse plány na cestu do říma v režii transnacionální 
strany zaujaly. Neměl ale pas. Bok vybavený sebevědo-
mím vítěze revoluce a přátelstvím se členy nově se rodící 
mocenské elity zavolal na pasové oddělení a dožadoval se 
zrychleného vystavení Jirousova pasu. „řekli mi do tele-
fonu, že to není tak snadné. Tak jsem tam zajel a řekl jim, 
že kdyby jim to dřív nařídil někdo z komunistů, tak by to 
udělali do dvaceti čtyř hodin, a vysvětlil jsem jim, že jde 
o Jirouse,“ říká Bok. Dnes už se lze pouze dohadovat, ko-
lik následovalo nervózních a tápavých telefonátů, proč je 
ten Jirous tak důležitý a jaké problémy hrozí, když mu ne-
vyjdou vstříc. Každopádně historicky první Jirousův ces-
tovní pas byl za několik dnů na světě.

Bok si nechal doklad zatím u sebe, protože se bál, aby 
ho Jirous přes silvestra neztratil nebo nepropil. Na 2. ledna 
pak dohodl odvoz na letiště, neboť vážně hrozilo, že Ji-
rous zapomene nebo na poslední chvíli prohlásí, že se mu 
nechce. Když ho v dohodnutý čas přátelé přivezli k ru-
zyňskému terminálu, byl ještě z oslav silvestra přiopilý, 
nevyspalý, oblečený do starého kabátu, který od někoho 
dostal. Na nohách měl boty, které si nedávno spontánně 
obul v předsíni u Boka a za rezignovaného přihlížení ma-
jitele v nich odešel. Bok byl i tentokrát velkorysý: s poci-
tem, že musí v římě vypadat aspoň trochu k světu, při-
vezl na letiště z domova lepší kabát a v letištní hale Jirouse 
přiměl, aby se převlékl. 

Všichni slušní lidé oslavují slušnou revoluci. 
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Když usedli do letadla švýcarských aerolinií a vznesli se 
směr Ženeva, oznámil Jirous letušce, že chce pít. Přinese-
nou skleničku whisky do sebe obrátil a prohlásil, že chce 
ještě. Bok namítl, že další by si museli koupit, peníze ale 
nemají, kapesné měli dostat až v římě. „Magor se tedy 
rozhlídl a prohlásil, že když mu nedají pití, tak vytrhne 
nouzové dveře,“ vzpomíná Bok. Jestli by k něčemu tako-
vému došlo, John Bok pochyboval, při pohledu na svého 
přiopilého kamaráda ale tušil komplikace. Zvedl se, zašel 
za letuškami a dobrou angličtinou syna anglické matky 
jim vysvětlil, že jeho přítel, letitý kriminálník, potřebuje 
alkohol, nemá ale peníze. A když něco nedostane, začne 
dělat problémy. Letušky operativně přivezly další kořalku 
a Jirous se až do Ženevy uklidnil. 

Během hodinového čekání na přestupu se situace opa-
kovala. Jirous se opět dožadoval alkoholu, neměli ale ani 
na kafe. uprostřed dohadování je míjel muž kráčející přes 
letištní halu s koupenou lahví luxusní kořalky. Jirous ho 
pohybem ruky zastavil, beze slov mu láhev odebral, od-
šrouboval uzávěr a  dlouze se napil. Pak uzávěr zavřel 
a láhev vracel konsternovanému majiteli. Ten jen proce-
dil mezi zuby anglicky tiché: „Nechte si ji.“ Jirous si láhev 
vzal do dalšího letadla a drobný střet s nervózními letuš-
kami nakonec skončil asistencí italské policie u výstupu 
v římě. Tam už ale čekal Paolo Pietrosanti a hrozící kon-
flikt většího rázu zahladil. 

V římě dostali přidělený hotelový pokoj, peníze na po-
byt a k ruce překladatelku do italštiny. Jirousovi jako vá-
ženému bojovníkovi proti totalitě dali organizátoři status 
čestného hosta. První den sjezdu proběhl bez potíží, druhý 
už nikoli. Jirous si do sálu naplněného několika stovkami 
delegátů přinesl ráno z hotelu víno a popíjel. Když láhev 
vyprázdnil, přestaly ho proslovy brzy bavit. Především 
u Marca Pannelly, předsedy strany a poslance Evropského 
parlamentu, měl pocit, že mluví dlouho a nudně. Začal 
tedy uprostřed řeči hlasitě tleskat. Pannella se podle Bo-
kových vzpomínek zarazil a společně s ostatními v sále 
hleděl na Jirouse. Ten tleskat přestal a Pannella v projevu 
pokračoval. Jirous se ale nechtěl nechat odbýt a scéna se 
ještě dvakrát opakovala. 

Atmosféra houstla, a tak John Bok opět zakročil. Roz-
číleně Jirousovi řekl, ať se sebere a vypadne, pokud ho to 
nebaví, třeba do Vatikánu mezi své katolíky. Jirous pokr-
čil rameny, že to je dobrý nápad, a zamířil ven. uprostřed 
sálu se ještě zastavil u řečnické tribuny a na Marca Pa-
nnellu ukázal gestem paroháče. V sále to zašumělo a hr-
dina boje s komunisty odcházel kolébavým krokem pryč.

Od té doby se na jednání téměř nevyskytoval. Toulal 
se po římě, kolem popelnic hledal vyhozené věci, třeba 

prázdné plechovky od piva pro svého kamaráda sběra-
tele ze Staré říše. Jednou našel plnou náruč neprodaných 
vyhozených růží, v hotelovém pokoji jimi naplnil vanu 
a ráno kytky rozdával delegátkám konference.

Chtěl jsem v New Yorku zůstat
události během pobytu v římě zkrátka opět zpřesnily, v ja-
kém rozpoložení tehdy pětačtyřicetiletý Ivan Jirous vplou-
val do nových časů. Jako by s pádem režimu skončily i po-
slední zábrany, které omezovaly jeho vnější projev. Budil 
dojem naprosté svéhlavosti, bezuzdnosti, které vzbuzovaly 
paniku i u lidí, kteří ho dobře znali. Choval se, jako by 
na nic nechtěl brát ohled. To dělal i dřív, svobodné po-
měry tomu však začaly poskytovat mnohem větší prostor. 
Své okolí vystavoval nápadům nebo vrtochům, které šly 
na samou hranici únosnosti, někdy i daleko za ni, když byl 
ve hře alkohol, což obvykle byl. Provokoval, třeba když za-
čal v hospodě před cizími lidmi vést odpudivé antisemitské 
řeči, jen aby vyzkoušel, jak bude okolí reagovat. Byly chvíle, 
kdy byl vtipný, milý, pozorný, velmi poučný, jindy ale pů-
sobil jako člověk bez morálky, který se smyslem pro deka-
denci pouze testuje hranice tolerance ostatních. 

Mnozí se utěšovali, že v  jeho projevech nejde o nic 
nového. Jiní sváděli nezkrotné chování na dlouhý pobyt 
v kriminálech: jen v osmdesátých letech strávil šest a půl 
roku ve vězení nebo pod tlakem ochranného policejního 

dohledu. „Tak přece žil vždy, jen v devadesátých 
letech to dosáhlo jistého extrému,“ říká Jirou-
sův kamarád Martin Machovec. „Jako by si chtěl 
vynahradit léta strávená ve vězení a také poprvé 
v životě se nemusel bát právního postihu.“

už v polovině března 1990 dozrály další plody 
revoluce. Jirous byl pozvaný do početné výpravy 
spisovatelů, kteří ve vládním letadle odcestovali 

na osm dní do New Yorku na konferenci o československé 
literatuře a kultuře pořádanou New York university pod 
názvem Od konce do konce století. 

Za akcí stál český emigrant, profesor slavistiky na uni-
versity of Pennsyl vania Petr Steiner a jeho partnerka Hanna 
Arie-Gaifman z New York uni versity. už před revolucí 
zkoušeli v Americe organizovat konferenci o české litera-
tuře, na kterou chtěli pozvat i spisovatele z Čech. Přitom 
vymýšleli, jak obejít cestovní omezení, dokonce vypraco-
vali soupis fiktivních příbuzných, kteří by vytipované lite-
ráty mohli do New Yorku pozvat. Když ovšem do příprav 
vstoupila revoluce, akce nabrala oficiální a rozměrnější cha-
rakter. Vznikl seznam zhruba šedesáti účastníků, kterým 
poskytl letadlo přímo prezident Havel. Debatovat se mělo 
také o undergroundové literatuře a Jirous dostal pozvání 
k přednesu projevu i do diskuse.

Vzpomínky na let se nesou v duchu „vypilo se všechno, 
co se dalo“. Na své vystoupení se ale Jirous připravil a na-
psal si projev. Jak se v New Yorku patřilo, připomněl, že 
pojem underground přinesli do českých poměrů ze Spo-
jených států. „Zdálo se nám, že nejlépe vyjadřuje dife-
renciaci mezi oficiálním uměním a tím, oč jsme usilo-
vali, a používat doslovný překlad ,podzemí‘ či ilegalita by 

kolem šel muž s luxusní kořalkou. 
Jirous ho pohybem ruky zastavil, 
odebral mu lahev a dlouze se napil.
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bylo v období nástupu nejtvrdšího totalitarismu posrp-
nové éry sebevražedné. Ostatně za uplynulých dvacet let 
se slovo i pojem underground stalo živou součástí české 
kultury. Termín byl spontánně přijat především lidmi 
na okraji společnosti,“ vysvětloval v úvodu. „V  raných 
sedmdesátých letech byla zázemím undergroundu sku-
tečná dělnická, často bezprizorní mládež, a to, co jsme na-
zvali undergroundem, vyjadřovalo její neuvědomělý vzdor 
a snahu žít jinak, než jak to viděla kolem sebe v normali-
zační šedi, která začala překrývat barevné střípky svobody, 
zahlédnuté na sklonku šedesátých let. Ale intelektuály, 
kteří v Čechách pochopili, jaký duchovní i etický náboj se 
v rockové undergroundové kultuře skrývá, by bylo tehdy 
možno spočítat na prstech jedné ruky.“

Pamětníci newyorského zájezdu ovšem pochybují, že by 
se Jirous na programu konference zdržoval víc, než potře-
boval k přednesení projevu. To ostatně později říkal i on 
sám. „Na ten kongres jsem kašlal, vždycky jsem tam při-
šel, zurážel pár lidí a oni říkali: Magore, prosím tě, dobrý, 
prezenci máš zapsanou, tak radši vykliď prostor,“ vzpomí-
nal v jednom z novinových rozhovorů. 

Naproti tomu nechyběl v malé skupince, která byla po-
zvána na návštěvu k autorovi slavného románu Sophiina 
volba Williamu Styronovi, byť se návštěva nevydařila. 

Styron měl zrovna hlubokou depresi a českou delegaci 
nepřijal. Podstatně lépe se vydařil tah s beatnickým bás-
níkem Allenem Ginsbergem. 

Vybavený třistadolarovým kapesným trávil Jirous čas 
po newyorských hospodách s kamarádem Karlem Vojá-
kem, s nimž se neviděl dlouhých dvacet dva let, Petrem 
Placákem, Jáchymem Topolem, Edou Kriseovou a dalšími 
přáteli spisovateli. Po devíti letech viděl poprvé i Pavla Za-
jíčka, v té době rovněž rezidenta New Yorku. 

Jirous opět podnikal noční pochůzky městem a nosil 
na svůj hotelový pokoj na Washington Square oblečení, 
které našel vyhozené na newyorských ulicích. „Poněvadž 
jsme bydleli v bohatý čtvrti, kde vyhazujou nádherný šaty, 
zabejval jsem se tam hlavně tím, že jsem je sbíral. Byly 
tam občas i takový, co byly potřeba vyprat, takže jsem furt 
pral. Bydlel jsem sám a pral jsem v umejvadle, v klozetu, 
v bidetu. Všade šňůry, jak jsem to prádlo sušil,“ vzpomí-
nal na svoji vášeň sběrače. 

Při letu zpět instruoval ostatní, aby mu pomohli to 
nejcennější dovézt v kufrech do Prahy, kde všechno roz-
dal. V rozhovoru pro Studentské listy pak prohlásil, že je 
z New Yorku nadšený. „Nevěděl jsem, že je někde na světě 
pro mne přichystané místo, kde bych mohl být beze 
zbytku šťasten,“ svěřil se, byť zůstalo nejasné, co vlastně 

„Dobrý, prezentaci máš zapsanou, tak radši vykliď prostor.“ (jirous v new yorku)
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mělo takové štěstí navodit. Dokonce prohlásil, že zvažoval 
v New Yorku zůstat, vrátil se ale „kvůli Půlnoci, under-
groundu a spoustě různejch lidskejch kontaktů“. 

Účast na  americkém spisovatelském zájezdu dávala 
smysl. Pokud se chtěl totiž Jirous ve svobodných pomě-
rech něčemu věnovat, bylo to psaní. Zejména po úspěchu 
Magorových labutích písní se cítil být básníkem, i když na-
venek zacházel s tímto pojmem opatrně. V New Yorku 
na konferenci k tomu prohlásil: „Jestliže mě poslední léta 
někteří považují za básníka, stalo se to spíše náhodou – já 
sám vím, že být básníkem je mnohem hlubší poslání než 
jen mít dovednost psát cosi, co se podobá básním.“ 

Labutí písně byly nepopiratelně skvělou sbírkou, jed-
nou z nejlepších, jaké v Československu ve dvacátém sto-
letí vznikly, na začátku devadesátých let ji ovšem neznalo 
mnoho lidí. Byli to pouze čtenáři samizdatových časo-
pisů a exilových vydání. Vydavatel exilové literatury ži-
jící v Londýně Alexander Tomský přivezl asi tisíc výtisků 
sbírky do Prahy už v prosinci 1989. Po jejich vyprodání 
pak udělal ještě dva dotisky, oba po dvou tisících kusech. 

Širší okruh čtenářů se měl o autorovi a jeho tvorbě te-
prve dozvědět. Tomu se Jirous rozhodl už na začátku roku 
1990 vyjít vstříc, když si zažádal o stipendium na Čes-

kém literárním fondu. Hned v březnu dostal obstojnou 
částku ve výši tehdy běžného měsíčního příjmu tří tisíc 
korun na půl roku, která mu teoreticky dávala čas a prostor 
na psaní. Jak se ovšem později ukáže, praxe byla složitější. 

Na to jsem nemyslel
Svobodné prostředí nenabízelo jen větší možnosti tvorby. 
Výstup z ghetta přinášel i první otevřené názorové spory 
mezi jeho členy a cosi jako inventuru problémů, které 
předtím zatlačila do pozadí potřeba svornosti. A zdaleka 
nešlo jen o názorové spory. Po pádu bolševika byly najed-
nou mezi Jirousem a několika jeho přáteli – především 
Egonem Bondym, Františkem Horáčkem neboli Jimem 
Čertem a Josefem Hrubým alias Žluťákem – nevyřešené 
účty v podobě udavačství. Konkrétní udávání a jeho dů-
sledky se ještě neřešily. Detailní informace o agentech 
tehdy ještě ležely v archivu ministerstva vnitra a začaly 
se objevovat až od půlky devadesátých let. Pokud měl ale 
člověk kontakty na vnitru nebo v poslanecké komisi vy-
šetřující události 17. listopadu, dalo se dostat ke kusým 
informacím o agentech už krátce po revoluci.

Jirousův názor na účtování s komunistickým dědictvím 
nebyl v  té době jednoznačný. Začínaly politické spory 

o udavačích se v undergroundu začalo mluvit brzy a jirous zaujal spíš smířlivý postoj. (s františkem stárkem a jaroslavem Ungerem)
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ohledně lustrací a Jirous zastával názor, že se mají zveřejnit 
všechna jména spolupracovníků StB, nejen v politice. Záro-
veň sám netoužil po odplatě. „Jediný způsob, jak se dá vy-
řešit mravní marasmus naší země, je národní smíření. Ne-
chci, aby tady začal další hon na čarodějnice, protože moje 
země, a nejenom moje země, jich zažila již dost,“ prohlásil 
začátkem devadesátých let v rozhovoru pro Studentské listy. 

Na rozdíl od řady svých přátel z undergroundu se cho-
val smířlivě i k udavačům. Některé ignoroval, od jiných se 
snažil získat vysvětlení toho, co dělali. Nejvíc úsilí věno-
val debatě s Josefem Hrubým, recepčním hotelu Kriváň, 
za nímž často docházel jako za kamarádem a kde si do-
konce domlouval některé konspirativní schůzky. 

O  Hrubého agentství se dozvěděl brzy po  revoluci 
a rozhodl se, že si spolu celou věc pořádně vyjasní. Ji-
rous pojal plán zajet za  Hrubým do  Kriváně a  udělat 
s ním o agentství velký rozhovor a uveřejnit jej. Domlu-
vil se kvůli tomu s mladou novinářkou Věrou Krincva-
jovou a fotografem Ondřejem Němcem. Rozhovor měl 
vyjít ve Studentských listech, příjemně razantních, protiko-
munisticky zaměřených novinách s odérem revoluce, bě-
hem níž ve skupině studentů fakulty žurnalistiky vznikly. 
Krincvajová vzpomíná, že Jirous cestou na rozhovor vy-
světloval, že nechce dělat žádný humbuk. „říkal, že si 
to chce se Žluťákem jako člověkem, který stál na druhé 
straně, vyříkat.“ 

Žluťák na ně čekal v hotelové recepci, spo-
lečně pak zašli do většího soukromí uvnitř 
hotelu. Dusno měla rozředit donesená lá-
hev kořalky, ze které během debaty upíjeli. 
„Magor to na něj vybalil a Žluťák bořil oči 
do země,“ popisuje Krincvajová začátek se-
tkání. V zachovaném přepisu rozhovoru je 
patrné, jak se Jirous chtěl dozvědět, proč je 
Hrubý zrazoval a jak udávání probíhalo, zároveň však dá-
val hned od začátku najevo, že má pro selhání v těžké době 
pochopení. Hrubého opakovaně ujišťoval, že ani po zjiš-
tění agentství nepřestává být jeho přítelem. „Nejsem bůh, 
abych ti měl co odpouštět,“ pronesl Jirous. 

Hrubého se zeptal, proč spolupracoval. „Chtěl jsem mít 
od nich pokoj. Nejsem žádnej revolucionář, a když jsem 
byl poprvé u toho výslechu, tak jsem věděl, že nejsem di-
sident a že bych nikdy nevydržel nechat se zavírat. Proto 
jsem ani Chartu nepodepsal,“ odpověděl Hrubý. Vysvět-
lení ale nebylo moc dobré, snažilo se totiž podsouvat, že 
alternativou k „nechat se zavírat“ bylo udávání, což byl 
samozřejmě nesmysl. 

Jirous tohle neřešil, jen namítl, jak je to se zmíněným 
nedostatkem odvahy. Hrubý pomáhal s distribucí obálek 
s prohlášením Charty v čase jejího vzniku, odvahu mít 
tedy musel. Hrubý však zopakoval, že měl strach odolávat 
estébáckému nátlaku. Na svoji omluvu ještě dodal: „Snažil 
jsem se informace třídit, já jim v podstatě zas tolik neříkal. 
Já si snažil spočítat a předpokládat to, co vědí, a to se jim 
pak snažil říct.“ Nebo prohlásil: „Snažil jsem se vždycky 
co nejvíc neříct, na co nejvíc otázek neodpovědět nebo se 
z nich prostě nějak vykroutit.“ 

Jirous neuměl příliš oponovat. Rozhovor probíhal 
v době, kdy ještě neznal obsah estébáckých spisů, a tedy 
ani podobu Hrubého udávání. Měl pouze informaci 
od Vratislava Brabence, že nejde o maličkost. Brabenec 
se o obsah svazků StB zajímal víc a Jirousovi ve zkratce 
tlumočil, že Hrubého udávání bylo aktivní a týkalo se 
všeho, co tehdy kolem Plastiků dělali. Jirous také nemohl 
vědět, že Hrubý lže, když tvrdí, že sám od sebe tajné po-
licii informace nenosil a pouze odpovídal na její otázky. 
Nebo že udavačských návštěv na StB absolvoval „velice 
málo“. udával řadu let a na víc osob. Estébákům napří-
klad pomohl dodat informace, na jejichž základě pak vy-
hostili Paula Wilsona. 

Jirous Hrubému jen obecně vyčetl, že udával podstatně 
víc, než zpočátku tvrdil, a požadoval vysvětlení. Toho se 
mu však nedostalo, protože Hrubý kličkoval a viditelně 
neměl chuť se s něčím příliš svěřovat. Na otázku, jestli 
myslel na problémy, které může způsobit přátelům, rea-
goval slovy: „Na to jsem radši vůbec nemyslel.“

Na jedné straně tak vidíme Jirousovu snahu něco se 
o  kamarádově selhání dozvědět, na  straně druhé evi-
dentní nechuť cokoli detailnějšího říct. Šance proniknout 
do světa, v němž se charaktery lámaly jako dřevěné tužky, 
tedy zůstala nevyužita. Pro vůdce undergroundu ale byla 
schůzka zřejmě emocionálně značně vypjatá. Láhev vy-
pili, Jirous prohlásil, že jako křesťan Žluťákovi odpouští, 

zopakoval, že zůstává jeho kamarádem, objal ho a s tím se 
rozešli. Rozhovor ale nakonec nebyl publikován. „Zřejmě 
nám to nepřipadalo zajímavé a Magor se vydání nedomá-
hal,“ vzpomíná Věra Krincvajová.

V pozdějších letech, kdy se na světlo dostávaly detaily 
o udavačích v undergroundu a disentu, se kritika – také 
by se dalo říct znechucení – na adresu lidí jako Hrubý 
stupňovala. Jirous se toho už ale nechtěl účastnit, a to ani 
v případě Jima Čerta, který udával své přátele z under-
groundu za peníze a jehož informace vedly k zatčení a od-
souzení Jirousova spoluvězně z procesu v roce 1981 Mi-
chala Hýbka. „Je to jen mezi námi dvěma,“ prohlásil Jirous 
o Horáčkovi. „Je můj přítel, stejně jako Josef Hrubý řeče-
nej Žluťák. Tohle si musej lidi srovnat sami se svým svě-
domím. Já tady nejsem od toho, abych někoho soudil.“ X

Text pochází z knihy Magor  
a jeho doba, která vyjde v polovině října 

v nakladatelství Torst. 

Jirous Žluťákovi vyčetl, že udával 
podstatně víc, než zpočátku  
tvrdil, a požadoval vysvětlení.  
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dOkONčeNá revOluCe
Jak se sChvalOval 
lustračNÍ ZákON
tomáŠ B roLÍk

pátek 4. října 1991, chvilku před pátou 
odpolední, se sálem Federálního shro-
máždění nesl „bouřlivý potlesk“. Takhle 
popisují oficiální záznamy jednání, na je-
hož konci spatřil světlo světa českoslo-
venský lustrační zákon. Aplaus možná 
byl bouřlivý, ale tleskala jen lehce nad-
poloviční většina tehdejšího parlamentu. 
Ostatní buď hlasovali proti, anebo hlaso-
vání ignorovali. Nový zákon se pokoušel 
účtovat s nedávnou minulostí a říkal, že 

komunističtí funkcionáři „od okresu výš“, agenti či vědomí 
spolupracovníci tajné policie StB a členové Lidových milicí 
bez rozdílu nesmějí zastávat vedoucí funkce v úřadech, ar-
mádě, státních médiích a státních podnicích. Nešlo o poli-
tické funkce, nýbrž o pozice ve státní správě. Historické zase-
dání – na tom se tehdejší poslanci shodovali všichni – trvalo 
celé tři dny a v jeho průběhu se ukázalo, proč zákon budil 
takové emoce. Podle jedněch parlament konečně dokončil to, 
co začala sametová revoluce (byť s dvouletým a politování-
hodným zpožděním), a československá demokracie se mohla 
bezpečně vracet do Evropy a svobodného světa. Podle dru-
hých šlo o právnický paskvil, který nás naopak z civilizova-
ného světa nadobro vyloučí, protože ukázal, že Čechoslováci 
nepochopili princip svobody a lidských práv.

Lustrační zákon platí dodnes, Česko i Slovensko v civi-
lizovaném světě bezpečně jsou, obavy se tedy nepotvrdily. 
Jak ale tehdejší jednání o přelomovém zákoně probíhalo?

tohle nám neprojde
V  táboře těch, kteří nějakou formu lustrací považovali 
za nutnou, panoval od samotného počátku spor. Trochu pa-
radoxně stála na jedné straně federální vláda Mariána Čalfy 
(také bývalého vysoce postaveného komunisty, který se ale 
po revoluci postavil na stranu nové demokratické moci), 
na druhé straně samotné strany, které ji tvořily: zjednodu-
šeně řečeno pravice, tvořená za Česko občanskými demo-
kraty, ODA a KDu, za Slovensko pak Veřejností proti násilí 
a Křesťanskodemokratickým hnutím. Po několikaměsíč-
ním dohadování se vláda rozhodla, že parlamentu předloží 
vlastní verzi, takzvanou měkčí variantu. Ta obsahovala ně-
kolik opatření, která byla pro poslance vládních stran nepři-

jatelná: podle vládního návrhu sice nemohli bývalí estébáci, 
milicionáři a vysocí straníci zastávat vybrané funkce, ale až 
poté, co jejich konkrétní vinu uzná speciálně vytvořená ko-
mise. Další hojně odsuzovaný paragraf ve vládním návrhu 
říkal, že za zveřejnění výsledků lustrace (bez svolení lustro-
vaného) mohl následovat trest až tří let vězení.

Čalfova vláda tak riskovala, že celý zákon spadne pod 
stůl. Anebo že jej poslanci vládních stran v průběhu parla-
mentního jednání zásadně změní. Poslanecká představa – 
kterou reprezentoval především Petr Toman z ODS – totiž 
byla daleko přísnější. Vysoké státní posty měly být zapo-
vězeny každému, kdo by spadal do zákonem vymezených 
kategorií – tedy mezi lidi, kteří měli důležité funkce v to-
talitním režimu a pomáhali jej udržovat v chodu. Žádné 
posuzovací komise neměly být potřeba. Agenty a spolupra-
covníky StB by lustrovalo ministerstvo vnitra, v ostatních 
případech stačilo čestné prohlášení.

Opačná část poslanců, která lustrace odmítala, to měla 
jednodušší, i když v důvodech, proč byli proti probíranému 
zákonu, se poslanci a poslankyně lišili. V menšině byli ti, 
kdo lustrace odmítali čistě z morálních důvodů. Mezi ty 
patřili komunisté (ti v Česku i na Slovensku získali ve vol-
bách v roce 1990 kolem 13 procent hlasů), podle nichž byl 
lustrační zákon nástrojem msty a odplaty na nich samot-

v

návrh zákona, který máte projednávat, se nedotýká jen funk-
cionářů komunistické strany Československa, ale také jejích 
poslušných nástrojů ve státní správě, které vykonávaly příkazy 

strany a svých nadřízených často s fanatickým zaujetím. jejich činnosti 
byla namířená proti nejzákladnějším právům člověka, tak základním, že 
je lhostejné, zda byly v té době součástí nějakého právního ustanovení 
nebo ne. Účelem předkládaného návrhu zákona ale nemá být morální 
odsouzení doby nesvobody nebo jejích jednotlivých aktérů. má jím být 
ochrana pravomocí spojených s výkonem určitých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích před zneužitím v období znovu se rodících 
demokratických, společenských a právních mechanismu a nových ži-
votních zkušeností lidí v prostoru svobody a osobní odpovědnosti. Pro-
tože základní povinnosti státu je ochrana lidských a občanských práv 
jednotlivců a péče o ty, kteří ji potřebují. X
JáN LaNgoš, federální ministr vnitra,  
při představování vládního návrhu zákona
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ných ze strany revolučních vítězů, kteří z nich 
touží udělat „občany druhé kategorie“. Stejně ale 
mluvil i tehdejší federální ministr vnitra, lidovec 
Richard Sacher, který navrhoval nahradit lust-
rační zákon „národním odpuštěním a smířením“.

Další argumenty proti byly právnické. Podle 
odpůrců lustrací by se jejich přijetím Českoslo-
vensko prohřešilo proti úmluvám Mezinárodní 
organizace práce. uzavřít někomu cestu k úřed-
nickým funkcím kvůli (třeba i bývalému) členství 
v politické straně podle nich byla jednoznačná diskriminace 
na základě politického přesvědčení. V tomhle smyslu také 
často argumentovali komunisté, například (za pomoci mnoha 
citátů) Miloslav Ransdorf. A bývalý disident, později vládní 
zmocněnec pro lidská práva Petr uhl proti lustracím protes-
toval proto, že jsou podle něj v naprostém rozporu se samot-
nou Listinou základních práv a svobod.

Žádný trest
Proti tomu stály – nakonec vítězné – argumenty zastánců 
zákona. Lustrační zákon není žádný trest ani odplata – trest 
se odbývá ve vězení nebo na popravišti. A argument o ob-
čanech druhé kategorie také není přesný: kdo není vzdělá-
ním právník, není občan druhé kategorie, a přesto nemůže 
být soudcem. Lustrační zákon byl v jejich očích – jak to řekl 
třeba poslanec Pavel Bratinka – jen nástrojem demokratické 
společnosti, jak se bránit proti těm, kteří se už jednou neo-
svědčili a u kterých se lze celkem důvodně domnívat, že to 
s prosperitou porevolučního Československa nemyslí dobře. 

Což je nejenom legitimní, ale i legální. Zastánci zákona 
často připomínali německou denacifikaci: nejde o člen-
ství v běžné straně, ale o členství ve zločinecké organizaci, 
kterou v jejich očích předrevoluční komunisté představo-
vali. Jedinou výjimku měli straníci, kteří byli ve vrcholných 
postech v době takzvaného pražského jara.

Teoreticky vzato mělo být jasné, že lustrační zákon pro-
jde. Šlo ale o to, jak rozseknout zásadní rozpor mezi vládou 
a vládními poslanci: zda mají vinu konkrétních lidí, a tedy 
i to, zda spadají pod lustrační zákon, rozsuzovat zvláštní ko-
mise. Pozměňovací návrh Petra Tomana, který z druhého 
paragrafu vypouštěl formulaci o „porušování lidských a ob-
čanských práv“ (právě to mělo být komisně posuzováno), o je-
den hlas neprošel, jeho další návrhy ale poslanci odsouhlasili. 
To byl pat, se kterým jednací řád Federálního shromáždění 
nepočítal. Občanští demokraté, konkrétně poslanec Tomáš 
Kopřiva, tedy podali stejný návrh znova – a teď už nejtěsnější 
většinou prošel. Na stranu vládních poslanců totiž přešel Jiří 
Souček z Občanského hnutí a hlasoval pro návrh (a jeden 
z opozičních poslanců také omylem hlasoval pro). Občan-
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Ministr vnitra richard Sacher 
navrhoval nahradit lustrační 
zákon „národním odpuštěním 
a smířením“.
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ské hnutí to považovalo za podraz ODS, rozhodli se, že další 
hlasování o zákoně budou ignorovat, a to také dodrželi. To 
už ale schválení zákona jako celku nijak nebránilo.

Pořád živý
Nevyplnila se obava jeho odpůrců anebo ministrů (napří-
klad tehdejšího vicepremiéra a dnes šéfa Ústavního soudu 
Pavla Rychetského), že Československo s ním v zahra-
ničí tvrdě narazí a bude mu bránit ve vytouženém návratu 
do Evropy. O lustračním zákonu sice v prvních letech jeho 
fungování negativně psala západoevropská média, přede-
vším německá, ale evropské instituce s ním problém ne-
měly, akceptovaly výklad jeho tvůrců, že nejde o diskri-
minaci na základě politického přesvědčení, ale o legální 
omezení pro výkon určité funkce.

Stejně tak se ale nevyplnila původní myšlenka autorů, že 
po pěti letech přestane zákon dávat smysl – v prvním schvá-
leném znění platnost lustračních omezení končila v roce 

Paní a pánové, vzpamatujte se! Žádný z předložených návrhů 
oDs a dalších klubů není návrhem upevňujícím právní stav 
a právní stát. Budou-li tyto návrhy přijaty, bude to mít těžko od-

hadnutelné důsledky pro československou společnost. osobní a poli-
tické boje poškodí snahy o upevňování demokratických poměrů a usku-
tečňování ekonomické reformy a tržního hospodářství. Základem pro 
uskutečnění nové teorie zostřování třídního boje v průběhu revoluce, 
kterou přednesl poslanec Václav Benda, aniž ji takto nazval, a která je 
přesto nástrojem zcela obyčejného stalinismu a totalitarismu, je přede-
vším základní pozměňovací návrh oDs a dalších klubů. je to požadavek 
na vypuštění individuálního přezkoumávání každého, kdo v postavení 
taxativně vyjmenovaném v ustanovení § 2 navrhovaného zákona poru-
šoval základní lidská práva a svobody.

nemyslete na ty, jak vás k tomu vyzýval poslanec Ladislav kováč, 
kteří byli postiženi totalitní diktaturou, kteří byli vyhazováni z práce, kteří 
byli pronásledováni policií, kteří byli vězněni. nemyslete na ně v tom 
smyslu, že je třeba potrestat ty, kteří tyto újmy způsobili. myslete na ně 
v tom smyslu, že bezprávné situace, v nichž žili anebo i umírali, se již ni-
kdy nesmějí opakovat. a to lze zajistit jen cestou práva, cestou ochrany 
lidských práv, nikoli jejich dalším porušováním. trest podle trestního 
zákona může postihnout jen ty, kteří se před listopadovou revolucí do-
pouštěli trestných činů veřejných činitelů, trestných činů proti svobodě 
a lidské důstojnosti, trestných činů hospodářských, pokud tyto činy byly 
trestnými již v době, kdy byly spáchány. X
PETr UhL, poslanec za Občanské hnutí,  
argumentoval proti přijetí zákona

Demokratický charakter vlády nemění nic na tom, že se jedná 
o vládu, tj. nařizování určitých věcí a případné vymáhání po-
slušnosti pomocí represivních prostředků. občané demokra-

tického státu nejsou o nic méně povinni se těmito nařízeními řídit než 
občané států nedemokratických. Pokud tedy občané svěří někomu ur-
čité pravomoci, pak se tím vydávají dotyčnému do jisté míry napospas. 
jsem pevně přesvědčen, že většina občanů tohoto státu prostě nechce, 
aby jim - byť třeba v omezené míře - vládli bývalí mocipáni nevolnického 
státu a jejich pohůnkové.

je zapotřebí znovu a znovu zdůrazňovat, že zde nejde o nějaké stano-
vení trestněprávní či nějak jinak pojaté viny dotyčných, nýbrž o zásadní 
vyjádření nedůvěry v ně a mravního pohoršení. je samozřejmě pro nás 
nemožné, abychom schvalovali zde každého úředníka, i když bychom 
na to podle demokratické teorie měli právo. Proto toto schvalování nebo 
neschvalování řešíme formou tohoto zákona. toto vyjádření mravního 
pohoršení je nanejvýš nutné. Dám vám příklad jednoho takového po-
horšení. V této zemi existovaly snad desetitisíce aparátníků, kterým byla 
dána moc rozhodovat o tom, zda někomu bude, či nebude povolen vý-
jezd z republiky. Pouhou neochotou vůbec příslušnou žádost podepsat 
mohli komukoli zabránit v cestě. tito aparátníci tak měli nad občany 
stejnou moc jako feudální pán nad nevolníkem. nemůže a nesmí nás 
zajímat, jestli dotyčný bývalý pán byl milostivější než druzí páni. skuteč-
nost, že byl jen v jediném případě ochoten tuto „pravomoc“ vykonávat, 
ho v mých očích staví do jiného morálního vesmíru, než jaký je vytvá-
řen lidskými právy. je lhostejné, zda tento aparátník bude kdy postaven 
před soud za tyto věci. nevadí mi, bude-li ředitelem velké soukromé 
firmy, ale je pro mne zcela nepřijatelné, aby takový člověk na nějakém 
místě vládl pravomocemi tohoto státu a požíval tomu přiměřené cti. X
PaVEL braTiNka, poslanec za Občanskou demokratickou 
alianci, při obhajobě lustračního zákona

1996. Jejich platnost poslanci několikrát prodloužili a lus-
trační zákony platí dodnes. A dodnes jsou živé: jako po-
slední politik s nimi měl problém vicepremiér Andrej Babiš. 
V zákoně je totiž nejasné, zda se lustrace vztahují i na mini-
sterské funkce (je to jak politická funkce, na niž se nevzta-
hují, tak správní, na niž ano). Až do roku 2013 nebylo třeba 
toto dilema rozhodovat, protože všichni ministři negativní 
osvědčení automaticky podávali, což Andrej Babiš – kvůli 
stále nevyvrácenému podezření, že byl konfidentem StB – 
nemohl. Současná vládní koalice proto v roce 2014, v sou-
vislosti se schvalováním služebního zákona, odhlasovala 
novelu, podle níž ministři lustrační osvědčení mít nemusí.

A nakonec se nepotvrdila ani poslední obava (i když to 
už k nelibosti mnoha zastánců lustrací) – a to, že dojde 
k masivním „čistkám“ a lustrační zákon „se nepřímo dotkne 
až milionu lidí“, jak se po hlasování obával Miloslav Rans-
dorf. Tento časopis zhruba rok po přijetí lustračního zá-
kona zjišťoval, kolik lidí opustilo zdejší ministerstva a státní 
firmy. už tehdy nešlo dohledat, kolik lidí vědělo, že lust-
racemi neprojdou, a proto svoje posty opustili dobrovolně. 
Z federálního ministerstva vnitra, kde byla taková šance 
nejvyšší, odešlo v prvním roce platnosti zákona na vlastní 
žádost 1600 lidí. Část ale také za lepším platem a část proto, 
že s novým politickým vedením nesouhlasili. Pokud tedy 
počítáme jen prokazatelné případy: ze všech ministerstev 
odešlo kvůli pozitivnímu lustračnímu osvědčení 19 úřed-
níků, 22 bylo převedeno na nižší pozici, na kterou se zá-
kon nevztahoval. Ve státních podnicích se poroučelo cel-
kem 41 ředitelů. X

obava, že dojde k masivním 
„čistkám“ a lustrační zákon 
se dotkne milionu lidí, se 
nenaplnila.
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mladeJ, pOJď sem!
ChaOtICká léta v televIZI NastartOvala 
karIéru NeJZNáměJšÍhO rádCe českýCh 
pOlItIků
katEŘ I na ŠafaŘÍkoVá

pravodajství České tele-
vize je dnes institucí s pev-
nou vnitřní strukturou 
a pod drobnohledem okol-
ního světa. V  prvních le-
tech po  pádu totalitního 
režimu však neplatilo ani 
jedno. Staré pořádky a je-
jich proponenti skončili, 
nová pravidla ještě ne-
vznikla a uvolněný prostor 

přál nadšencům a dobrodruhům, kteří často neměli nic než 
vlastní smělost, s níž překročili práh budovy na Kavčích ho-
rách a chtěli být novináři. 

K téhle generaci patřil i tehdy jedenadvacetiletý student 
Miloš Růžička. Do televize nastoupil na jaře 1994 jako eko-
nomický elév a už krátce poté se stal jedním z prvních mo-
derátorů porevolučních politických diskusí. Média mu na-
bízela zářnou kariéru, on se ale rozhodl využít příležitostí, 
které nabízela neukotvená devadesátá léta. Z televize odešel 
a postupně příležitostmi stoupal nahoru. Dnes je čtyřiačty-
řicetiletý spolumajitel PR agentury Bison & Rose jedním 
z nejvlivnějších mužů českého politického zákulisí.

Žurnalista
Velké kulaté brýle vystřídaly úzké transparentní obroučky, 
chlapecké tváře se vyplnily a vlasy vyčesané vysoko nad čelo 
ustoupily krátkému sestřihu. Sebevědomí, které z Miloše 
Růžičky vyzařovalo už před čtvrtstoletím a dávalo tušit, že 
se v životě neztratí, a charakteristický hlas zůstaly.

Jeho příběh začal podobně jako u mnohých z generace 
prvních porevolučních novinářů. Ještě na střední škole v Jin-
dřichově Hradci začal psát do lokálních soukromých no-
vin, které po roce 1990 zakládali nadšenci ve všech koutech 
země, pak přišla práce v regionálních rádiích a poté Frek-
vence 1. Francouzská Evropa 2 tehdy získala licenci na celo-
plošné soukromé zpravodajské rádio v Česku, Růžičku lákala 
vidina práce s lidmi, kteří sem přivezli šablonu dynamické 
zahraniční instituce, a protože sháněli lidi, v roce 1993 se 
student Masarykovy univerzity v Brně odstěhoval do Prahy.

Na Frekvenci 1 četl denní zprávy, dělal reportéra a mimo 
jiné byl k ruce tehdy známé novinářce Zuzaně Bubílkové, 

Z
ten, který nemění svět k lepšímu. 
(miloš růžička nedaleko své kanceláře 
na ministerstvu vnitra na pražské Letné)
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která odešla z televize a na Frekvenci 1 měla svůj vlastní po-
řad. Přes Bubílkovou se Růžička seznámil se šéfem ekono-
miky v ČT Jiřím Velebným a ten se ho jednoho dne zeptal, 
jestli to nechce zkusit u nich, v televizi.

„Vytřeštil jsem oči a řekl, že to přece nejde. Že vůbec 
nerozumím ekonomice, že studuju politologii,“ vzpomíná 
Růžička. Velebný mu na to odpověděl, že to nevadí, pro-
tože Růžička má „televizní tvář a umí mluvit“, a to pro 
začátek stačí. A pořád opakoval, že v televizi nejsou lidi, 
jsou tam potřeba a ať jde k nim. Růžička změnu nepláno-
val, protože práce v rádiu mu zajišťovala peníze na provoz 
a bavila ho. Jiří Velebný však naléhal a Růžička si po čase 
řekl, proč ne.

V té době si začal myslet, že teď bude rok nosit videoka-
zety po zpravodajství, a když to půjde dobře, zkusí si pak 
natočit třeba anketu do krátkých zpráv, protože tak by to 
mělo „správně být“. Místo toho ale na Růžičku čekal pře-
skok několika běžných vývojových stadií.

Zpravodajství veřejnoprávní ČT na přelomu let 1993–1994 
podle pamětníků vypadalo jak po morové ráně. Část zaměst-
nanců musela odejít kvůli lustračnímu zákonu, další odsál 
zpravodajský tým na druhém kanálu televize, který „dvojka“ 
podle dobového zákona musela mít, a ve zbytku personálu 
lovila soukromá a bohatá Nova, která začala vysílat na jaře 
1994. „Kdo zůstal a měl ruce a nohy, ten točil,“ říká dnes teh-
dejší šéf domácího zpravodajství ČT Ota Černý.
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Nováčci se házeli rovnou do vody – profesionální struk-
tura, která by mimo jiné školila elévy, nebyla. Růžička 
vzpomíná, jak šel v řádu dnů po nástupu do televize hlav-
ním sálem, když vtom na něj zavolal Ota Černý: „Mladej, 
pojď sem! Co děláš?“ 

„Začal jsem koktat, že připravuju něco do ekonomiky,“ 
vypráví Růžička, „a Ota Černý mi svým typickým stylem 
odpověděl: ,Ekonomika? To je koníček! Potřebujeme ně-
koho na vládě, jedeš ty,‘“ popisuje moment, jak začal točit 
příspěvky do hlavních zpráv. 

„Pokud tehdy někdo prokázal schopnost, jakou televize 
potřebovala, byl rovnou zařazený do  vysílání. Že to byl 
zrovna začínající redaktor, se neřešilo,“ potvrzuje Daniela 
Drtinová, která nastoupila do televize ve stejné době jako 
Růžička, Pavel Zuna, Jolana Voldánová a další později známí 
novináři. „Já jsem měla dvanáct dnů po státnicích na prá-
vech a hned jsem nastoupila jako parlamentní zpravodajka, 
ačkoli jsem neměla žádnou zkušenost s televizní žurnalisti-
kou,“ pokračuje dlouholetá redaktorka ČT a nyní polovina 
z vůdčí dvojice internetové televize DVTV. „Parlament v té 
době schvaloval velké transformační zákony a televize shá-
něla někoho s právním vzděláním, kdo bude schopen sdělit 
podstatu stručně a přitom bez věcných chyb. Já jsem do té 
poptávky zapadala,“ dodává s tím, že dnes už by něco ta-
kového nebylo možné. Profesionální struktura se dostavěla 
a na redaktory jsou kladeny nejrůznější formální požadavky.

u Růžičky šéf ekonomiky Velebný rychle detekoval při-
rozenou schopnost mluvit – čistě, plynule a dlouho. už tři 
měsíce po nástupu do ČT byl proto určen jako moderátor 
půlhodinového pořadu o ekonomice v ranním Studiu 6. 
Co přesně obnáší moderace živého vysílání ve studiu, ne-
tušil. „Nikdo nám tehdy neříkal, jak se máme tvářit, kam 
se dívat, jak navázat kontakt s divákem. Intuitivně jsme to 
zkoušeli a hledali nějaké záchytné body,“ říká.

On sám se opíral hlavně o to, co si přinesl z Frekvence 
1. „Přijeli za námi tehdy Francouzi a přes tlumočníka nás 
školili. učili nás, jak mluvit, jak být dynamičtí, že v jedné 
větě má být zdůrazněné jen jedno slovo,“ popisuje Růžička. 
„Jestli jsem někdy pochopil, co jsou média za typ byznysu 
– že v něm jde o to, jak podat informaci, aby ji přijali ti, 
kterým je určena –, bylo to tam,“ zdůrazňuje zkušenost, 
na které stavěl i později ve vlastním byznysu.

Na  první moderaci Studia 6 si přesto nepamatuje, 
protože mu vypálila „v mozku díru“, jak se klepal stra-
chy. utkvělo mu ale jméno jeho prvního hosta. „Stážis- 
ta v CzechInvestu. V televizi byl poprvé a bál se stejně 
jako já. Jakýsi Martin Jahn,“ zmiňuje Růžička s úsměvem 
jméno budoucího vicepremiéra pro ekonomiku, dnes me-
zinárodně vyhledávaného manažera, a připomíná tak další 

rys devadesátých let – tehdy se učili všichni. Nervózní pak 
byl Růžička i před každým dalším živým vystoupením, ale 
jakmile se rozmluvil, nervozita rychle pominula.

Mluvčí
Právě výřečnost v kombinaci s mladistvou tváří vedly Otu 
Černého a ředitele ČT Iva Mathého k rozhodnutí, že ze 
služebně i věkově mladého Růžičky – tehdy mu bylo dva-
cet dva let – udělali jednoho z moderátorů Jednadvacítky, 
hlavní dobové diskuse nad aktualitami dne, z níž se vyvi-
nuly dnešní události, komentáře. Miloš Růžička dosáhl 
pomyslného vrcholu, několik měsíců poté však odešel. Měl 
pocit, že mu televizní žurnalistika už nemůže nabídnout 
víc, a „já jsem chtěl poznávat víc“. Koncem roku 1995 se stal 
mluvčím Fondu národního majetku (FNM).

Roman Češka, tehdejší šéf fondu, si už nevzpomíná, 
proč konkrétně oslovil mladého redaktora ČT a zda to byl 
jeho nápad. Pamatuje si však, že mluvčího fond urgentně 
sháněl, protože se nacházel v docela divoké fázi. Privati-
zace komunistických podniků, kterou FNM řídil, začala 
být sprosté slovo s tím, jak přicházely první případy ma-
sivních krádeží státního majetku a krachy bank, a fond se 
dostal pod palbu od politiků i veřejnosti. „V tisku se šířily 
nesmysly o jednotlivých privatizačních případech a já jsem 
potřeboval člověka, který by novinářům sděloval fakta a vy-
světloval roli fondu. Sám jsem na takovou komunikaci ne-

měl čas a myslím, že ani talent,“ vzpomíná Češka.
Růžička byl naopak na známé půdě – nastudo-

vat si jednotlivé kauzy a předat je ve srozumitelné 
podobě novinářům uměl, protože to ve stručnější 
formě dělal už jako redaktor ČT, jen informace 
nepředával kolegům, nýbrž divákům. Před ním 
samotným se pak otevřel unikátní vhled do české 
ekonomiky. Fond v té době stále vlastnil téměř dvě 

třetiny majetku státu a drtivá většina rozhodnutí, kterým 
byl Růžička coby mluvčí přítomen, se týkala privatizova-
ných podniků. „Poznal tam, jak fungují soukromé firmy 
a jak vypadá právní prostředí, ve kterém se pohybují,“ říká 
Češka. „Já sám jsem se všechno, co jsem potřeboval v pod-
nikání, naučil v privatizaci,“ dodává bývalý šéf FNM, který 
po odchodu z fondu založil a dodnes spoluvlastní úspěšnou 
firmu na finanční poradenství.

A pak už to šlo ráz na ráz. Ke znalosti médií přidal Rů-
žička znalost podniků a normativního rámce a soukromý 
byznys byl další logickou metou. Ostřílený veřejně známý 
komunikátor – coby mluvčí FNM byl Růžička téměř denně 
v médiích – s přehledem vyhrál konkurz na mluvčího Ko-
merční banky a krátce poté se stal i šéfem jejího marketin-
gového oddělení. Bylo mu tehdy pětadvacet.

Dlouho se ale v bance nezdržel. už v roce 2000, po ne-
celých dvou letech, mu Jiří Bis, majitel reklamní agentury, 
s nímž se v té době několik let znali, nabídl, že mu věnuje 
polovinu firmy, když jí dodá PR a marketingovou „nohu“ 
a zvedne zisk. „Když jsem v bance viděl, za jak dlouhé peníze 
nabízejí různé reklamní společnosti svoje služby, řekl jsem si, 
že to budu umět taky. A pětkrát líp,“ přiznává tehdejší sebe-
jistotu Růžička. Vznikla tak agentura Bison & Rose.

Před růžičkou se otevřel unikátní 
vhled do české ekonomiky 
a privatizace mnoha státních firem. 
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mladý redaktor České televize se osvědčil... (s ministrem Dlouhým v Izraeli, polovina devadesátých let)

...a jízda může začít. (růžička se připravuje na živý vstup u příležitosti uvedení nového vozu Škoda felicia)

f
o

to
 a

r
C

H
IV

 m
IL

o
Š

E
 r

ů
Ž

IČ
k

y
f

o
to

 a
r

C
H

IV
 m

IL
o

Š
E

 r
ů

Ž
IČ

k
y



48

Dál by to byl banální příběh o tom, že Bisova sázka 
vyšla. Růžička přivedl agentuře velké klienty mezi ban-
kami a během několika málo let z ní udělal druhou nej-
větší PR agenturu v zemi s obratem nad 150 milionů. On 
sám ve svých čtyřiačtyřiceti letech dosáhl nirvány západ-
ního člověka – je zajištěn natolik, že by nemusel do konce 
života pracovat.

Svoje komunikační schopnosti však zužitkoval i v oboru, 
do kterého je mnohem méně vidět, který vzbuzuje zvěda-
vost a i řadu otázek. Stal se profesionálním stínem politiků, 
kteří se na něj, tak jako firmy, začali od jisté chvíle obracet, 
když měli nějaký problém nebo chtěli poradit. 

spin doctor
Tu chvíli nedokáže Růžička na přímý dotaz určit, nejpoz-
ději v roce 2002 se ale seznámil – přes společného známého, 
vlivného právníka Radka Pokorného – s tehdejším minist-
rem financí Bohuslavem Sobotkou. Kabinet, v němž Sobotka 
tehdy seděl, schvaloval prodej dolů OKD do rukou společ-
nosti Zdeňka Bakaly (majitele vydavatelství Economia, pod 
které spadá i tento list – pozn. red.). Bison & Rose v následu-
jících letech dělali PR pro Bakalovy OKD a Růžička kon-
zultoval Sobotkovy mediální výstupy k privatizaci. Sobotka 
se pak na Růžičku obracel v příštích letech pokaždé, když 
chtěl probrat důležitý mediální krok – naposledy letos během 
vládní krize konzultoval text prohlášení, v němž Sobotka 
jako premiér oznamoval odvolání Andreje Babiše z vlády. 

Pověst Růžičky coby muže, který pomůže, se rychle šířila 
a neomezovala se jen na politiky ČSSD. Kontaktoval ho To-
máš Chalupa, exministr životního prostředí za ODS, když 
v roce 2011 začala blokáda Šumavy ekologickými aktivisty 
a Chalupa chtěl na svoji stranu dostat veřejné mínění. Volal 
mu Zemanův loajalista Martin Pecina s žádostí o mediální 
trénink, když se rozhodl proměnit z úředníka na politika, 
a také Andrej Babiš chtěl po Růžičkovi, aby dělal PR jeho 
nově založenému hnutí ANO. „Miloš Růžička je jeden z nej-
nadanějších komunikátorů v Česku a zároveň jeden z mála, 
kterému nevadí systematicky pracovat pro konkrétního po-
litika,“ vysvětluje Růžičkův úspěch kolega a spolumajitel nej-
větší zdejší PR agentury AMI Communications Milan Hejl. 
„Mnozí to odmítají, protože napojení na domácí politiku 
často odrazuje byznysové klienty,“ dodává Hejl.

V posledních čtyřech letech se Růžička spojil s mini-
strem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD). Povystoupil 
z politického pološera a dělá mu zdarma oficiálního mini-
sterského poradce. Na vnitru má vlastní kancelář a vyvá-
zal se kvůli tomu z většiny projektů ve své agentuře, aby 
obojí oddělil. „Proč to dělám? Protože Milana Chovance 
znám ještě z dob, kdy to byl neznámý regionální politik, 
baví mě jako člověk a baví mě s ním pracovat,“ vysvětluje 
svoji motivaci.

Růžička řídí hlavně Chovancovu „krizovou komunikaci“ 
– rozhodl například, aby Chovanec velmi nestandardně 
zveřejnil na sociálních sítích otázky z rozhovoru s MfD 
ještě před jeho publikací, aby se slovy Růžičky „zabránilo 
manipulaci odpovědí v listě vlastněném Chovancovým sou-
peřem“ Andrejem Babišem. Záběr jeho vlivu ale přesahuje 
striktně mediální zónu. Podle lidí z úřadu Růžička sedí 
i u strategických debat ministerstva a jeho šéf s ním kon-
zultuje rovněž personální politiku.

Chovanec v poslední době výrazně zasáhl do české za-
hraniční politiky, když nejprve zvedl prapor proti uprchlic-
kým kvótám a poté inicioval žalobu na evropskou směrnici 
omezující držení poloautomatických zbraní. Růžička tvrdí, 
že ani jedno Chovancovi neporadil. Obojí ale „přivítal“. 
„Protože odpovídají naturelu Milana Chovance, protože 
můžou rezonovat u voličské báze ČSSD a zároveň naštvou 
jen pár intelektuálů v Praze, kteří by ČSSD nikdy nevolili, 
byť to dneska s gustem tvrdí,“ říká Růžička.

Na Chovancův popud vláda v červnu schválila známé 
usnesení, že do voleb nepřijme jediného uprchlíka, čímž se 
Česko přihlásilo k porušování mezinárodního práva. V pří-
padě zbraní zase vláda žaluje legálně schválenou směrnici, 
na jejíž přípravě se podílela. Jak se s oběma kroky a jejich 
dopadem na Česko vyrovnává doktor politologie, jímž Rů-
žička je a což občas v řeči připomene?

Hlavní zdejší rádce nejprve mluví o tom, že takhle nelze 
uvažovat, protože stát by nemohl dělat nic, a dodá, že Eu je 
zkostnatělá a občasné „špílce“, jak to nazývá, jí neuškodí. Pak 
míří k pointě. „Prvním pravidlem politického PR je netlačit 
politika do role, která mu nesedí, protože nebude schopný 
v politice dlouhodobě přežít. A já mu mám pomoci dlouho-
době přežívat,“ vysvětluje svou misi Růžička. Po chvíli od-
mlky dodá: „Mým úkolem není měnit svět k lepšímu.“ X

Že prý se manažeři mostecké uhelné nechystají ovládnout 
společnost za její vlastní peníze! (růžička coby mluvčí fnm, 
vpravo jeho tehdejší šéf roman Češka)

Lehkost devadesátých let spočívala i v tom, že se učili všichni. 
(růžička coby reportér frekvence 1, vpravo tehdejší premiér 
Václav klaus) 
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www.ppas.cz 800 134 134

cestování – sport – kultura – wellness – volný čas
Vyzkoušejte i celou řadu našich dalších výhod, slev a bonusů.

Zdarma Zákaznická karta nabitá slevami
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Boj o LiBkovice
v Bahně a sutinách 
severočeské vesnice se 
tužiLo oBčanské seBevědomí 
a ekoLogický aktivismus
Mar e k Šve h la /  foto Matěj stránský (2017),  fotor e portáž I b ra I b rah I MovIč
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a okraji Lomu, vesnice stojící na do-
hled od Litvínova, je znát, že zdejší 
obyvatelé myslí na  budoucnost. 
Opravují se tu fasády, udržuje se sil-
nice a podél jedné ze zahrad se kope 
nová přípojka na  vodovod. Zcela 
běžný obraz drtivé většiny jiných 
obcí má tady speciální příchuť. Kou-
sek odtud čeká výstraha, jak vrtkavé 
mohou v tomto kraji všechny plány 
ohledně budoucnosti být. Asfaltka 

opouštějící Lom se noří do krajiny nápadně porostlé ná-
letovými rostlinami. Asi po půl kilometru přetíná silnici 
závora a cedule se zákazem vstupu. Za ní je území ne-
prostupných keřů, cest zatarasených hromadami hlíny 
nebo končících ve vodních lagunách. 

Před necelými sto lety tady žily v obci Libkovice víc 
než dva tisíce lidí ve tři sta domech, národnostní slo-
žení bylo i díky započaté těžbě uhlí česko-německy smí-
šené. Odsun Němců počty lidí redukoval, stále tu ale 
žila minimálně tisícovka obyvatel – až do konce osm-
desátých let, než vypuklo drama, po němž museli obec 
opustit taky. A tentokrát nešli do západního Německa, 
ale na sídliště do Mostu. Důvod druhého vyhnání lze 
najít o kus dál, pokud budeme pokračovat v chůzi za zá-
voru dalších několik set metrů, kde začíná povrchový 
uhelný důl. 

Libkovice se staly symbolem sporu o budoucnost se-
verních Čech a celé zdejší energetiky. Právě ve jménu 
budoucnosti se desítky čtverečních kilometrů kraje mezi 
Chomutovem, Mostem a Teplicemi změnily na měsíční 
krajinu a boj o Libkovice měl otestovat, jestli se tato pro-
měna bude šířit dál. 

Bacha na pusu
I rozměry jediného dolu jsou pro běžného občana těžko 
představitelné. Asi deset kilometrů jihozápadně od Tep-
lic, v širokém údolí mezi masivem Krušných hor a dech- 
beroucími sopkami Českého středohoří, se nachází díra 
o rozloze 18 kilometrů čtverečních a hloubce dvě stě me-
trů. Když se tato jáma jménem Velkodůl Maxim Gorkij 
přiblížila na okraj Libkovic, rozhodly v roce 1987 komuni-
stické úřady, že se ves musí zbourat. Nebylo to nic zvlášt-
ního. Poté co v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. 
století dostala povrchová těžba uhlí v severních Čechách 
mamutí měřítka, bylo zbořeno 105 obcí včetně skvostu se-
verních Čech – pozdně gotického a renesančního města 
Most. 

V roce 1986 oslavily Libkovice osm set let trvání a v obci 
panovalo přesvědčení, že jim se těžba vyhne. V té době se 
v Libkovicích pořád ještě stavěly a opravovaly domy. „Lidé 
do poslední chvíle takovému záměru nevěřili,“ prohlásil 
tehdy starosta obce Stanislav Břicháček. V roce 1987 ale 
vydal komunistický stát výměr o likvidaci. Uhlí pod ves-
nicí se sice mělo těžit hlubinnou těžbou, těžaři však po-
čítali s pozdějším poklesem půdy o několik metrů, což 
by ohrozilo bezpečnost obyvatel. Ti pak začali postupně 
prodávat majetek za úřady vyměřené ceny. Za domek se 
zahrádkou se dávalo 45 tisíc korun a nájemní smlouva 
na sídlištní byt v Mostě k tomu. 

Změna režimu přišla v  průběhu likvidace Libkovic 
a některým lidem přinesla naději, že by se dala odvrá-
tit. Doly postupně třikrát zvýšily výkupní cenu, ke konci 
roku 1991 přesto zbylo pět rodin, které prodat odmítaly. 
„Těžba nepůjde až pod celou vesnici, doufáme, že se po-
daří zachránit aspoň její část,“ říkal tehdy Břicháček, který 
sice dům prodal už před revolucí, později se ale do vesnice 
vrátil a postavil se do čela odporu. 

V té době už ale vesnice nevypadala dobře. Opuštěné 
domy s vytrhanými rámy oken a vyvrácenými dveřmi se 
již začínaly bourat. Pořád tu byl velký, i když už nefun-
gující kostel, radnice s kašnou, výrazná část hlavní ulice. 
Mezi opuštěné domy docházela čas od času skupina poli-
cistů v maskáčích a prováděla tady výcvik. 

Někde se dal ještě najít upravený domek se zahra-
dou, třeba ten, kde bydlel technolog z nedaleké che-
mičky Josef Urban s rodinou. „Nikdy jsem se nesmířil 
s tím, že bychom měli odejít dobrovolně. Požadujeme 
dům za dům, protože takové jednání není dál možné,“ 
prohlásil Urban, když s ním v únoru 1992 reportéři Re-
spektu mluvili. Urbanův odpor měl hlubší důvod. Jeho 
manželka už musela s rodiči kvůli uhlí opustit vesnici 
Konobrž, kde dostali za velký dům se zahradou 36 tisíc 

korun. „Kdyby lidi drželi spolu, možná to nedo-
padlo tak tragicky. Na staré lidi ale úřady dělaly 
nátlak. Říkali jim: pokud nepodepíšete, vystěhu-
jeme vás stejně,“ vzpomínal Urban. „V severních 
Čechách byli všichni zvyklí, že se těžbě ustu-
puje,“ říká k tomu dnes Jan Piňos. „Celkem tam 
došlo k vystěhování dvou set tisíc lidí a odolávat 
dokázali jen ti nejsilnější.“

n

Havel se zdržel asi hodinu, prošel 
zbytek městečka a zamířil do 
kostela. Pak je pozval do Amálie. 
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Právě Piňos byl jedním z aktivistů Greenpeace a Hnutí 
DUHA, kteří na začátku prosince 1992 přijeli nejvytrva-
lejší libkovické občany v jejich boji proti těžařům podpo-
řit. Obsadili domy a bagr, který měl zbořit zbytek vesnice 
včetně kostela. Přespávali na zemi v opuštěné budově rad-
nice, jako místo setkávání fungovala provizorně otevřená 
libkovická hospoda. Protestujícím šlo o Libkovice, ještě 
víc ale o budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Če-
chách a přesměrování státní energetické koncepce k šetr-
nější variantě, při níž by se nemusely bořit kostely, domy 
a celé vesnice.

Ten samý měsíc si přijel obhlédnout protest proti těžbě 
uhlí prezident Václav Havel. V Libkovicích se zdržel asi 
hodinu, prošel si zbytky městečka, zamířil do kostela. 

Po návratu pozval zástupce aktivistů na jednu z nefor-
málních debat, které čas od času vedl se členy vlády a roz-
ličnými osobnostmi z řad občanů ve vile Amálie nedaleko 
zámku v Lánech. Tématem byly Libkovice a těžba uhlí. 
Přišel i ministr průmyslu Vladimír Dlouhý a po třech mě-
sících blokády přece jen další bourání v Libkovicích za-
stavil. Vláda pak ohlásila, že si nechá vypracovat další 
posudky, zda je možné Libkovice při hlubinné těžbě za-
chovat. 

Ke skutečné revizi komunistického postupu však nedo-
šlo. Už v květnu 1993 byl vydán vedením dolů se souhla-
sem vlády příkaz k obnovení demolice. Následovalo tedy 
další kolo blokády, v níž se tužilo nově vznikající české 
ekologické hnutí. Činovníky Greenpeace a Hnutí DUHA 
doplnili aktivisté z řady dalších nově vzniklých sdružení, 
třeba Animal S.O.S. Opět se snažili po příchodu bourací 
čety obsadit domy, které se měly srovnat se zemí. Děl-
níci je z pobořených pater sráželi vodními děly nebo lžící 
bagru, fyzicky je napadali. Jeden z aktivistů Jan Piňos při-
šel v takové potyčce o přední zub.

Teď Jiřetín
Libkovičtí podporovaní aktivisty se ještě pokoušeli brá-
nit pomocí petice zaslané premiéru Václavu Klausovi. Ten 
stroze odpověděl, že „demolice objektů se děje na základě 
smluv mezi Doly Hlubina a libkovickými občany“. V po-
lovině října 1993 přijely do vesnice skupiny dělníků po-
sílené o komando ochranky najaté doly a zbytky hlavní 
ulice, o niž se vedl boj, strhly. 

To už bylo jasné, že je s Libkovicemi konec. Ve ves-
nici zbylo torzo kostela a tři domy. Vedení zprivatizova-
ných dolů, nově nazvaných Mostecká uhelná společnost, 
začalo kvůli nestabilním důlním podmínkám prosazo-
vat povrchovou těžbu, která měla území Libkovic defi-
nitivně vybagrovat. V srpnu 2002 byla stržena poslední 
stavba – kostel. 

Dnes po Libkovicích nezbyly žádné viditelné stopy. Vše 
bylo odvezeno nebo rozhrnuto, zbytky cihel překryl kobe-
rec náletových rostlin. Ani po třiceti letech od rozhodnutí 
o zboření Libkovic těžba nezačala. Okraj jámy s obřími 
rypadly je zatím necelý kilometr daleko, nezadržitelně se 
ale blíží poté, kdy v roce 2015 vláda posunula těžební li-
mity již do míst, kde Libkovice stály. Nejbližší fungující 
vesnice Mariánské Radčice a Braňany neprotestují, pro-
tože věří, že na jejich hranici se těžba zastaví. Proti bylo 
vedení další obce, pětadvacetitisícového Litvínova, který 
bude od těžby dělit pouhých pět kilometrů, jeho názor 
však vláda Bohuslava Sobotky nevzala v potaz. 

„Těžbu uhlí se sice zastavit nepovedlo, protesty z Lib-
kovic ale měly smysl,“ myslí si bývalý dlouholetý starosta 
Litvínova, dnes člen městské rady Vlastimil Doležal. 
„Upozornily občany, že mají možnost se bránit.“ 

Nejvíc se tato zkušenost projevuje v Horním Jiřetíně, 
více než dvoutisícové obci stojící na dohled Lomu ČSA. 
I díky libkovickým protestům se povedlo v devadesátých 
letech zabránit jejímu zbourání. Hned po Jiřetíně stojí 
v cestě uhlí část Litvínova. Odpůrcům těžby se ale ne-
povedlo dosáhnout odepsání zásob uhlí, ochrana Jiřetína 
a Litvínova tak stojí na pouhém rozhodnutí vlády – jejímž 
verdiktem ji lze i ukončit.

Právě v Jiřetíně a Litvínově se dnes koncentruje nej-
větší odpor proti státním energetickým plánům, které se 
od konce osmdesátých let minulého století prakticky ne-
změnily. Energetická koncepce Česka je pořád postavena 
na bagrování nekvalitního hnědého uhlí. „Co dobrého 
těžba uhlí městu přinesla? Nic,“ říká exstarosta Doležal 
nad mapou, která ukazuje, jak je Litvínov ze tří stran ob-
klíčen povrchovými doly nebo chemičkou. 

Nedaří se zatím využít ani rekultivované plochy 
po starší těžbě. Nejnadějnější se zdálo jezero ležící v místě, 
kde se vytěžilo uhlí pod starým Mostem. Mělo se z něj 
stát místo rekreace pro lidi ze širokého okolí, břehy jezera 
jsou ale v nestabilní krajině v pohybu, a tak je území pro 
občany uzavřené. Podstatně větší problém však vidí Do-
ležal v tom, že převážnou část roku se nad dvěma velkými 
fungujícími lomy v okolí vznášejí mohutná oblaka prachu, 
která pak míří na Litvínov a vesnice kolem. Těžba má po-
kračovat minimálně do roku 2030. X

někteří se snažili zůstat co nejdéle. 



54

prosincové ráno 1992. Dobrovolníci Greenpeace přijíždějí, blokáda za chvíli začne... 
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Účastníci blokády se přivazovali ke krovům domů...
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...časem byl ale odpor překonaný. 
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nakonec zbyl jen kostel. těžaři mu slibovali novou střechu, v srpnu 2002 byl však celý stržen. 

starosta břicháček dům prodal už před revolucí, pak ale bojoval za zachování vesnice až do jejího konce. 
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Cílovou stanicí libkovických se staly nájemní byty na sídlišti v Mostě. (karel krejčí)

nic na tom nezměnily ani protesty v praze. (na fotce právě pan krejčí před svým vystěhováním.)
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Slyší-li bankovní úřednice Marie Vojtková (39) slova 
„Komerční banka“, neubrání se pocitu zatrpklé ironie. 
Po šestnácti letech práce pro náš největší peněžní ústav 
nyní odchází ze svého místa s puncem lhářky, která se 
nespravedlivě mstila svému nadřízenému, a pak v novi-
nách poškodila dobré jméno Salzmannovy bankovní ar-
mády. Vše proto, že jí letos na začátku léta došla trpěli-
vost a obvinila svého šéfa, ředitele kroměřížské pobočky 
KB, z opakovaného sexuálního obtěžování. Případ poté 
– během jednoho dne – vyšetřila vnitropodniková ko-
mise s jednoznačným verdiktem: sexuální dotěrnost ře-
ditele se nepotvrdila a náměstkyně Vojtková musí pro 
„zásadní neshody s nadřízeným“ opustit pracoviště. 

Náměstkyní ředitele Františka Bátrly se Marie Vojt-
ková stala počátkem roku 1993. Vybral si ji tehdy sám: 
znal její schopnosti z desetileté spolupráce v někdejší 
Státní bance československé. Až do vyvrcholení kon-
fl iktu neměl vůči práci své podřízené vážné výhrady. 
Přesto jejich vzájemný vztah nebyl nijak idylický. Po-
dle Vojtkové ji totiž sice povýšil, ale brzy nato proti ní 
rozpoutal psychický teror. „Mnoho mužů vede před že-
nami hloupé řeči na téma sex, pan ředitel ovšem v tomto 
směru zcela vynikal,“ sděluje Vojtková. V období nátlaků 
jí prý téměř každý den kladl naprosto nepřijatelné in-
timní návrhy, zval ji na schůzky, vyptával se na milence. 
Často nátlak přecházel i do zcela nevinné polohy. „Třeba 
když jsem zívla, zeptal se mě, co jsem dělala v noci,“ 
říká Vojtková.

Po stížnostech u divizního ředitele ve Zlíně prý sice 
nejhorší dotěrnosti ustaly, pomstou za to ale byla ši-
kana v pracovní oblasti. Na začátku letošního července 
se náměstkyně rozhodla jednat. Ohlásila celou věc no-
vinářům, od nichž se aféra dostala do pražské centrály. 
Stejné zkušenosti s ředitelem jí přitom ofi ciálně potvr-
dily další dvě kolegyně. 

František Bátrla možnost nevhodného chování ze své 
strany odmítl, a dál se o tom nehodlá bavit: „Je to moje 
soukromá záležitost a nemám potřebu nic sdělovat ná-
rodu,“ říká. Podle jeho názoru je paní Vojtková obětí 
manipulace svého manžela. „Až do letošního jara byl 
rovněž můj podřízený a měli jsme spolu časté spory,“ 
říká Bátrla. „Musel ji proti mně poštvat.“

Tento pohled na věc ofi ciálně zastávají téměř všichni 
zaměstnanci kroměřížské banky. Tři rebelantky ne-

našly žádnou podporu ani u ženské části personálu. 
„Jsou to kamarádky a mohly se dohodnout,“ říká jedna 
z pracovnic. „Ředitel se nikoho z nás nikdy nedotkl 
a nějaké řeči přece žádná ženská poslouchat nemusí,“ 
tlumočí rozšířený názor. Po článcích, které o případu 
Marie Vojtkové informovaly v novinách, podal ředitel 
Bátrla podnět k trestnímu stíhání neznámého pacha-
tele pro pomluvu. 

Podle podnikové komise tedy F. Bátrla nikoho se-
xuálně neobtěžoval, ale zároveň policejní vyšetřování 
neprokázalo pomluvu (tedy vědomé šíření lživé infor-
mace) těm, kteří ředitele Bátrlu ze sexuálního nátlaku 
obviňovali. Tyto dva výroky potvrzují, jak obtížně lze 
v podobných situacích hledat pravdu. „Ani v Americe se 
v případech, kdy proti sobě stojí dvě tvrzení, nestraní au-
tomaticky ženě,“ tvrdí americký právník John Janninks. 
Příslušná komise, která však k tomuto účelu na praco-
vištích v USA funguje, hledá hlubší souvislosti. Vyslý-
chá široký okruh pracovníků, zkoumá rodinné poměry 
atd. Něco podobného se o týmu inspektorů z Komerční 
banky říci nedá. 

„Nemáme prostředky, jak objektivně zjistit pravdu,“ 
vzkázal ženám do Kroměříže generální ředitel Richard 
Salzmann, a sám tím postavil účel vnitropodnikového 
šetření do správného světla: jeho podřízení nepřijeli 
do Bátrlova rajonu hledat pravdu, ale zajistit pořádek. 
Nejvlivnější české bance se totiž historicky první tuzem-
ský případ tohoto druhu ke kabátu seriózní fi nanční in-
stituce pochopitelně nehodí, a chce jej tedy co nejrychleji 
smést ze stolu. Komise ing. Vojtkovou vůbec nevyslechla 
a proti trojnásobnému obvinění postavila názor zbylého, 
na ředitele si nestěžujícího osazenstva.

Skupina komerčních vyšetřovatelů na závěr konsta-
tovala, že konfl ikt mezi ředitelem a jeho náměstkyní 
je hluboký a vylučuje jejich společnou práci v jednom 
úřadě. Současně Komerční banka post Vojtkové zrušila 
a úřednici dala výpověď – podepsanou mužem, s nímž 
vede spor, tedy ředitelem Bátrlou. Marie Vojtková se 
proti vyhazovu odvolala a  radí se s právníkem, jaké 
kroky podniknout. Na rozdíl od amerického však české 
právo pojem sexuálního obtěžování nezná, a je tedy té-
měř nemožné návrhy ke schůzce nebo dotěrné intimní 
vyptávání trestně stíhat. X

RESPEKT 38/1995

První PříPad seXuáLního 
oBtě žování v čechách: jedna 
nuLa Pro muže Mar e k Šve h la
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Je čas přejít na
demokracii pro
21. století

200.000+
hlasujících z celé České republiky

580+
osobností navržených občany

3+ 1-
tři hlasy pro a jeden proti

WWW.PREZIDENT21.CZ

Lidská společnost se díky moderním technologiím během několika let
změnila k nepoznání. Inovujeme téměř vše. Jen demokracie a volební
systém, kterým vybíráme v ČR své zástupce, zůstávají stejné jako v 90.
letech minulého století.

Demokracie 21 je hlasovací metoda pro 21. století. Je založená na
jednoduchém principu, kdy má každý volič více hlasů, než je
vítězných možností. Mezi hlasujícími tak vzniká výraznější shoda,
více voličů je spokojených s výsledkem a společnost je méně
polarizovaná. Díky online aplikaci mohou občané vyjádřit svůj názor
na jakékoli téma pohodlně odkudkoliv. Celá volba je navíc otázkou
několika málo minut. Demokracie 21 se již úspěšně používá v Česku
i ve světě, a to při různých projektech v místních komunitách
i v komerčním sektoru.

Může taková inovace demokracie fungovat? Vyzkoušejte si občanskou
hru Prezident 21 a přidejte se k hledání kandidáta, na kterém
se shodneme.

VÁCLAV HAVEL
1989 – 2003

VÁCLAV KLAUS
2003 – 2013

MILOŠ ZEMAN
2013 – 2018

2018 – 2023

RS006018
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kde ty dívky jsou?
Pohraniční městečko duBí naPsaLo 
jednu z divočejších kaPitoL 
ProBouzejícího se kaPitaLismu 
sI lvI e lau De r

sexuální služby se  
s otevřením hranic do ulic 
Dubí rozlily jako tsunami.
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dita si vyčeše dlouhé černé vlasy do vysokého 
ohonu, ozdobí je několika sponkami s ka-
mínky a zkontroluje celé dílo v příručním zr-
cátku. Pak si upraví drobná prsa v zářivě rů-
žové podprsence, přes niž má oblečenou jen 
lehkou košilku stejné barvy, napije se vystydlé 
kávy a nejistě se usměje. Novinářské otázky 
jsou zjevně disciplína, v níž není úplně zběhlá, 
a na většinu otázek reaguje rozpačitým ml-
čením. „Mám se tu dobře – mám kde složit 
hlavu,“ řekne směsicí češtiny a slovenštiny se 

silným přízvukem a pokrčí rameny. 
Čtyřiadvacetiletá poloviční Maďarka původem z Košic 

žije už dva roky v severočeském městečku Dubí, většinu 
z této doby v prvním patře baru Venezia na hlavní ulici 
jménem Ruská. V patře bydlí, v baru v přízemí si vydělává 
jako prostitutka. Kolik si vydělá, Edita „neví“ a nemůže si 
vzpomenout ani na to, kolik platí nájem, či na řadu dalších 
podrobností, zato ví přesně – a velmi ochotně to sděluje –, 
kolik se tu účtuje zákazníkům. Za půl hodiny se sprchou, 
masáží a „komplet sexem“ je to 1300 korun, za hodinu dvoj-
násobek, o něco méně to je, když sex není „komplet“, ale jen 
orální – což vyjádří srozumitelným pohybem pravé ruky. 

Rozpačitý rozhovor přerušuje zvukový signál, který tro-
jici dívek – Editu a její dvě kolegyně oblečené rovněž pouze 
v prádle – upozorňuje, že na parkoviště za barem vjelo auto. 
„Nice to meet you,“ křikne Edita s úsměvem na rozlou-
čenou naučenou anglickou frázi a na vysokých podpatích 
vratce cupitá přivítat zákazníka. Na dvorku stojí bílá do-
dávka s holandskou poznávací značkou a řidič dává rozsví-
cenými dálkovými světly a nehybným posedem za volantem 
jasně najevo, že pokud přijel za sexuálními službami, tak si 
u toho nepřeje svědky. 

Důvod k nostalgii
Klub Venezia je poslední ze tří dosud existujících veřej-
ných domů v severočeském Dubí, někdejším křiklavě záři-
vém symbolu divokých devadesátých let. A jediný, v němž 
je poznat, že se svět už dávno překulil do 21. století – ob-
délníkový prostor baru je vymalován módní tmavě šedou, 
červené kožené sedačky voní novotou, okno, v němž dívky 
v prádle mávají na projíždějící auta, rámuje vcelku decentní 
červený neon a děvčatům hrají k čekání na zákazníky letní 
hity z YouTube pouštěné na laptopu za barem. 

V Dubí je to však naprostá výjimka. Stačí sejít o pár metrů 
dál dolů po Ruské – ulici, kterou prochází E55, a návštěvník 
jako by se ocitl v postapokalyptickém filmu, v němž vše za-
mrzlo ve zmíněné éře. Téměř každý druhý dům je prázdný, 
za výlohami zaprášené neony ve tvaru ženské siluety, uschlé 
květiny, zabedněná okna. Někde zůstala červená lucerna nad 
vchodem, jinde zrezivělý automat na kondomy, na pár do-
mech zbyly vývěsní štíty – dům, kde býval bar Erenko, bez-
pečně poznáte podle dvou bílých neonových desek s ženským 
portrétem, které stále lemují jeho oprýskanou fasádu.

Z  řady bývalých nevěstinců jsou dnes ubytovny pro 
chudé. Na opačném konci Dubí, v místech, kde u lesa stá-
valy prostitutky, dnes jen dva místní muži prodávají hřiby, 

co nasbírali v lese. Jeden opuštěný „marktplatz“ přemohla 
rez a plevel a potuluje se tu jen zrzavý kocour, po další za-
niklé tržnici zbylo na dvorku memento v podobě sbírky tr-
paslíků, jejichž kdysi červené čepice už zcela vybledly. Je-
diní trpaslíci, které ještě zdobí zářivé barvy, jsou k nalezení 
ve vietnamské tržnici na okraji Dubí ze směru z Německa 
– i oni se ale krčí v rohu a v nabídce je válcují proutěné ko-
šíky, velké kameninové květináče a dřevěné ptačí budky 
ve tvaru holandského mlýna. 

Vzpomínka na divoké časy je nicméně v paměti místních 
lidí ještě stále živá. „Bylo to naprosto šílený,“ říká Petra Ji-
roušková, která má ze svého patrového domku stále výhled 
přímo do oken dvou ze tří zbylých dubských erotických 
klubů a během teplého srpnového podvečera klábosí přes 
branku se sousedkou, která s tímto hodnocením souhlasí. 
„Jak v tom chcete vychovávat děti? Malá neteř se mě ptala: 
proč ta paní ukazuje pipinu?“ vzpomíná už s úsměvem paní 
Petra, zaměstnankyně místního pečovatelského domu. 
Na dívku, která „ukazovala pipinu“ nebo alespoň spodní 
prádlo, bylo možné v dobách největších slávy v Ruské ulici 
narazit každé dva metry. Polonahé, vulgárně pokřikující 
prostitutky, večírky a řvoucí hudba od rána do noci, střelba 
na ulici – jeden z kuplířů dokonce střílel na souseda paní 
Petry. „Táta jednu chvíli uvažoval, že dá barák snad ně-
komu zadarmo. Nakonec jsme tu zůstali, jsme tady doma.“ 

Skleničky v kuchyni už se od nekonečného proudu ka-
mionů na cestě do a z Německa netřesou, prostitutky z ulic 
zmizely a i u „sousedů naproti“ se vlastně nic moc neděje. 
„Už sem nikdo moc nejezdí, a holky jsou fajn, zdravíme 
se,“ řekne a mávne rukou směrem k oknům klubu Libido, 
odkud se laškovně usmívá mladá štíhlá blondýna v červené 
kožené minisukni. Vybledlá plachta na protějším domě 
sice slibuje, že návštěvníci, kteří přijeli za „Guten Spass“, 
mají připravenu za domem „odstavnou plochu“, pohled 
na prázdné parkoviště slova místní rezidentky potvrzuje. 

Někteří Dubští na devadesátky vzpomínají nostalgicky. 
„Když tu byly kurvy, tak to byl zlatý život,“ pronese zasněně 
starší muž, který s manželkou dohlíží na rekonstrukci ro-
hového domu o kus dál na Ruské, v němž ještě před pár 
lety býval jeden z vyhlášených bordelů – Love story. Man-
želský pár se netají tím, že v Dubí provozuje jednu z uby-
toven, prý rozlehlou budovu koupili „výhodně“ a chystají se 
sem nastěhovat i s dospělou dcerou a jejími dětmi. Z hlubin 
zapomnění vytahují postavy z oněch „zlatých časů“ – třeba 
prostitutku Žanetu, jejíž specialitou prý bylo i v největších 
mrazech postávat u E55 pouze v kožichu a projíždějícím 
řidičům ukazovat „nabídku“ rozevřením kabátu. 

Nostalgii po starých časech probouzí fakt, že „děvky“ 
v Dubí nahradili „feťáci“, s nimiž jsou „větší problémy“, 
což je nakonec pohled, který sdílí také majitelka posled-
ního ze tří dnes existujících erotických klubů – baru Kiss. 
„Teď jsou tu samé feťačky, které kradou, to dřív nebývalo,“ 
říká rezervovaně starší dáma, která bar na Ruské provozuje 
posledních patnáct let, a mávne směrem k silnici vedoucí 
za město. Tam skutečně u silnice a kolem benzinových 
pump postávají ženy, na nichž je na první pohled – díky 
trhavým pohybům, vyhublým postavám a prázdnému po-

e
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skoro každý druhý dům je prázdný.

už sem nikdo nejezdí, a holky jsou fajn, zdravíme se. (klub libido)
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hledu – poznat, jaká motivace je tam přivedla. Poslední 
věc, kterou by se chtěly rozptylovat, je rozhovor s novináři. 

Porevoluční exploze
Prostituce se v Dubí provozovala za jisté tolerance úřadů 
už za komunismu. V městečku doslova na hranici s Ně-
meckem (tehdy západním) čekaly prostitutky na německé 
zákazníky v prvních dvou hotelech, na které po překročení 
hranic narazili – Pomezí a Sport. Za zdmi hotelů decentně 
provozované sexuální služby se s otevřením hranic rozlily 
do ulic Dubí jako tsunami. Fakt, že tahle exploze sexu po-
tkala právě Dubí, byl způsoben souběhem několika faktorů. 

Jednak na ní rychle začali vydělávat místní, i když do byz-
nysu nemuseli být přímo zapojeni. Buď prodali, nebo za ob-
rovské peníze pronajímali své domy provozovatelům veřej-
ných domů. „Lidi tehdy pronajímali baráky za sedmdesát až 
sto tisíc měsíčně,“ říká Tomáš Pykal, který už pětadvacet let 
v Dubí šéfuje městské policii. „To byly v té době obrovské 
peníze.“ Dubští tak nečinili vždy dobrovolně – u řady vá-
hajících majitelů nemovitostí pomohla „domluva“ zájemců. 
Stačilo, když u nich doma zazvonil člen proslule brutál-
ního bulharského gangu se samopalem viditelně zavěšeným 
na rameni. „Vybavuji si jednu sousedku, která po takové ná-
vštěvě skončila na psychiatrii,“ říká současný starosta města 
Petr Pípal. Tyto přesuny nemovitostí pak způsobily odchod 
části obyvatel, protože řada lidí, kteří svoje domy pronají-poslední parta, která tady zbyla. 

vzpomínka na „šílené“ časy.

jedna éra skončila, na začátek další se čeká. 
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mali, se odstěhovala – a už se nevrátila. Podle starosty Pí-
pala přišlo osmitisícové městečko v prvních letech po revo-
luci o zhruba 1500 obyvatel. Ochotu vydělat na lukrativním 
byznyse ovšem nejevili jen místní obyvatelé. Postupně vyšlo 
najevo, že prostituce se jeden čas provozovala také na po-
zemcích či v budovách patřících státním podnikům Lesy 
ČR nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Vedle „kooperace“ místních pak zásadní roli sehrál fakt, 
že expanzi obchodu se sexem nebránily žádné zákonné 
překážky. Prostituce nebyla postavena mimo zákon, ale 
ani jasně legalizována (dodnes je její právní vymezení 
velmi nejasné, což je mimochodem důvod k přetrváva-
jící frustraci a rozčilení starosty Pípala) a tehdejší zákony 
ani městské vyhlášky neposkytovaly policii páky pro stí-
hání a trestání prodeje, nákupu či zprostředkování sexu. 
„Velmi dlouho jsme neměli v ruce žádný nástroj, abychom 
s tím mohli něco dělat,“ říká šéf místní policie Tomáš Py-
kal. Koncem devadesátých let se sice prostituce objevila 
v přestupkovém zákoně, nicméně i tak policie zůstala více-
méně bezmocná – pokuty za provozování prostituce ženy 
buď v klidu zaplatily na místě, nebo je naopak se stejným 
klidem ignorovaly. Od práce je neodrazovaly ani časté 
policejní kontroly, ani jiné pokusy je z Dubí vytlačit. Py-
kal vzpomíná na sedmnáctiletou dívku z Mladé Boleslavi, 
kterou – když zjistili, že jí není dvacet, jak tvrdila – od-
vezli domů k rodičům. Druhý den už znovu stála na kři-
žovatce v Dubí. „Bylo to celé velmi frustrující, 
protože jsme museli pořád složitě vymýšlet, 
co s  tím, a  často jsme se u  toho pohybovali 
na hraně zákona,“ říká Pípal, který městečku 
starostuje posledních jedenáct let. 

Třetím klíčovým faktorem, který vedl k po-
revolučnímu boomu prostituce v Dubí, byl fakt, 
že městečko – při neexistenci dálnice – leželo 
přímo na hlavním tahu do Německa. Kamiony, které je-
den za druhým funěly do kopce do Německa či svištěly 
z kopce opačným směrem, dodávaly sexuálním pracovni-
cím početné zástupy zákazníků. 

Taťkové už nejezdí
Právě když nastala změna u posledních dvou zmiňovaných 
faktorů – tedy zákonných či přesněji vyhláškových manti-
nelů a dopravní situace –, začal ústup Dubí ze slávy. Do-
stavěná dálnice D8 odvedla z města část dopravy, zejména 
nákladní, byť i dnes Dubím podle starosty projede zhruba 
11 tisíc aut denně. 

Mantinely nedodala sněmovna či vláda, ale vynalézavost 
místní radnice a policie. Ta zásadně navýšila stavy a poli-
cisté začali zákazníky, které šéf městské policie popisuje 
jako zejména „německé taťky od rodin“, fotit, legitimovat 
a domů jim posílat úřední dopisy, v nichž jim oznamovali, 
že porušili dubskou vyhlášku a vyzývají je k „podání vy-
světlení“. Vysvětlení ovšem často žádaly zejména manželky 
zákazníků, kterým dopisy padly do rukou. „Volala mi třeba 
česká manželka jednoho německého zákazníka, že to musí 
být omyl, protože její muž byl na služební cestě v Holand-

sku,“ říká Pykal. „Když jsem ji přesvědčil, že skutečně byl 
v Dubí, tak začala plakat, ale nakonec řekla, že mi může 
garantovat, že už tam nikdy nepřijede.“ Přestali jezdit i další 
– a výsledkem jsou dnes poslední tři existující kluby, kde 
to nijak zvlášť nežije. „Popravdě moc nechápu, jak ty kluby 
přežívají – vždyť tam skoro nikdo nejezdí,“ říká Pípal. 

Kolik žen se v Dubí vystřídalo, nevíme. V časech největší 
slávy se mohlo v jeden moment v městečku pohybovat až 
několik stovek prostitutek. „Fluktuace byla obrovská,“ říká 
Pykal. „Některé zničehonic prostě zmizely, rychle je na-
hradily nové tváře.“ Za léta, během nichž prostituce v Dubí 
kvetla, to musela být úplná armáda žen, řada z nich cizi-
nek – Slovenek, Ukrajinek, Bulharek, ale i Češek z bližšího 
i vzdálenějšího okolí. Některé měly falešné doklady, jiné 
neměly doklady vůbec. U řady z nich bylo zjevné, že jsou 
v Dubí a u prostituce držené násilím. Při vědomí brutality 
členů gangů, kteří dívky lákali do Dubí pod slibem méně 
či více počestné práce, a pak je nutili k prostituci často su-
rovým bitím, je zcela pochopitelné, že odmítaly s policií 
spolupracovat. 

Nejsmutnější (známý) konec potkal bulharskou dívku 
Maju, kterou policie objevila zakopanou na zahradě jed-
noho z domů, kde provozoval nevěstinec proslulý bulhar-
ský kuplíř Cvetomir Belčev (a na dívky tam dohlížela jeho 
matka). Dívka měla zlámané kosti v celém těle, a jak vyšlo 
najevo z pitevní zprávy, před smrtí, jež ji potkala v pouhých 

dvaadvaceti letech, velmi trpěla. Za její vraždu dodnes sedí 
ve vězení Belčevův kumpán Emil Dossev. Kuplíři podle 
starosty Pípala využili otevřených bran Evropy a přesunuli 
se za lukrativnějším byznysem na Západ. Belčev, který si 
krátce pobyl v českém vězení za kuplířství, je dnes znovu 
na svobodě a podle posledních dostupných zpráv stále pod-
niká v „oboru“ brutálního zneužívání žen. Podle některých 
zpráv doma v Bulharsku, podle jiných v Německu. 

Kam se poděly ostatní prostitutky a jak dnes případně 
žijí, nikdo nikdy nezkoumal. Místní nabízejí pár anekdo-
tických příběhů o ženách, které se vdaly do Německa, a ně-
které dokonce za muže, kteří kdysi využili jejich služeb. Šéf 
městské policie poznal před pár lety bývalou prostitutku 
v pokladní v Penny Marketu. „Když mě uviděla, chtěla 
utéct – staré zvyky,“ směje se Pykal. Jedna žena, která se 
kdysi živila sexem, dnes v tichosti uklízí ulice Dubí v rámci 
veřejně prospěšných služeb. Dubská policie shromáždila 
během nejintenzivnějších let obsáhlou kartotéku žen a dí-
vek, které prošly tamními ulicemi a kluby. Při nedávném 
stěhování služebny ji ovšem kdosi vyhodil a tváře žen, které 
daly podobu jedné z drsnějších kapitol polistopadového ka-
pitalismu, zmizely ve víru času. X

V dobách největší slávy se mohlo 
v jeden moment v Dubí pohybovat 
až několik stovek prostitutek. 
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Feel.  Ever y. Fiesta. Moment.
Prožijte každý den své dobrodružství nasednutím do nového Fordu Fiesta. Ohromí
vás dokonalým stylem, překrásně zpracovaným interiérem a podmanivou jízdní
dynamikou. Díky plné bezpečnostní výbavě se nemusíte bát s ní vyrazit kamkoliv.
S fascinujícím audiosystémem B&O PLAY si navíc budete připadat jako v koncertní
síni. Čeká na vás neodolatelný zážitek, o který se budete chtít podělit s každým.

Nový Ford Fiesta již za 3 555 Kč měsíčně s financováním Ford Credit. Ke každému
vozu navíc prodloužená záruka na 7 let.

Zjistěte více na ford.cz nebo přijďte na testovací jízdu k prodejcům Ford.

Nabídka platí pouze pro spotřebitele a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Kalkulace úvěru je platná do 31. 12. 2017. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy. Pojištění všech skel
vozidla s limitem plnění až do výše 30 000 Kč v ceně úvěru. Reprezentativní příklad úvěru Ford Credit na Ford Fiesta Trend 5dv. 1.1 70 k, cena vozu 299 990 Kč, záloha 144 050 Kč (48,02 %), doba trvání úvěru 60 měsíců, celková výše úvěru 155 940 Kč, poplatek
za zpracování smlouvy 1 559 Kč, pevná zápůjční úroková sazba 2,99 %, RPSN 11,32 % (včetně havarijního pojištění), splátka úvěru včetně pojištění 3 555 Kč, celková částka splatná spotřebitelem 214 859 Kč. Emise CO2 a spotřeba v kombinovaném režimu
90–118 g/km a 3,5–5,2 l / 100 km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.
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jak to, že nePosLouchají? 
kudy se do českosLovenska zaváděL 
internet a Proč Předtím nikomu 
nechyBěL 
j IŘ Í  náDoba / foto Matěj stránský

o památné místo je prý hned za zdí. Dveře 
tu nejsou, a tak Jan Gruntorád svoje zvě-
davé hosty nejdřív trochu napíná. Než za-
velí k odchodu, ještě naposledy se ujistí, 
že nám exkurze stojí za to – vždyť přece 
všem musí být dopředu jasné, že po čtvrt 
století toho na druhé straně za stěnou moc 
zajímavého neuvidíme.

Po chvíli přešlapování ale přece jen vy-
razíme oklikou přes chodbu tam, kde to 
všechno začalo. 

Třetí patro rektorátu ČVUT v pražských Dejvicích je 
místo, kde inženýři na začátku devadesátých let vytáhli ze 
zdi první internetový kabel v této zemi. Dnes je tu univer-
zitní počítačový sál, tak jako před pětadvaceti lety. Vybavení 
i vnitřní dispozice se s vývojem hardwaru různě měnily, ale 
podlaha z šedého ochozeného linolea poskládaného do pra-
videlných čtverců je stejná jako kdysi. Janu Gruntorádovi bylo 
tehdy čerstvě čtyřicet let, když na podzim 1991 linku zaváděl. 
Na sále strávil mnoho let předtím i potom, takže podlahu 
si dobře pamatuje. Stejně jako místo u dveří asi dva metry 
nad zemí, kde je dnes jen holá bílá stěna, ale dřív právě tudy 
první internetová linka ústila ven. Vedla skrz velký plochý 
panel, který Gruntorád jako šéf oddělení při rekonstrukci 
osobně ubránil před zedníky a schoval. Dodnes ho má ulo-
žený v kanceláři na skříni v zelené igelitové tašce.

Dobové rekvizity a vyprávění pamětníků zde doslova 
v hmotné verzi připomínají to, o čem dnes všichni mluví: 
jak velký skok lidstvo na tomto poli udělalo během jediné 
generace. Dokázal si tehdy na startu někdo představit rea-
litu, v níž má dnes skoro každý teenager v kapse výkonnější 
stroj, než jakým disponovaly pouze špičkové státní insti-
tuce? A pokud ne, lze si udělat relevantní obrázek o tom, 
co nás pak čeká za dalších 25 let? 

S tužkou na poštu 
Jan Gruntorád – dnes šéf společnosti CESNET, která pro 
univerzity dál obstarává nejrychlejší dostupné připojení 
– viděl internet v praxi poprvé v roce 1988 na studijním 
pobytu v Dánsku. Povolení vyjet dostal už o rok předtím, 
ale podmínkou bylo, že si najde v Dánsku pracoviště, které 
ho přijme. Pomalost tehdejší korespondence byla skoro 

t

tudy to vedlo. (jan 
Gruntorád v místnosti, 
kam přivedl první on-line 
v česku)
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větší překážkou než železná opona. „Musel jsem vyrazit 
na hlavní poštu, kde jsem z telefonního seznamu opsal dva-
cet adres, pak jsem poslal do Dánska dvacet dopisů a čekal 
na odpověď,“ vzpomíná Gruntorád.

Na  vědecké konferenci v  Kodani potom zpozoroval 
skupinku deseti výstředníků, kteří místo přednášky usedli 
stranou k počítačovým terminálům a cosi do nich ťukali. 
Na otázku, proč neposlouchají, dostal mladý nezkušený ky-
bernetik z východního bloku nesrozumitelnou odpověď, 
že „mailují“. Nešlo o internetovou poštu dnešního typu, 
ale o starší síť EARN, která propojovala jen velké počítače 
IBM na univerzitní půdě. Ale základní funkce, tedy psaní 
a sdílení souborů na dálku, už byly podobné jako dnes. 

Tehdy to rozhodně nevypadalo, že by si všichni hned 
uvědomovali, o jak průlomovou novinku jde. Možnost psát 
si přes počítač bral Gruntorád jen jako jeden z mnoha vý-
dobytků pokročilejšího Západu – ne jako něco, co by mělo 
změnit svět. Na druhou stranu ale tušil, že půjde o jednu 
z věcí, o které bude po návratu do Prahy kolegům vyprávět, 
a že by tedy neměl přijet domů s prázdnou. Správci evropské 
sítě EARN sídlili shodou okolností právě v Kodani, a tak 
se jako kompetentní osoba z oboru objednal na schůzku, 
aby prověřil, za jakých podmínek by se k síti mohlo připo-
jit i Československo. Dánové se chovali vstřícně, poradili, 
ať ČVUT podá oficiální žádost, do Prahy ale poté poslali 
omluvnou zamítavou odpověď. Celá technologie totiž stála 
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na amerických patentech, pocházejících z tajného armád-
ního výzkumu z počátků studené války. Bádání započalo už 
v šedesátých letech ve strachu z jaderného útoku a násled-
ného vyřazení celé komunikační infrastruktury. Úkolem 
bylo postavit síť, která by nestála výhradně na omezeném 
počtu zranitelných komunikačních uzlů. Vývoj dospěl až 
k myšlence globální sítě, kde by data běhala standardizo-
vaným způsobem přes libovolný počítač na planetě, tedy 
k internetu v dnešním slova smyslu. Ten začal v USA fun-
govat od roku 1982, až do devadesátých let jej ale direktivně 
spravovali úředníci americké vlády, kteří o připojení sovět-
ského bloku neměli zájem. 

Po listopadu 1989 se situace otočila. Gruntorád díky zku-
šenostem z předchozích jednání věděl, co dělat, a tak přiměl 
kolegy z ČVUT, ať podají žádost znovu. Reakce americ-

kých úřadů i evropských správců byla v porevolučním nad-
šení po pádu berlínské zdi úplně jiná než pár let předtím. 
I když šlo spíš o iniciativu zdola, které politici jako všichni 
ostatní laici nerozuměli a nijak intenzivně ji neprosazovali, 
do dvou let po sametové revoluci už linka na ČVUT fun-
govala. Vedla z nejbližšího bodu na univerzitě v rakouském 
Linci a po pár týdnech zkušebního provozu měla 13. února 
1992 oficiální start.

Půl hodiny na fotku
Představit si, jak tehdejší internet vypadal, vyžaduje 
v  dnešní době značnou dávku fantazie. Linka z  Lince 
na ČVUT sloužila jako celý internet striktně akademic-
kým účelům, privátní a komerční využití bylo ještě vzdále-
nou budoucností. Marku Zuckerbergerovi bylo v roce 1992 

sedm let a neexistoval ještě ani Google, jehož vznik 
se datuje až tři roky poté.

Spojení z Prahy do Lince se vedlo přes stan-
dardní telefonní linky, zpočátku rychlostí 19,2 kilo-
bitu za vteřinu. Dnešní běžná fotka z mobilu by tak 
tenkou linku ucpala na půl hodiny, a to šlo o jediné 
přeshraniční spojení svého druhu. Jenže před čtvrt-
stoletím by nikoho ani nenapadlo něco tak velkého 

na strahově byla sranda. (pavel Zima, jeden z tvůrců seznamu)

Jedna fotka z mobilu by v roce 1992 
ucpala páteřní internetovou linku 
na půl hodiny.
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někam posílat. V dnešní době permanentní komunikace to 
vypadá neuvěřitelně, ale ani kybernetikům tehdy nepřišlo 
samozřejmé, že by počítač měl sloužit k tomu někomu něco 
sdělit. „Myslelo se, že k tomu jsou telefony. Počítače byly 
k počítání. Nás tehdy ani nenapadlo, že by bylo třeba věci 
sdílet,“ vzpomíná Gruntorád. Svou roli podle něj mohlo 
sehrát i dědictví socialismu, kdy komunikace zkrátka ne-
byla něco, co by režim podporoval – což prý bylo možná 
i jedním z důvodů, proč ve východním bloku nikdy žádný 
internet nevznikl.

Komunikační půst ale netrval dlouho. V roce 1995 padl 
monopol tehdejšího polostátního Eu-
rotelu na veřejné datové služby – sám 
je neposkytoval, ale monopol bránil 
tomu, aby je poskytoval na komerční 
bázi někdo jiný. Konec exkluzivity 
odstartoval druhou důležitou věc. 
„V roce 1996 začal vznikat ve větším 
měřítku i zajímavý český obsah. A to 
hrálo pro rozšíření internetu hlavní 
roli,“ míní Jiří Peterka, člen rady Čes-
kého telekomunikačního úřadu, jinak 
fanoušek do počítačů a tvůrce uni-
kátního digitálního Muzea inter-
netu, kde visí nejrůznější dokumenty, 
články, dobové webové stránky i vi-
dea o tom, jak internet vznikal.

Hlavní lákadla dřevních dob byla 
podle Peterky dvě. Zaprvé Nevidi-
telný pes Ondřeje Neffa, známého 
spisovatele a publicisty, který před-
běhl svou dobu a začal na internetu 
dělat na dnešní facebookové poměry 
přirozenou věc, tedy psát blog a ko-
mentovat na vlastní pěst veřejné dění. 
A  zadruhé Seznam, díky kterému 
přibyla další dnes samozřejmá, ale 
do té doby neexistující služba, přes 
kterou šlo český obsah na internetu 
prohledávat. Legenda praví, že zakla-
datel Seznamu Ivo Lukačovič si jako 
student vyrobil pro zábavu stránky 
o Járu Cimrmanovi (jejich původní 
podoba je volně dostupná jako jedna 
z archiválií Peterkova muzea). Jenže 
nikdo na ně nechodil, což přivedlo autora na nápad okopí-
rovat americké Yahoo!, český web setřídit a udělat službu, 
přes kterou jeho Cimrmana – anebo cokoli jiného – uži-
vatel najde a ocení.

Dnes je ze Seznamu mnohamiliardová firma, na za-
čátku ale sotva mohl tento potenciál někdo domyslet. 
Třídění webu nejdříve fungovalo ručně na strahovských 
kolejích v pokojích studentů ČVUT. Tak se do Seznamu 
dostal i jeho pozdější ředitel Pavel Zima. Na koleji měl 
díky univerzitní síti jedno z nejlepších připojení v zemi 
a Zimův spolubydlící dostal od Lukačoviče coby spolu-
žáka z ČVUT práci snů – prohledávat po nocích z po-

koje český web a dělat v něm pořádek. Dnešní fulltextové 
hledání googlovského typu přišlo až mnohem později. 
Seznam nejdřív jen třídil všechny možné české odkazy 
do  nejrůznějších tematických skupin typu cestování, 
umění, zábava nebo instituce, kde si každý postupným 
rozklikáváním užších a užších podskupin našel to, co 
potřeboval. Nebyl to Google, ale po letech, kdy internet 
pro normálního uživatele vypadal jako mix chaosu a ta-
jemna, byl takový katalog zjevením. „Brali jsme to jako 
zábavu. Návštěvnost najednou vyletěla na desítky a stovky 
tisíc lidí a z nás se stali správci portálu,“ vzpomíná Zima, 

který pak v Seznamu zůstal dalších 
dvacet let.

Game over 2035 
Posadit děti dozadu do  auta, kde 
nejsou nejen dětské sedačky, ale 
ani bezpečnostní pásy ani opěrky 
hlavy, a moc neřešit zimní pneuma-
tiky bývalo ještě před 25 lety nor-
mální – stejně jako být off-line, volat 
z budky a psát papírové dopisy. K in-
ternetu bylo tou dobou podle Peterky 
připojeno nejvýš tři až sedm milionů 
lidí na světě. 

Během jedné dekády pak byl on-
-line prakticky každý. Pokrok ale 
pokračuje – a zrychluje, což mnohé 
z  těch, kteří u  internetu byli hned 
na  začátku, začíná zneklidňovat. 
„Není to tak dávno, co jsme všichni 
drželi nokie a mačkali tlačítka. Uply-
nulo deset let a v kapse máme on-line 
přístup ke všemu. Zajímalo by mě, co 
bude za dalších deset let,“ kroutí hla-
vou Richard Kaucký, tvůrce prvního 
českého textového editoru T602 a poté 
i první české elektronické pošty, fun-
gující v řadě vnitropodnikových sítí 
ještě před nástupem opravdového in-
ternetu.

Kaucký svoji firmu dodnes vede, 
přitom ale živě pamatuje doby, kdy, 
jak říká, „vrcholem pokroku bylo 
připojit víc lidí na tiskárnu“. Takže 

z dnešních zpráv o dvou miliardách lidí na Facebooku 
má spíš závrať než radost. Připomíná datum 2035 a těžko 
představitelné vize o takzvaném bodě singularity, kdy člo-
věku hrozí, že nad čím dál rychlejším tempem techno-
logických změn ztratí kontrolu a vládu převezme umělá 
inteligence. 

I skeptik jako Kaucký však ví, jak podobně apokalyp-
tické chmury aspoň na chvíli zahnat – jednak tím, že mu 
v roce 2035 už bude přes osmdesát, a pak tím, že v součas-
ném překotném světě stejně všechno prognózování ztrácí 
smysl: „Kdo tvrdí, že v dnešní době umí něco předpovědět 
na víc než tři roky dopředu, kecá jako Palacký.“ X

Stálo to za to? 
Ceny za připojení v počátcích internetu 
(v Kč za měsíc) 

 1994 1995 1997
9,6 kbit/s 23 470 11 800 7000
64 kbit/s 56 385 44 000 33 000

ZDroj: MuZeuMInternetu.CZ; 
Ceny v  síti Cesnet bez započtení dalších ne-
zbytných poplatků za využití telefonní sítě. Dnes lze 
do 500 kč běžně získat pevné připojení s rychlostí 
přes 10 megabitů za sekundu.
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čekání 
na nacistické zLato
hLedač josef 
mužík Pořád Pátrá 
Po štěchovickém 
PokLadu
Ivana svob oDová / foto Matěj stránský

hledač v božím dole.  
už ho skoro má, stejně  
jako v devadesátých letech. 
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a  dně lesní rokliny stojí šedovlasý 
muž v maskáčích a nadšeně rozkládá 
rukama. „Tak tady to je,“ říká a uka-
zuje na dveře zalité do betonu, „vět-
rací šachta, jediný přístup ke štole.“ 
Když se svižně vyšplhá z prohlubně 
bývalého dolu Gottes Gab zpátky na-
horu mezi stromy, na krku tlustý stří-
brný řetěz s přívěskem srdce a dýky, 
na očích sluneční brýle pilotky, jako 
by ten šlachovitý muž ostře řezaných 

rysů vypadl z novinové fotky z poloviny devadesátých 
let. Pocit, že se v odpoledním srpnovém slunci upro-
střed lesa zastavil čas a těch pětadvacet let neuběhlo, 
umocní nejznámější český hledač pokladu od Štěchovic 
Josef Mužík, když řekne, co říkával i tehdy: „Už nehle-
dám, už na devadesát procent vím, kde poklad je. Stačí 
ho začít vyzvedávat.“

Kleinovo tajemství
Detailní informace o průběhu hledání takzvaného ště-
chovického pokladu, několika stovek beden s říšskými 
dokumenty a zlatými cihlami a cennostmi ukradenými 
nacisty za druhé světové války na okupovaných úze-
mích a podle legendy ukrytých od roku 1945 někde 
u Štěchovic či u Hradištka, byly mezi lety 1993–1997 
běžnou zpravodajskou agendou. „Teď už je klid,“ říká 
Josef Mužík, který příští rok oslaví sedmdesátku. „Ale 
já jsem toho nikdy nenechal.“ 

Cestou domů do pronajatého bytu kousek od hradišt-
ského zámečku jde hledač kolem myslivny na kraji lesa, 
kde tehdy pořádal tiskové konference. Tehdy tu stávalo 
něco na způsob vojenského ležení: maringotka, kara-
van, džíp, vycvičený pes, spousta mužů s rádiovou tech-
nikou, to vše zamaskované vojenskými sítěmi. A upro-
střed toho šéf party hledačů Josef Mužík v uniformě 
amerických výsadkářů s nášivkou Captain. 

Česká společnost s napětím sledovala, jak hledání 
pokračuje, a v seriálu zpráv se dozvídala, že Mužík 
nachází další a další důkazy pro své přesvědčení, že 
nejde jen o legendu – geodetické patníky nacistické 
armády, kterými si mohla vyznačit místo, kam poklad 
dává, nebo umělý kámen na nedalekém kopci Med-
ník, jímž mohla německá armáda na ústupu zakrýt 
poklad schovaný ve skále či ve štole, runové značky 
vyryté v kůře stromů. Atraktivnost příběhu zarpu-
tilého hledače Mužíka se zájmem o druhou světovou 
válku, který sem přišel se svou soukromou bezpeč-
nostní agenturou na počátku devadesátých let, zvy-
šovala i přítomnost konkurenční skupiny hledačů po-
kladu vedené tajemnou postavou sudetského Němce 
Helmuta Gaensela. Ten se ocitl v šedesátých letech 
ve vězení Valdice a jeho spoluvězněm tam byl velitel 
SS Emil Klein, který na konci války bedny podle do-
mněnek StB ukrýval. Později Gaensel emigroval a žil 
v Jižní Americe, po revoluci se vrátil do Hradištka hle-
dat mytické zlato.

n
v ležení u hradišťka to začínalo...

...teď už je tu doma. plamenná dýka – skutečnost, nebo jen stín?
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Bedny narychlo ukryté nacisty na ústupu se tu ale 
hledaly už od  roku 1946: tehdy sem přijeli američtí 
agenti a skutečně v jedné ze štol – dnes je u ní naučná 
cedule s názvem Frankova štola – nalezli a odvezli na tři 
desítky beden ukrývajících část archivu Úřadu říšského 
protektora, aniž československé tajné služby stačily za-
sáhnout. Československo pak dosáhlo navrácení archivu 
diplomatickou cestou. 

„A od té doby se hledat nikdy nepřestalo,“ říká bý-
valý starosta obce Hradištko Antonín Branný, který byl 
velkým podporovatelem Mužíkových snah. Podle doku-
mentů v archivu Ústavu pro studium totalitních režimů 
hledání nabralo na intenzitě počátkem padesátých let, 
kdy StB ve vězení mučila velitele bývalé ženijní školy 
v Hradišťku Kleina a ten jim opakovaně označoval nová 
a nová místa, kde by mohly být bedny s domnělým po-
kladem. Nic se však nenašlo a podle historiků se tím 
Klein jen snažil prodloužit si život. V roce 1964 byl vydán 
do Německa, o devět let později zemřel a o skrýši nikdy 
nepromluvil. Státem organizované hledání neustalo ani 
po pádu komunismu: „Počátkem devadesátých let sem 
přijela armáda a hledala na kopci Medník, bylo to tam 
uzavřené,“ vzpomíná tehdejší starosta Branný. Oficiální 
pátrání skončilo až s rozpadem federace. 

I pak se ale oblast kolem Hradištka podle Bran-
ného hemžila tajnými službami. Když v devadesátých 
letech Mužík sděloval světu, že má za zády 
neustále nějaké agenty z Mosadu, CIA nebo 
KGB maskované za turisty, působilo to tro-
chu jako zjitřená fantazie dobrodruha – po-
dle Branného ale určitě nebyla. „Tehdy jsem 
o tom nemohl mluvit, teď už snad ano. Vím 
určitě, že tu služby cizích států byly, měl jsem 
ty informace od naší policejní i vojenské roz-
vědky, která tu taky operovala. Zajímal se o to tehdy 
i Václav Klaus. A  informace chodily do vlády,“ říká 
Branný na zahradě u svého domu. 

Přestože se podle historiků nikdy nenašly žádné 
důkazy, že tu kromě beden vyzvednutých Američany 
schovali nacisté i cennosti, Antonín Branný je o pří-
tomnosti cenného pokladu někde na katastru obce Hra-
dištko přesvědčen dodnes. Vzpomíná, že mu tehdy cho-
dily anonymy s výhrůžkami, že obec brzy vybuchne, 
a jednou dokonce i balíček s neaktivním nástražným 
systémem. „Někdo se to hledání snažil zastavit, jinak 
si to nelze vysvětlit,“ krčí rameny. „A psali i lidé, kteří 
tu byli nasazení na práci a po letech si ještě vybavovali 
souvislosti: že viděli, jak Němci někde něco budovali, 
co mohlo být úkrytem. Nebo žena, která si vzpomněla, 
že Němci něco házeli do Vltavy. A muž, který viděl, jak 
Němci na pár dní postavili lanovku do skal a ozývaly se 
odtud odstřely,“ říká bývalý starosta.

Všechny tyhle stopy tehdy Josef Mužík prověřil: 
za svědky jezdil spolu se „svými muži“ do Rumunska 
nebo do Francie, mluvil s bývalými vězni i příslušníky 
SS, sehnal si dokumenty z archivu a hledal a hledal. 
A co chvíli oznámil, že už je poklad na dosah. „To bylo 

matení nepřítele, potřeboval jsem vyprovokovat všechny 
ty konkurenční skupiny,“ říká dnes Josef Mužík. A taky 
že tehdy vyházel zbytečně mnoho peněz za nesmysly – 
když mu svědek řekl, že viděl někde někoho koncem 
války vrtat, hned si najal soupravu a pouštěl se do ná-
ročných sond. Jak říká, utratil za ta léta hledání de-
set milionů korun ze svého prodaného majetku, bytu 
a domu a rovněž z prodané bezpečnostní agentury spolu 
s penězi od sponzorů – jedním z nich byl kontroverzní 
podnikatel divokých devadesátých let Miroslav Provod, 
bývalý vekslák, později odsouzený na dva a tři čtvrtě 
roku za daňový delikt. 

Dnes má Josef Mužík, jak říká, sponzora zase. Jeho 
jméno nechce prozradit, ale je to prý mecenáš připra-
vený přispět na velké finále. Do té doby je ale potřeba 
zařídit a zaplatit spoustu věcí. „Nevím, kdy poklad vy-
zvednu, rád bych brzo. Čeká mě ale ještě spousta práce. 
Jsem si už pár let jistý, kde poklad je. Spousta informací 
a stop mi zapadla do sebe, spoustu jsem vyloučil a zbyla 
místa, kde může to finále začít. Nejen hlavní úložiště, 
ale i další, menší, kde něco může být, říkám jím pří-
ruční zavazadla.“ 

Hlavní štolu vypátral, jak říká, po hladinou štěcho-
vické přehrady – nacisté ji napustili až na konci války. 
„Připravit sestup dolů, na to je potřeba kolem dvou mi-
lionů korun,“ říká Josef Mužík v obýváku bytu, v němž 

žije se svým patnáctiletým synem, jedním ze sedmi 
dětí. Od jeho dvou let se o něj stará sám, matka kamsi 
zmizela. Ostatní děti už jsou dospělé. Jeho důchod prý 
není velký a se živobytím mu pomáhají kamarádi. Z bý-
valých hledačů už tu zbyl sám, buď zemřeli, nebo žijí 
jinde.

Systém značek
Do Hradištka se natrvalo přestěhoval i druhý hledač 
pokladu z devadesátých let, Helmut Gaensel. Doma 
však není – a jak přes plot volá z verandy domku jeho 
žena, tráví hodně času v Americe. Na Floridě je prý 
zrovna teď – a  hledání načas odložil. Dobrodruha 
Gaensela zaměstnávají doly na stříbro v Bolívii a také 
podnikání v solární energii. 

Oba dva, Gaensel i Mužík, už s obcí Hradištko 
za ta léta srostli, lidé je tu berou jako místní. O hle-
dání pokladu už ti mladší v Hradištku nemají ponětí 
– po dotazu na štěchovický poklad jen krčí rameny. 
A ti starší – jako třeba štamgasti v hospodě Na Per-
vidle, kam si občas zajde na pivo i Josef Mužík – jsou 
přesvědčeni, že žádný takový poklad neexistuje. „To 
byla jen naděje a přání,“ říká muž nad pivem a ostatní 

CIA, Mosad, KGB – ti všichni 
podle bývalého starosty kolem 
pokladu šmejdili.



78

přitakávají. „Podle mě tu nic jiného, než co odvezli 
Američani hned po válce, nikdy nebylo.“ O Mužíko-
vých slibech, že bude mnohamiliardový poklad už už 
nalezen, se místní domnívají, že jsou to jen slova pro 
nalákání sponzorů. 

A stejně se na věc díval stát: už v roce 1998 vyšlo 
v MF DNES hodnocení ředitele archivní služby mi-
nisterstva vnitra Jana Frolíka, který měl dokumenty 
důkladně přečtené. „Zachovaná dokumentace o růz-
ných průzkumných akcích, prováděných v minulosti 
jak útvary StB, tak Veřejnou bezpečností, nezpochyb-
nitelně prokazuje, že tyto akce byly zcela zbytečné,“ řekl 
tehdy Frolík a dodal, že celou oblast kolem Hradištka 
a Štěchovic na opačném břehu Vltavy za ta léta StB 
a armáda propátraly opravdu důkladně. 

V lesích kolem Hradištka už po tom dávném hle-
dání moc stop nezbylo – jen občas je v půdě znát za-
sypané místo a v něm zbytek sond po pátrání Josefa 
Mužíka. Ten ale v posledních letech, jak říká, zapo-
juje hlavně své analytické schopnosti, všechno se mu 

skládá dohromady a co chvíli nalezne další důkaz, že 
se s pokladem nemýlí. Třeba další značku nebo ně-
mecké geodetické kolíky. „Mám to tu prochozené, stal 
jsem se za tu dobu lesníkem, geodetem, historikem, 
znám místopis a umím se vžít do myšlení nacistů – 
kam by to asi dali a jak by si to označili. Bez toho by to 
nešlo dělat, to bych nebyl hledač pokladů, ale jen člo-
věk s rýčem a detektorem, kterých je všude plno,“ říká 
na sedačce v obýváku. „To je tak, ve čtvrt na dvě v noci 
vás najednou něco probudí a táhne vás to k počítači,“ 
vzpomíná na noc před čtyřmi lety a jde si ke stolu pro 
papíry, „podíváte se na letecké snímky z padesátých let 
– a najednou to tam je.“ Bere do ruky lupu a zvětší jí 
nepravidelné flíčky na černobílé mapě lesa zabraného 
z výšky. „Podívejte, tohle je plamenná dýka – vysá-
zeli tam smrky a modříny tak, aby jejich stín zobrazil 
plamennou dýku,“ ukazuje na jeden flek, „a tohle ob-
rácený hákový kříž v kruhu. A tady orlice.“ Některé 
tmavší flíčky pod lupou skutečně mlhavě připomínají 
tvary, o nichž Mužík mluví, podle něj si tak ustupující 

zločinci označili menší úložiště. Spolu se sys-
témem značek, které nalezl na stromech, mu 
to celé dává smysl. Teď ještě potřebuje sehnat 
peníze, aby svůj životní úkol, třicetileté hle-
dání pokladu, dotáhl do konce. „Vím, že lidé 
přestávají věřit,“ usmívá se Josef Mužík, „ale 

na poklady se vždycky čeká dlouho.“ X

Zná tu každý kmen a kámen. a nikdy s tím nepřestane.

Vžívám se do mysli nacistů.  
Bez toho bych nebyl hledač 
pokladů, ale jen člověk s rýčem.
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Každá sranda něco stojí; když ale novináři severomo-
ravského týdeníku Region dávali do tisku humorný člá-
nek „Zemská osa v Brušperku“, určitě nepředpokládali, 
že je to vyjde na rovných padesát tisíc korun. Ale stalo 
se. Ostravský soudce Vojtěch Brhel ohodnotil satirický 
pokus v Regionu právě touto částkou. Stal se tím svého 
druhu průkopníkem, neboť v historii české polistopa-
dové justice jde o první případ, kdy se tisk musí omluvit 
za satirický pamfl et.

Draze zaplacená legrace byla v týdeníku otištěna kurzi-
vou pod titulkem „Story“. Smyšlený příběh vypráví o rad-
ních Brušperka, kteří si usmysleli, že jejich městečkem 
prochází zemská osa. Rozhodli se proto vybudovat mo-
nument, který by tuto skutečnost připomínal. Nejlepší 
návrhy výběrového řízení radnice vystavila, ale poté co si 
výstavku prohlédla ředitelka frýdecko-místecké galerie 
Langův dům Libuše Olšáková, exponáty zmizely. „My-
slím, že je v naprostém pořádku, když si člověk něco z vý-
stavy odnese,“ říká v textu přistižená galeristka, hájící 
se posléze lékařsky potvrzenou diagnózou kleptomanky. 
Příběh vrcholí informací, podle které bude nakonec sym-
bol zemské osy zakomponován do městské kašny, z níž 
navíc při návštěvě dánských turistů poteče kořalka na-
zvaná Brušperská hořká. Paní Olšáková se článkem cítila 
uražena a požádala Region o tiskovou opravu. 

Šéfredaktor novin ovšem uveřejnil místo opravy 
poznámku „Galeristka recesi nebere“, ve které článek 
o zemské ose označil za humorný výmysl a „naprosto 
průhlednou haškovinu“. „Za  fi ktivní článek tohoto 
druhu se nelze omlouvat, to bychom popřeli sami sebe,“ 
vysvětluje svůj postup šéfredaktor Regionu Ivan Motýl, 
který s Olšákovou kdysi nějaký čas v muzeu pracoval. 
„Navíc jsem si myslel, že jde o moji přítelkyni, kterou 
jsem nechtěl uveřejněním tiskové opravy ještě více ze-
směšňovat. A upřímně řečeno, nemysleli jsme si, že by to 
paní Olšáková mohla myslet vážně a mohla jít skutečně 
k soudu.“ Motýlův omyl vyšel najevo vzápětí: Libuše Ol-
šáková dál trvala na svém, neboť – jak píše ve své žalobě 
– její „čest a důstojnost byly vážně narušeny“. „I spousta 
vysokoškolsky vzdělaných lidí se mě ptala, co je na tom 
pravdy,“ popisuje své zážitky po zveřejnění materiálu 
galeristka. Ke zmatení čtenářů mohl prý přispět i fakt, 
že na Brušpersku se o průsečíku zemské osy skutečně 
v lidových pověrách hovoří. Nařčení z kleptomanie prý 

Olšákovou dokonce poškodilo v zaměstnání. „Museli 
jsme se ptát, jestli v její minulosti není něco, co by k po-
dobným vtípkům zavdalo důvod,“ řekla před soudem 
nadřízená galeristky Taťána Hornová. Ředitel Muzea 
Beskyd, pod nějž galerie Langův dům spadá, se podle 
Hornové dokonce nechal slyšet, že pokud bude „aférou“ 
poškozeno muzeum, nezbude než uvažovat o odvolání 
Olšákové.

Soudce Brhel dal nakonec ředitelce Olšákové 
za pravdu. Náhradou za poškozenou čest jí přiznal pa-
desátitisícové odškodné, desetinu částky, kterou uražená 
galeristka původně žádala. JUDr. Brhel se s novináři 
odmítá o svém rozhodnutí bavit a na světě ještě není 
ani písemný rozsudek. Můžeme tedy prozatím jen há-
dat, jak soudce svůj pionýrský verdikt zdůvodní. Lec-
cos už naznačila jeho slova při vyhlašování rozsudku: 
„Soud bere na vědomí publicistický styl zvaný infozá-
bava, který karikuje politiky a veřejné činitele. Do toho 
soud nechce zasahovat. Posuzujeme konkrétní článek 
a jeho důsledky,“ cituje Brhela MF DNES.

Přinese tedy precedens soudu s rozjíveným časopisem 
záplavu dalších podobných žalob? Jen v MF DNES vy-
cházejí podobné sloupky denně a můžeme se v nich do-
číst třeba to, že Václav Havel propaguje fašismus nebo 
že Vladimír Dlouhý prodal Poldovku sám sobě. Pražská 
advokátka Helena Chaloupková, která se na tento druh 
práva specializuje, se ale domnívá, že čeští tiskoví humo-
risté nemají důvod k obavám. „Materiály, které vychá-
zejí v MF DNES, jsou tak absurdní, že jim prostě nikdo 
uvěřit nemůže,“ tvrdí Chaloupková. „Problém Regionu 
je v tom, že to, co publikoval, až tak absurdně zase ne-
vypadá. Vzdělaný člověk to pochopí správně, nelze ale 
vyloučit, že tomu mohl někdo méně bystrý v Brušperku 
uvěřit.“ Ani zástupce šéfredaktora MF DNES Martin 
Komárek, který patří ke „klasikům žánru“, si nemyslí, 
že by mu nadcházely špatné časy: „I když rozsudek po-
važuji za zásah do svobody slova, jde přece jen o mezní 
situaci: vedoucí galerie není veřejný činitel a já sám bych 
si nikdy nedovolil napsat o někom takovém stejně tvr-
dou satiru jako o Havlovi nebo Klausovi. A i v případě, 
že by nás někdo z veřejných osob požádal o opravu, byl 
bych osobně pro její uveřejnění: svoboda slova platí uni-
verzálně, nejen pro členy redakcí.“ X

RESPEKT 19/1997

sranda 
za Padesát tisíc
j I n DŘ ICh ŠÍDlo
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PodnikateLské Baroko  
a Banky s kosočtverci 
co PřinesLa devadesátá 
Léta do architektury
karolÍna vrán ková / foto Matěj stránský
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V revolučním roce 1989 se otřásla i výstavba. Celý sys-
tém se změnil, všechno přestalo platit, všechno bylo jinak. 
Přestaly se stavět paneláky. Přestaly se stavět byty – bytová 
výstavba se na počátku devadesátých let v podstatě zasta-
vila. Začaly se stavět bankovní domy, kanceláře, obchodní 
centra. Zkušenosti s komerční výstavbou však byly mini-
mální – a podle toho vypadá většina tehdejší produkce. 
Také navrhování se změnilo.

Obří státní projektové ústavy se stovkami zaměst-
nanců se rozpadly na fragmenty, většinou na malé kance-
láře o několika lidech. O tom, kdo bude projektovat velké 
stavby a jak budou vypadat, rozhodovaly nejspíš známosti 
ještě z dob socialismu.

Na  regulovaném trhu byly dřevo a  ocel označeny 
za strategické materiály nedostupné pro výstavbu, na vol-
ném trhu bylo najednou všechno. Oblibu získaly kámen, 
sklo, chrom, pokud možno vše zároveň, tvarované do 
trojúhelníků a jehlanů. A samozřejmě: podnikatelské ba-
roko. Tady vysublimovala touha po zdobnosti a okáza-
losti, kterou socialismus neumožnil naplnit. Najednou to 
bylo snadné za pomoci lvíčků a balustrád z hobbymarketu.

Devadesátá léta byla divoká, nicméně vyprodukovala 
i řadu zajímavých tvůrců a staveb. Co z nich zbude? Na-
zdobené podnikatelské vily jsou dnes v nabídce realitních 
kanceláří spíš ležáky, některé ceněné stavby se už dočkaly 
necitlivých přestaveb. 
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Prager s.r.o.
Bytový soubor U Kříže, Praha-Jinonice  
(1996–1998)
Nová scéna Národního divadla, budova Federál-
ního shromáždění patří k tomu nejsilnějšímu, co 
socialismus vyprodukoval. Jejich architekt Karel 
Prager dostával náročné zakázky. Ateliér Gama, 
který od šedesátých let vedl, byl sice státní podnik, 
ale vždycky ho řídil spíš jako soukromou firmu. 
Karla Pragera nástup nových poměrů nezaskočil. 
V malé privatizaci ateliér s kolegy zprivatizovali, 
založili společnost s ručením omezeným a v nové 
situaci se jim dařilo, projektovali, fungovali také 
jako developeři několika obytných souborů. Ob-
chodně to byl úspěch, ale byty, nákupní centrum 
v Hostivaři ani další projekty z devadesátých let 
do dějin architektury asi nevstoupí.

fasáda Bez střev
Palác Darex, Praha (1995)
„Památková péče je jedním z oborů, kde byla naděje vkládaná v konec totalitního režimu nejživější. O to palčivějšího 
zklamání se tento obor dočkal.“ Tak trpce a stručně se popisuje v textu o památkách v devadesátých letech ve Věstníku 
Klubu za starou Prahu. Jedním z následků byl takzvaný fasádismus: ponechá se přední fasáda, zbytek domu se zboří 
a postaví znovu, pokud možno se zlatými výtahy, a vše se hojně dozdobí plastovou zelení. Právě tak se to stalo v pa-
láci Darex na Václavském náměstí.
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Bankovní Postmoderna
Komerční banka, Liberec (1993–1994)
„Dříve než zkrachovaly anebo si vyprosily pomoc od státu, 
stačily si banky postavit na hlavních třídách mnoha čes-
kých měst početnou řadu podivných postmoderně-de-
konstruktivistických sídel, jejichž objednatelé i architekti 
často toužili aspoň trochu napodobit pražský Tančící dům 
od Franka Gehryho,“ píše historik architektury Rostislav 
Švácha v knize Česká architektura a její přísnost. Komerční 
banku v Liberci projektovaly nově vzniklé ateliéry Union 
Arch a Ark Arch a v kategorii „bankovní postmoderna“ 
patří aspoň k tomu lepšímu – přinejmenším vytváří kul-
tivované nároží a zrcadlí radnici.

emigranti weLcome
Nová oranžerie, Praha (1995–1996)
Architekti, kteří se vrátili domů z  ciziny, byli 
povětšinou vítáni – aspoň zpočátku zdejší scéna 
uznávala jejich zkušenosti z obdivovaného Zá-
padu. Od roku 1990 do Československa jezdila 
také architektka Eva Jiřičná; od emigrace v roce 
1968 žila v Londýně, kde měla vlastní úspěšné stu-
dio. Václav Havel ji osobně požádal, aby pro něj 
navrhla skleník do hradních zahrad. Vznikla tak 
její první a asi nejkrásnější česká stavba, poetický 
high-tech s výhledem na Hrad.
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du° m Pro Pamětníky
Česká pojišťovna v Kolíně  
(1991–1994)
Z pohledu devadesátých let se první 
republika zdála krásná; její ideály, de-
mokracie i domy. Ve světové archi-
tektuře se toho po válce dělo hodně, 
modernu vystřídala postmoderna, 
která se pak rozdrobila na  menší 
proudy, ale česká scéna se stále ob-
racela k meziválečné době. Což bylo 
svým způsobem dobře, stavby od-
kazující se na funkcionalismus patří 
k tomu nejuměřenějšímu z divokých 
devadesátých let – jako příklad může 
být uvedena budova České pojišťovny 
od ateliéru ADNS. Původně s ele-
gantními, podélně dělenými okny, 
která byla při nedávné rekonstrukci 
vyměněna za jiná, méně elegantní.

muzikáLová devadesátá  Muzikálové divadlo Pyramida, Praha (1991)
Ilona Csáková, Leona Machálková, Daniel Hůlka. Hair, Dracula, Evita. Devadesátá léta, to byl jeden velký muzikál. 
Dnes se zdá těžko uvěřitelné, že se vážně řešil nedostatek muzikálových divadel. Postupně vznikala: například Palác 
u Hybernů, původně barokní klášter s empírovou přestavbou v zájmu muzikálu zbavený vnitřností. Spirála, jednodu-
chá dřevěná stavba na pražském Výstavišti. A nedaleko také zrcadlová Pyramida, postavená původně pro Všeobecnou 
zemskou výstavu. Dnes lehce omšelá Goja Music Hall.

PřitančiLo z ameriky Tančící dům, Praha (1992–1996)
Dům-socha, a ještě k tomu od amerického architekta, to Praha neviděla. 
Tančící dům navrhl pro společnost Nationale-Nederlanden (dnes sou-
část ING) architekt Frank Gehry spolu s Vladem Milunićem. Sochař-
ský, smyslový, málo praktický přístup ke stavění ovšem pražskou scénu 
podráždil – „vzbuzoval nevoli jako neseriózní hra, která v architektuře 
nemá co dělat“, jak píše Jana Tichá v knize Prostor a místo. Nakonec si 
všichni zvykli a Tančící dům zůstává asi tím nejoriginálnějším z půso-
bení zahraničních investorů v Praze.
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Baroko za všechny Prachy Vila v Jesenici
Tohle není palladiánská vila italské renesance, i když to tak skoro vypadá. Je to podnikatelské baroko v Jesenici u Prahy 
ve své nejlepší kondici. I taková byla léta devadesátá. 
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erotické 
osvobození
jak leo strhávalo 
železnou 
oponu povinné 
komunistické 
cudnosti
PETR HOR KÝ /  fOTO maTěj sTRánsKÝ
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ornografie nikdy nebyla dostupnější než 
dnes. Stačí pár kliknutí v internetovém 
prohlížeči a kdokoli se může přenést 
do světa nahých těl všech barev i veli-
kostí, kde je možné sledovat téměř co-
koli. Vedle toho obsah pro dospělé vy-
sílá několik soukromých televizních 
stanic, v  novinových trafikách jsou 
všude k dostání lesklé pornočasopisy. 
Nebylo tomu tak ale vždycky. Zdejší 
erotický průmysl se zrodil po sametové 

revoluci a jeho první krůčky byly opatrné a cudné. Na za-
čátku tohoto příběhu stál magazín Leo, první erotický 
časopis ve svobodném Československu.

Komunistický režim jakékoli erotické časopisy nebo te-
levizní pořady zakazoval, nahota se před rokem 1989 tole-
rovala jen výjimečně v hraných filmech. Po pádu železné 
opony a otevření hranic se však situace rychle změnila. 
Lidé se vydávali na výlety na Západ, z nichž si vozili nejen 
značkové oblečení a elektroniku, ale také známé erotické 
časopisy jako Playboy nebo Penthouse, které se za před-
chozího režimu do země pokoutně pašovaly. „Tady se to 
drželo čtyřicet let pod pokličkou, a pak se naráz otevřela 
stavidla,“ vzpomíná na počátek devadesátých let sexuolog 
Radim Uzel (77). A popisuje atmosféru tehdejší Prahy, 
kde zahájil provoz známý nevěstinec Lotos, na Národní 
třídě fungovala peep show a v letenském obchodě s ero-

tickými potřebami učil zákazníky používat sexuální po-
můcky školený odborník. „Postupně jsme se od té doby 
připodobnili Západu. Ten počáteční erotický boom byl 
ale závratný a jeho součástí bylo i Leo. Šlo o velmi kva-
litně vytištěný časopis na lesklém, křídovém papíře, jehož 
úspěch byl obrovský,“ říká Uzel.

Od knedlíků k vibrátorům
První číslo Lea vyšlo v červnu 1990 a spíš než pornočaso-
pis připomínalo tvorbu amatérského fotografa aktů s umě-
leckými ambicemi. Na obálce je snímek dvou polonahých 
žen v džínových bundách, na které dopadá měkké slu-
neční světlo. První má světlé vlasy, druhá tmavé a obě mají 
trvalou, což byl tehdy módní účes. Blondýna má pood-
halené rameno, dívka s tmavými vlasy se šibalsky usmívá 
a z bundy jí vykukuje jedno ňadro. „Lákavé erotické osvě-
žení. Půvabné dívky, atraktivní čtení. Poprvé u nás!“ hlá-
sají nápisy na titulní straně.

Uvnitř časopisu se čtenáři o dvojici z titulní strany 
mohou dozvědět víc. Na fotografiích jsou vidět zarostlé 
ženské klíny, snímky jsou však stále velmi decentní a po-
řízené bez blesku pouze s přirozeným osvětlením v ja-
kémsi holém bytě. Sérii obrázků doprovází text, v němž 
se dvojice dívek představuje: tmavovlasá Nikola a blon-
ďatá Linda se potkaly v baru, kde pracují jako servírky. 
Dříve se věnovaly atletice, Linda dokonce závodně, obě 
rády čtou. „Nikola ráda odpočívá nad otevřenou detek-

Holek se sice hlásilo dost, ale málo jich bylo použitelných. (Havelka) 

p
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tivkou, Linda dává přednost třeba Remarque-
ovi či Steinbeckovi. A v poslední době při-
byla pochopitelně exilová literatura. Se stejnou 
chutí se zaposlouchá do tónů Queen, Gene-
sis či Pražského výběru, zatímco Nikola má 
radši diskotékové rytmy.“ Dozvídáme se také, 
že Linda má ráda knedlíky, zatímco Nikola 
spíše zeleninu. Profese barmanek je baví, chtěly by se 
ale zdokonalit v cizích jazycích, především angličtině.

V čísle jsou pak ještě další tři podobně laděné obra-
zové série doprovázené texty, v nichž se dočítáme o ko-
níčcích a drobných neřestech fotografovaných dívek. 
Kromě těchto čtyř fotopříběhů první Leo obsahuje ještě 
interview s herečkou národního divadla Sylvií Turbo-
vou, reportáž z pražských barů, sexuologickou poradnu 
a drobné zprávy ze světa s humorně sexuální tematikou. 
Uprostřed čísla je také plakát nahé dívky, který je možné 
si pověsit na zeď. Na konci časopisu se nachází výzva 
všem modelkám, které by také chtěly pro časopis zapó-
zovat: za nafocení fotografické série redakce slibuje až 
10 000 korun, za poskytnutí bytu pro focení tisícovku.

„To první číslo bylo jako Mateřídouška,“ říká Jiří Rans-
dorf (60), veterán české časopisecké scény, který za svůj život 
prošel řadou zdejších pornografických titulů. Po revoluci 
nejdříve pracoval pro ekologickou organizaci Greenpeace, 

se kterou lezl na komíny chemických továren nebo odebíral 
vzorky vody z řek. Pak v roce 1991 nastoupil jako redaktor 
a fotograf v erotickém časopise Flirt, z něhož o několik let 
později přestoupil do Lea.

První číslo Lea bylo sice decentní, časopis ale brzy při-
tvrdil – na konci roku 1990 už dívky na fotografiích nosí 
svůdné spodní prádlo a ukazují detailní záběry svého při-
rození a místo oblíbené četby mluví o tom, jak moc je baví 
sex. Časopis má u české veřejnosti velký úspěch a vydava-
telství PK 62 přichází s dalšími tituly, jako jsou Extáze, 
Flirt nebo Fantastic. Na českém trhu se zároveň také ob-
jevují další konkurenční vydavatelství. Nové časopisy jdou 
v zobrazování ženské nahoty ještě dál, zobrazují soulo-
žící páry, sperma, vibrátory nebo třeba anální sex. Z pů-
vodně docela nevinné české erotiky se stává porno. „Když 
to zjednoduším, tak nejdřív se ty dívky svlékly, potom roz-
táhly nohy, no a pak už ho tam najednou měly,“ shrnuje 
vývoj v oboru Ransdorf.

Co o ní víme? sabina loni maturovala a tančí ráda lambadu.

Z původně nevinné české  
erotiky se stává porno.
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Expanze do zahraničí
Shánět dívky pro stále odvážnější fotografování v pore-
voluční atmosféře prý však nebyl žádný problém. „Leo 
bylo krásné v tom, že se probudila nová doba a lidi to 
začali nejen kupovat, ale i se nabízet na focení. Ne-
byly to profesionálky, neživily se tím, byly to studentky, 
matky. Jednou jsme třeba jeli na křižovatku I. P. Pav-
lova a já tam za bílého dne fotil dvě nahé holky v te-
lefonní budce. Nebo jsme fotili ve  Stromovce. Bylo 
to erotické osvobození, jakýsi přelom. Lidi se tehdy 
opravdu nadechli.“

Zájemkyně se tehdy hlásily v redakci časopisu anebo 
přišly na  pohovor do  ateliéru, který Leo provozovalo 
v Praze na Žižkově. Pokud se dívka redakci líbila, pode-
psala s vydavatelstvím smlouvu a následně nafotila lechti-
vou sérii, někdy také natočila film. „Holka přijde do aťasu, 
ty otrlejší někam do lesa. Tam se svlékne. Musíte s ní mlu-
vit a uvolnit ji. Ona se vám pak otevře,“ přibližuje Rans-
dorf vznik fotografické série, která tvoří základ erotického 

časopisu. „Ptáte se jí, co ji vzrušuje, jestli to někdy dělala 
s holkou, jestli zkoušela trojku. Z toho, co řekne, se to 
pak nějak zkompiluje, vyjde to třeba jako jednostránkový 
příběh o té holce.“

V prvních porevolučních letech se na stránkách Lea 
objevovaly pouze české dívky, to se ale mělo brzy změ-
nit. „Doma se sice holek hlásilo dost, ale málo jich bylo 
použitelných. Holka musí mít čisté tělo, nesmí mít jizvy, 
musí být dobře nalíčená, schopná udělat pózy a vydr-
žet v nich. A taky to lidi neuměli fotit. Snažili se o akt, 
nějakou impresi, ale dobrá erotická fotografie je vlastně 
průmyslová fotografie. Objekt musí být přesně vidět, být 
dobře nasvícený, žádná osobnost fotografa se do toho 
nesmí promítnout,“ vysvětluje Jiří Havelka (75), který 
v erotickém vydavatelství PK 62 pracoval od roku 1993 
a strávil tam patnáct let. „Podařilo se nám ale navázat 
kontakty se zahraničím a pak se začalo hodně nakupo-
vat tam.“

Časopis tedy začal kupovat kvalitní fotografie pro-
fesionálních modelek především od holandské 
agentury Photorama a od britské firmy Scarlett 
O’Hara. „Měli obrovské množství diapozitivů. 
Mohli jste třeba říct, že chcete ženskou v semi-
šovém kostýmku na Rudém náměstí a oni vám to 
našli. Měli úplně všechno,“ říká Havelka. K fo-
tografiím cizokrajných modelek ale nebyly žádné 
popisky, příběhy o dívkách se tedy začaly vymýš-

Teď už je to trochu rutina. (Ransdorf)

„Holka musí mít čisté tělo, nesmí 
mít jizvy, musí být dobře nalíčená, 
umět dělat pózy a vydržet v nich.“
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let. „O těch holkách jste nevěděl nic. Měl jste prostě plato 
diáků a šmytec. Tak jste musel sepsat, co si myslí, co má 
ráda a tak,“ říká Havelka.

Od poloviny devadesátých let už většinu obsahu Lea 
tvořily právě dokonalé a profesionálně zachycené zahra-
niční krasavice ze dvou zmíněných agentur. Tehdy také 
vydavatelství začalo vyrábět exportní verze časopisu pro 
Rusko, Polsko, Norsko, Německo, Rakousko, Brazílii 
nebo Maďarsko. Vše se vyrábělo v Česku, texty dodávali 
rodilí mluvčí žijící v Praze. „Vyrábělo se to tady, aby se 
hlídala kvalita tisku. Nejtěžší je vytisknout tělovou barvu. 
Nemůžete dát do takového časopisu fotografii ženy, která 
jde třeba v některých partiích do hněda nebo do fialova,“ 
popisuje Havelka, který je dnes už v důchodu a místo ero-
tiky se zajímá o českou historii.

Chladná doba
Časopis Leo zažil éru největší slávy v letech 1995–2005, 
kdy vycházel každý měsíc v nákladu kolem 400 000 vý-
tisků, po nástupu internetu však začalo čtenářů ubývat. 
Dnes Leo vychází jednou za dva měsíce a o výši ná-
kladu se nemluví, podle informací od vydavatele je však 
řádově nižší. Zakladatel vydavatelství a faktický otec 
všech českých pornočasopisů Pavel Kvoriak (jehož ini-
ciály a datum narození tvoří název vydavatelství PK 62) 

ale z původně jediného lesklého magazínu mezitím stihl 
vybudovat menší časopisecké impérium. Vedle PK 62, 
které dnes kromě časopisů, jako jsou Leo, České paničky 
nebo Flirt, provozuje i erotický televizní kanál Leo TV. 
Kvoriak vlastní také vydavatelství RF Hobby, v němž 
vycházejí desítky titulů – na starší čtenáře zaměřené ča-
sopisy plné křížovek, záhad a historie, jako třeba Můj 
čas na kafíčko, Zbraně a náboje či Epocha. Erotický ob-
sah Kvoriak sice produkuje dál, tvoří ale jen malou část 
jeho příjmů.

Devadesátkový boom mají dávno za sebou i ostatní 
pornografická vydavatelství. „Časopisy jdou s nákladem 
dolů, my ale zatím žijeme,“ říká Jiří Ransdorf, kterého 
erotická branže živí posledních dvacet šest let. Vitální 
šedesátník dnes pracuje u  konkurenčního vydavatel-
ství MP House, pro které připravuje časopisy Inspirace, 
Sextrém a Mini Cats. Dnešní doba, kdy je na internetu 
zdarma dostupné neomezené množství jakékoli porno-
grafie, je podle něho chladná a s devadesátými lety se 
nedá srovnat. „Tenkrát jsme začínali, nevěděli jsme, co 
děláme. Teď už je to trochu rutina. Je to čistší, a taky 
trochu sterilnější,“ říká Ransdorf ve svém pražském bytě. 
„Nic jiného ale neumím. A pořád mě to baví. Je vždycky 
fajn si s tou holkou pokecat, vzít nějaké nápady a udělat 
z toho povídku a tak.“ X

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce 
ČR, z prostředků Hlavního města Prahy, Evropské unie, Velvyslanectví USA 
v ČR a městské části Praha 7. Obsah festivalu je v odpovědnosti Glopolis, 
o.p.s., a nemusí vyjadřovat stanovisko Evropské unie a dalších sponzorů.
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ahrávací smlouva s britským vydava-
telstvím a desky v ostrovních hitpa-
rádách. Slova uznání od  nejvlivněj-
šího rozhlasového dýdžeje své doby 
i  renomovaných novinářů z  Melody 
Makeru, ale také hudebních idolů, 
jakými byli Cocteau Twins či Philip 
Glass. Drtivá většina českých kapel 
po něčem podobném vždy toužila, ale 
dosáhnout toho – byť jen na krátký čas 
– se do dnešních dnů stále poštěstilo 

pouze jediné.
Příběh pražské čtveřice Ecstasy of Saint Theresa 

zhmotnil na  počátku devadesátých let všechny sny 
do světa hledící hudební generace nula, kterou listopadový 
převrat zastihl stejně s plnoletostí. Normalizační pop se 
jim hnusil, ale na místní rukopis dobového undergroundu 
a předchozí nové vlny navazovat rozhodně nechtěli. Ještě 
před pádem železné opony v době perestrojkového uvol-
nění z německých rádií nebo na hojně přehrávaných ka-
zetách hltali vzrušující novinky britské scény s převratným 
zvukem i imagí: klávesové Depeche Mode, gotické The 
Cure a později shoegazeové My Bloody Valentine nebo 
The Jesus and Mary Chain.

Odřezávali se od místních vlivů a spojovali se se světo-
vými. Chtěli přinést cizinu do čerstvě svobodného Čes-
koslovenska. Sami se s ní poměřit a vyrazit ven. Ecstasy 
of Saint Theresa se to povedlo natolik, že své první mi-
mopražské koncerty v létě 1991 odehrála v Nizozemsku 
a Anglii. Pouť kapely v čele s autorem a kytaristou Janem 
P. Muchowem vyvrcholila smlouvou na pět dlouhohra-
jících alb u britského vydavatelství Go! Discs. Ecstasy of 
Saint Theresa však natočila jediné, než se její sestava v roce 
1994 rozpadla. Story skončila tam, kde možná měla teprve 
začít. Když se však Muchow za oním dnes neuvěřitelným 
obdobím ohlíží, bez jakéhokoli zklamání konstatuje: „Ze 
všeho, co se tehdy událo, nebylo špatně vůbec nic.“ 

Takhle se to nedělá
Rozhodnutí založit kapelu padlo v tomto případě jedné 
noci roku 1986 na pražském Proseku. Muchow se svými 
spolužáky ze střední průmyslovky utekl z povinné školní 

musí to být nahlas
podivuhodný příběh nejzajímavější 
porevoluční kapely
PavE l Tu R E K

n

Cucek vazeb bez hlavy. 
(Koncert Ecstasy of saint 
Theresa v Rock Café, 1991)
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bramborové brigády v středočeském Řevničově jen proto, 
aby stihl večerní poslechový pořad. Publicista Ivan Ca-
fourek zrovna pouštěl tvorbu kapely The Smiths vedené 
podmanivě romantickým textařem Morrisseym. Byly to 
právě režimem tolerované poslechovky, které pomáhaly ší-
řit povědomí o aktuální hudbě, a Muchow novému zvuku 
osmdesátých let – od chvíle, co poprvé slyšel Depeche 
Mode – naprosto propadl. Bylo deset večer, čekala je cesta 
zpět do Řevničova, ale že budou mít kapelu, bylo jasné.

Od nápadu k názvu a konceptu ještě uběhl nějaký čas. 
„Budeme si říkat Nocturne, podle desky kapely Siouxsie 
and the Banshees, protože i naše hudba bude temná,“ roz-
hodl Muchow. Víc než školní docházka ho tehdy přita-

hovalo vysedávání nad čajem za dvě koruny padesát v ka-
várně Slavia, kde se na sklonku osmdesátých let potkával 
podivuhodný průřez pražskou kulturní obcí. Ze sousední 
FAMU docházeli filmaři, z Národního divadla herci, své 
stoly tu měli depešáci i pankáči a na prostranství u Nové 
scény se zase chystali skejťáci. Právě tady Muchow vplul 
do hudební komunity, která si vyměňovala kazety nebo 
oxeroxované přepisy zakázaných knih. Slavia a strahov-
ský klub 007 se staly základnou hnutí nových kapel, jež 
si začalo říkat Pražská nezávislá scéna, mezi něž patřilo 
Nocturne, Čínská čtvrť nebo Modrý tanky, kde působil 
Jan Gregar, přezdívaný Puding, který s Muchowem poz-
ději založil Ecstasy.
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„Vliv režimu na to, co jsem chtěl dělat, už jsem nijak 
nepociťoval,“ vzpomíná Muchow na rok 1989. Úspěšné 
složení maturity oslavil ještě ten den na koncertě The 
Cure v Budapešti, kam vyrazil na otočku vlakem. V létě 
se Praha začala plnit východoněmeckými uprchlíky, kteří 
přes ambasádu SRN chtěli vycestovat do západního Ně-
mecka, a na podzim se režim položil i v Československu.

Nocturne se záhy rozpadli. Podle Muchowa přestala ka-
pela, v níž sám figuroval jako zpěvák, na požadavky nové 
doby stačit. Nová doba a vzrušený ruch, kdy v Praze vzni-
kala týden co týden nová kavárna či klub, své vysílání spus-
tilo Radio 1 a exotické město za železnou oponou se plnilo 
zvědavými cizinci, si žádala něco daleko ambicióznějšího. 

„Sháním zpěvačku,“ posteskl si Muchow na podzim 
1990 kamarádovi Petru Macháčkovi. „Poslechni si tohle,“ 

odpověděl Macháček v ruce s kazetou, na niž mu jeho teh-
dejší přítelkyně nazpívala pár písniček, protože neměla 
peníze na pořádný dárek. Muchow zůstal jako opařený, 
vždycky v hudbě upřednostňoval ženské hlasy – podle něj 
se ženy za mikrofonem méně předvádějí – a tenhle mu uča-
roval. Sestava nové kapely byla hotová: Jan P. Muchow (ky-
tara), Jan Gregar (baskytara), Petr Wegner (bicí) a Irna Li-
bowitz (zpěv). Při listování encyklopedií pak Muchowovi 
padlo oko na jeden ze symbolů vrcholného baroka, sochu 
Giana Lorenza Berniniho, a bylo postaráno o efektní název.

Od počátku s nimi šlo ruku v ruce estétství a důraz 
na formu, jaký česká scéna neznala. Odklon od under-
groundu a nové vlny znamenal mimo jiné také radikální 
odklon od tuzemské hospodské kultury. Ta do sebe ještě 
byla schopná absorbovat neurvalý punk, ale s dekadentní 

novoromantickou imagí si už poradit nedokázala. 
Ecstasy of Saint Theresa brala do hry kultivova-
nost, světáctví i nepřehlédnutelné snobství. Při-
nesla typicky městský pohled na svět, který do té 
doby neměl v české populární hudbě patřičný vý-
raz.

K tomu nutno připočíst, že jejich raný zvuk 
postavený na kytarových zpětných vazbách ne-

Od počátku s nimi šlo ruku v ruce 
estétství a důraz na formu, jaký 
česká scéna neznala.

Příjemní lidé, v něčem snílci. (Promo 1994)
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měl na prvním místě formát písničky, na který je české 
ucho formované folkovou linií uvyklé. Ecstasy of Saint 
Theresa vytvářela hlukové stěny, pracovala se střídáním 
křehkých a mocných pasáží. Po vzoru My Bloody Va-
lentine, hlavních hvězd stylu označovaného shoegaze, 
pracovala s mnoha kytarovými efekty. Zvala publikum 
do nečekaných akustických prostředí, halila je doslova 
do pláště zvuku, kde jednotlivé nástroje od sebe takřka 
nešlo rozlišit. A i když se kolem ni v Praze záhy vybudo-
vala silná fanouškovská obec – Radio 1 hojně hrálo jejich 
demo a na svém prvním koncertě vyprodali Rock Café, 
tuzemští novináři k nim přistupovali velmi ostražitě.

„Cucek vazeb bez hlavy,“ přiznal se v roce 1992 na úvod 
rozhovoru s kapelou publicista Petr Čáp. „Pozéři,“ po-
znamenal Ivan Hartman pro časopis Rock & Pop v jinak 
velmi vstřícné recenzi na památný koncert z října 1991 
v pražském kostele sv. Ducha, kam se desítky lidí ne-
dostaly. Dnešní kulturní redaktor Hospodářských novin 
přitom ale sugestivně popsal ojedinělou performanci, je-
jíž atmosféra se blížila obřadu. Koncert pomohl uspořá-
dat vstřícný kostelník a událost dokonale korunovala svo-
bodomyslné dění na tehdejším Starém Městě. Kapela při 
koncertě připomínala živý oltář. Zpěvačka Irna v dlouhém 
černém hábitu se podobala kazatelce, zbylí členové k ní 
byli nezúčastněně otočení zády a pod gotickými klenbami 
hřměly nepřerušované kytarové vazby. 

Nedůvěra části posluchačů i mnoha novinářů pramenila 
z toho, že Ecstasy of Saint Theresa nenavazovala na nic, 
co bylo v Československu do té doby zvykem. Od počátků 
zpívali anglicky, což by v osmdesátých letech punkovým 
a novovlnným kapelám neprošlo, často tím jazykem ani 
nevládly. Angličtina pro Ecstasy of Staint Theresa zname-
nala přihlášení se ke globálnímu dění, a proto také chtěli 
anglicky znít, na to zde ale ještě nebyli všichni připraveni. 
Naplno se ono napětí projevilo, když se kapela vydala na-
táčet debutové EP Pigment do studia Sono, kde narazila 
na personál, který měl na všechno odpověď: „Takhle se to 
nedělá.“ Na kytaru se nehraje přes basové kombo, zpěvačka 
nemá být utopená v hudbě a má jí být rozumět každé slovo. 
Svou vizi si tu Muchow musel pod tlakem vybojovat, ale 
čtyřpísňový bílý vinyl nakonec spatřil světlo světa.

„Víte, že vás hraje BBC? Že John Peel pouští vaši 
skladbu Honeyrain?“ doneslo se jednou večer Muchowovi. 
Kytaristovi spadla čelist. Nejvlivnější rozhlasový DJ světa, 
člověk, který udával trendy napříč žánry a jehož pořady 
část pražské scény pozorně poslouchala a vyhledávala si 
podle nich novou hudbu, se dostal k EP Pigment a hraje 
ho ve svém pořadu! Teprve o něco později se kytarista do-
zvěděl, že za to mohl dramaturg kladenského klubu 19, 
který jeden exemplář desky zabalil, stroze nadepsal „John 
Peel, BBC, London“ a donesl na poštu. Balíček si svého 
adresáta našel. Už tady si Muchow myslel, že Ecstasy of 
Saint Theresa dosáhla vrcholu.

Tereza a týden divů
„Sháněl vás tady nějaký Angličan a nechal tu vizitku. Prý je 
to DJ,“ zvedl Muchow o prázdninách 1992 sluchátko v pa-

nelákovém bytě na Jižním Městě, kde bydel ve svých jed-
nadvaceti s rodiči. Volali z kanceláře hudebně-knižního vy-
davatelství Reflex, u něhož kapela vydala debutovou desku 
Susurrate. „To byl asi John Peel, ne?“ odpověděl v žertu Mu-
chow. A trefil se. Peel se vypravil do Prahy, která stále byla 
atraktivní destinací, na dovolenou a při návštěvě si vzpo-
mněl, že odtud pochází kapela, již hrává. Chtěl se s ní se-
tkat a nabídnout jí exkluzivní nahrávání, tzv. Peel Sessions 
ve studiích BBC, což byla maximální pocta, které se účast-
nily hvězdy od Depeche Mode po Nirvanu. 

Pár měsíců trvalo, než se podařilo vyřešit pracovní po-
volení pro čtveřici mimo EU, ale jednoho sobotního ve-
čera na sklonku lednu 1993 už Muchow s Gregarem leželi 
zachumlaní v bundách, čepicích a ve spacáku v nevyto-
peném karavanu na zahradě u známých na kraji Lon-

dýna. Hřálo je pomyšlení, 
že ráno jdou nahrávat pro 
Johna Peela.

„V životě jsem neviděl 
nic podobného,“ žasne 
Muchow ještě po  le-
tech nad dojmy ze stu-
dia v budově BBC. Gre-
gar oněměl, když zjistil, 
že je bude nahrávat zvu-
kař, který pracoval s Coc-
teau Twins – dvojicí, kte-
rou měl rád už od dávných 
poslechovek. Celou ka-
pelu pak povzbudilo, že 
vše, co na  jejich hudbě 
dráždilo techniky v  čes-
kých studiích, tady vyvo-

lávalo vstřícnost. „Zvukař nám nejprve řekl, ať se rozesta-
víme a začneme hrát. Teprve podle toho, jak mu to bude 
znít, pak rozestaví mikrofony a začne nahrávat,“ popisuje 
Muchow pro něj do té doby nečekaný přístup. Peel Se-
ssions musí vždy vzniknout během jediného dne: ráno 
se natáčí, po obědě míchá. V neděli večer už Muchow 
s Gregarem opět leželi v karavanu, od pusy jim šla pára, 
ale ve sluchátkách poslouchali nejlepší nahrávku, jakou 
jejich kapele kdy kdo pořídil: „Byli jsme úplně vyřízení 
z toho, jak je to dobrý.“ 

Jelikož pracovní povolení bylo na týden a nahrávání pro 
BBC zabralo pouhý den, domluvila si kapela na zbývající 
dny koncerty po Londýně. Vše se odehrávalo v uvolněné 
atmosféře, hráli v klubech, které byly domovskou scénou 
shoegaze scény, pořídili si nové martensky. Život byl do-
konalost sama. Po jednom z koncertů za nimi přišel se 
slovy uznání Andy MacDonald, zakladatel vydavatelství 
Go! Discs, a dodal, že na jejich další londýnské vystou-
pení se přijde podívat s kolegy.

„Celou noc před koncertem jsme nervozitou nespali, 
a pak jsme hráli úplně nanic. Když jsme šli z pódia, byli 
jsme si jistí, že jsme promarnili životní šanci,“ vybavuje si 
dnes Muchow. Přesto je MacDonald ještě v den odjezdu 
pozval k  sobě domů na oběd. Hlavní chod doprovázel 

f
O

TO
 a

R
C

H
iv

 j
a

n
a

 P
 m

u
C

H
O

w
a



96

spoustou zdvořilostních řečí. Když kapela odmítla moučník 
s tím, že spěchá, musí do půlnoci vyplout z Doveru, jinak 
poruší podmínky pracovního povolení, vyrukoval Mac-
Donald s tím hlavním: Rád by jim nabídl smlouvu na pět 
alb. Pro čtveřici muzikantů se týden divů završil zázrakem.

Jiná doba
„Hudba Ecstasy of Saint Theresa pro mě vždy znamenala 
napětí i uvolnění. Zněla hrubě, syrově – a přitom byla nepo-
skvrněná,“ vysvětluje hudební publicista a manažer Wynd-
ham Wallace, který kapelu bedlivě sleduje od prvních kon-
certů v Londýně. „Zájem britského publika probudil John 
Peel, jehož výběr nové hudby měl vždy punc kvality. Ale 
také tu bylo samozřejmě ,východní mysterium‘: kapela po-
cházela z Prahy, města za železnou oponou. To celé věci 
dodávalo prvek rebelie. Hráli hudbu, která nám zněla po-
vědomě, ale pohlíželi na ni svou zcela vlastní optikou.“

Nahrávku pro Peela vydalo Go! Discs coby debutové 
EP pod názvem Fluidtrance Centauri a do Prahy začaly 
faxem chodit zprávy, že se umístilo na šestém místě brit-
ské Indie Chart, a jeden týden dokonce vedlo americkou 
hitparádu importovaných titulů. Z obláčku štěstí však 
Ecstasy of Saint Theresa shodilo zjištění, že jejich zku-
šebnu v Ječné ulici někdo kompletně vybílil. Kapela při-
šla kromě bicích o všechny nástroje a především o všechny 

zvukové efekty. Mnohé z nich se už nevyráběly a ne-
daly znovu sehnat. Přišli o svůj zvuk a věděli, že některé 
skladby už nebudou moci věrně naživo zahrát.

Místo tragédie v tom ale Muchow znavený neustálým 
hlukovým vazbením spatřil šanci, jak se posunout od ky-
tar k elektronickému zvuku, použít sampler, stavět ambi-
entní plochy či pracovat s terénními nahrávkami. V téhle 
podobě se vypravili do londýnského studia Blackwing, kde 
se v prostorách bývalého odsvěceného kostela vrhli do na-
táčení desky Free-D (Original Soundtrack): prvního z pěti 
chystaných alb.

„Byl to příjemní lidé, v něčem snílci. Jan se uměl vždy 
nadchnout pro všechno, co bylo něčím nové, a nezáleželo 
na tom, jak divné to třeba někomu mohlo připadat,“ vzpo-
míná dnes na nahrávání Free-D (Original Soundtrack) pro-
ducent desky Guy Fixsen, který předtím pracoval se jmény 
jako My Bloody Valentine nebo Pixies. „Dobře věděli, co 
se v danou dobu v Británii děje. Chápali, co je v kurzu, 
ale nekopírovali to. Hráli si s tím a nacházeli další možné 
cesty vpřed,“ dodává Fixsen, kterého Muchow zaujal již 
dříve při jednom z koncertů v Londýně tím, že místo 
na zemi měl kytarové pedály srovnané na stole a pracoval 
s nimi jako se syntezátorem nebo mixážním zařízením. 

Pro oba nahrávání Free-D představovalo cestu směrem 
k elektronice a je z ní vedle ambientu cítit i vliv hudeb-
níků z jiné sféry, například Aphex Twin.

Zvukové dobrodružství ovšem začínala pomalu kazit 
sílící nervozita v kapele. Nadšení z toho, že žijí neskutečný 
sen, pomalu střídaly obavy, že nemají dostatek materiálu. 
Irnu Libowitz zcela přestávalo bavit být zpěvačkou, další 
spoluhráči zase více preferovali kytarovou polohu Ecstasy 
of Saint Theresa a nebyli spokojeni s elektronikou, kterou 
prosazoval Muchow. Desku však dokončili a i firma byla 
s novým éterickým zvukem Ecstasy of Saint Theresa spo-
kojená, protože cítila, že by se skladby mohly dobře pro-
dávat do filmů nebo do reklamy. Nadšení umocnil nápad 
uspořádat křest v pražském Planetáriu, jelikož vesmírné 
prostředí se ke kosmickým metaforám v textech kapely 
ideálně hodilo.

Vše mělo proběhnout ve velkém stylu. Go! Discs při-
vezli do Prahy britskou předkapelu i novináře, natáčel se 
klip a v předvečer koncertu šlo celé vedení firmy s kapelou 
na večeři do klubu Radost. Hovor vázl, protože Ecstasy 
of Saint Theresa měla jednu dost nepříjemnou novinku. 
Chystali se jim oznámit, že zpěvačka Irna Libowitz končí, 
z kapely odchází a koncert v Planetáriu bude její poslední. 
„Byli nešťastní,“ vybavuje si ten večer Muchow. „Museli 
jsme jim připadat jako naprostí joudové. Tohle je situace, 

kdy se nemáš rozpadnout. Všechno má teprve za-
čít. I my jsme si mysleli, že si najdeme novou zpě-
vačku a pojede se dál.“ Nakonec ale odchod zpě-
vačky prohloubil rozdílné názory na hudbu, Gregar 
s Wegnerem ji následovali a Muchow zůstal sám. 

Pod magickou projekcí noční oblohy na kupoli 
holešovického Planetária se tedy v únoru 1994 
odehrál poslední koncert Ecstasy of Saint The-
resa v původní sestavě. Mělo to svou širší sym-

boliku, protože tou dobou začala pomalu dojíždět i vlna 
porevoluční euforie. Stmívalo se. Bylo něco málo přes rok 
od rozdělení Československa, Klausův ekonomický prag-
matismus začínal zastiňovat Havlův humanismus. Vý-
chod přestával být exotickým místem a zvědavost Západu 
na zdejší kulturní dění citelně opadávala. Po krátkém ob-
dobí popularity světáckých kapel se s komerčně úspěšnými 
deskami Lucie Černý kočky mokrý žáby a Colorada od Ka-
bátu jasně ukázalo, že experiment, estétství a vytříbenost 
se v tuzemské populární hudbě průlomu nedočkají.

Muchow využil stále platné smlouvy na pět alb a pře-
stěhoval se do Londýna, ale i  tady hudební terén do-
znal změn. Go! Discs měli v roce 1994 žně, oživili ka-
riéru Paula Wellera, zaznamenali hitový singl Dreams 
od zpěvačky Gabrielle a taky se strhla smršť kolem jejich 
úspěšného objevu Portishead. Lidé ve vedení se vymě-
nili a nefunkční Ecstasy of Saint Theresa přestávala být 
pro firmu zajímavá. Po dlouhých jednáních nakonec obě 
strany smlouvu rozvázaly. 

Takhle jsme to cítili
„Možná jsme se měli pokusit to tehdy v kapele překous-
nout. Posunuli bychom se dál,“ zamýšlí se nyní s odstu-

„Dobře věděli, co se děje  
v Británii. Chápali, co je v kurzu,  
ale nekopírovali to.“
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pem let Muchow na verandě své chaty v Jizerských horách. 
Po chvíli ale dodá: „Nakonec to ale stejně bylo správné 
rozhodnutí. Jsem rád, že jsme se před sebou a před ni-
kým nepřetvařovali a zachovali se podle toho, jak jsme to 
v danou chvíli cítili.“

Muchow má aktuálně za sebou velkorysý a s ovacemi 
přijatý křest alba The Antagonist, které shrnuje dvacet let 
jeho písňové a hudební tvorby pro film. Představil jej na-
živo zatím na jediném koncertě v Poděbradech s výtečně 
poskládanou kapelou a za citlivého doprovodu komorní 
filharmonie, jak se na úspěšného filmového skladatele 
sluší. Někdejší hlučný kytarista je v současnosti držitel 
čtyř Českých lvů za nejlepší hudbu a byla to právě filmová 
disciplína, která po rozpadu první sestavy Ecstasy of Saint 
Theresa opětovně nastartovala jeho kariéru. 

Ze samotářského období v Londýně ho vytrhla nabídka 
režiséra Davida Ondříčka na hlavní roli v malém filmu 
Šeptej, který vykresloval prostředí pražské klubové kul-
tury a bující taneční scény. Nikdo jiný než hudebník s lon-
dýnskou zkušeností se na roli trendového Filipa nehodil 
lépe, Muchow se navíc během natáčení seznámil s hereč-
kou Kateřinou Winterovou, která začala zpívat v nové elek-
tronicko-popové inkarnaci Ecstasy. Z filmu Šeptej se záhy 

po premiéře na sklonku roku 1996 stal kultovní hit, gene-
račních filmů orientovaných na mladé tu nebylo mnoho 
a Muchow díky němu získal nové publikum. Takové, které 
nemělo tušení o někdejší kytarové Ecstasy of Saint Theresa, 
hudebník pro ně prostě byl tím frajerem z filmu, „co vyse-
dával ve slunečních brýlích na Střeleckém ostrově“. 

Přes to všechno i  po  téměř pětadvaceti letech platí  
Free-D (Original Soundtrack) za  raritní a  vizionářskou 
desku, kterou prakticky nejde sehnat. A když v minulých 
letech různé britské servery pod vlivem comebacku My Blo-
ody Valentine sestavovaly žebříčky nejlepších shoegazeo-
vých alb dané éry, Ecstasy of Saint Theresa tu měla své 
místo. Místo hlukových ploch a chuchvalců zvuku dnes 
v Muchowových filmových písních vládne vzdušný pro-
stor a srozumitelné refrény. Vkus formovaný avantgardní 
kapelou ovšem nezapře. Když začne mluvit o symfonic-
kém doprovodu písní, ovládne ho nadšení. Rozhovoří se 
o síle orchestru a chuti nechat posluchače nejprve pohltit 
a pak rozplynout. Vystavit je zážitku, který jako by se po-
dobal tomu, který kdysi popisovali už návštěvníci zmíně-
ného koncertu Ecstasy of Saint Theresa v kostele sv. Du-
cha. „Moje hudba je křehká a jemná,“ konstatuje uznale 
Muchow. „Ale to vyzní nejlíp, když je pořádně nahlas.“ X

Křehká a jemná. (jan P. muchov – v pozadí uprostřed – křtí album své filmové hudby, Poděbrady 2017)
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en lehce zchátralý dům stojí jen pár me-
trů od  jedné z  nejrušnějších pražských 
křižovatek, na místě zvaném Anděl. Vý-
věsní štíty zalité spalujícím sluncem le-
tošního léta oznamují, že budova je úto-
čištěm Music Clubu, čínské restaurace 
OISHI, kasina a kavárny s hracími auto-
maty a kulečníkem. „Dovnitř nepůjdu,“ 
říká Zdeněk Macháček (49), bývalý de-
tektiv a šéf jedné z nejslavnějších tuzem-
ských policejních operací. „Mně jsou tyhle 
pamětnické exkurze a vzpomínky nepří-

jemné.“ Před dvaadvaceti lety velel skoro stovce policistů, 
která právě v tomhle domě zasáhla proti dvěma stovkám 
ruských mafiánů.

První patro budovy tenkrát zabírala ruskými majiteli 
vlastněná restaurace U Holubů, v níž se gangsteři sešli, aby 
si – podle informací, které předtím získala policie – rozdě-
lili sféry zločineckého vlivu v České republice. Zásah podle 
názoru FBI na roky omezil aktivity postsovětského orga-
nizovaného zločinu v České republice a možná zachránil 
na stejně dlouhá léta českou společnost před podstatně vět-
ším vlivem ruských tajných služeb využívajících služeb ma-
fiánů ve svůj prospěch. Ale také byl počátkem viditelného 
souboje o tvář české policie a o její přístup ke spravedlnosti.

Viděl jsem v duchu mrtvé policisty
„Celý den jsem se bál, že tam vtrhneme a vyvoláme pře-
střelku a budou mrtví policajti i mafiáni. Pořádně jsme ne-
věděli, do čeho jdeme, na přípravu plánu jsme měli dvě 
hodiny. Tu restauraci jsme nemohli fyzicky sledovat, stojí 
na místě, kde by nás hned odhalili. A věděli jsme, že body-
guardi mafiánských bossů, kteří se U Holubů mají sejít, bý-
vají vyzbrojeni samopaly. My jsme znali takové situace jen 
z filmů a vůbec jsem si nebyl jistý, kdo z nás akci přežije,“ 
vzpomíná Macháček na 31. květen roku 1995. K tomu, že 
v čele riskantního zásahu stanul právě on, vedla sice krátká, 
ale docela logická cesta.

V  roce 1994 jako čerstvé povýšený policejní kapitán 
pracoval pro protidrogovou brigádu a s kolegy zjistil, že 
za dovozem drog do Česka stojí zřejmě Rusové scházející 
se v hostinci U Holubů. Policie začala restauraci odposlou-

chávat. Přitom zjistili, že stejný podnik mají na mušce i de-
tektivové zabývající se potíráním kuplířství nebo pašováním 
vojenského materiálu. BIS zaregistrovala, že do restaurace 
U Holubů chodí několik tuzemských předních politiků, 
třeba tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Novák nebo mís-
topředseda ODS Petr Čermák – tajná služba i policie se 
obávaly, že jejich často pracovní schůzky mohly být mafi-
ány natáčeny a zneužity. „Domluvili jsme se, že se nemů-
žeme vzájemně plést do práce, a vznikl společný policejní 
tým jménem Alfa, který se na dění kolem Holubů specia-
lizoval,“ vzpomíná Macháček.

Na představitele tohoto týmu se ještě v roce 1994 obrátila 
FBI a dodala lidem z Alfy informace, kdo vlastně U Ho-
lubů sídlí. „Američtí vyšetřovatelé nám řekli, že Seva Mo-
gilevič, šéf solomonské mafie, která se usadila U Holubů, 
je jeden z hlavních finančníků, který pere ve světě peníze 
čerstvým ruským miliardářům, ale především gangsterům 
z postsovětských zemí, a že jeho lidé ovládají třeba obchod 
s drogami v některých částech USA,“ vzpomíná Machá-
ček. Smíchovská restaurace se stala sídlem Mogilevičových 
gangsterů proto, že ji provozoval jeden z vysokých šéfů so-
lomonské mafie Anatolij Katrič. A Sergej Michajlov, šéf 
konkurenční ruské mafie (tzv. solncevské), jejíž členové na-
konec uvízli v razii na Smíchově, byl podle FBI i moskev-
ských detektivů podezřelý z organizování mnoha gangster-
ských vydírání obchodníků a vybírání výpalného v Rusku.

Bylo to fakt narychlo
Informaci, jaká sestava se poslední květnovou noc sejde 
U Holubů, dostala policie ráno před schůzkou a kapitán 
Macháček, šéf ruského oddělení na čerstvě vytvořeném 
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), 
dostal dopoledne rychlý úkol – připravit plán na večerní zá-
sah. Přestože tuzemská policie odposlouchávala restauraci 
už rok, neměla žádný konkrétní důkaz o spáchaném zlo-
činu, který by obstál před soudem a povolil do restaurace 
policii vtrhnout a kohokoli zatknout.

Dopoledne posledního května přišel na stůl náměstka mi-
nistra vnitra Martina Fendrycha anonym, který oznámil, že 
na večeři U Holubů má být zavražděn jeden z mafiánských 
bossů. „V dopise bylo tolik detailů o lidech, kteří se tam měli 
sejít, že jsme ho museli vzít vážně,“ vzpomíná Macháček. 

kdo z nás to přežije?
zdeněk macháček vyhnal  
ruské mafiány z česka
jaROslav sPu R nÝ
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Kdyby byl problém, volejte Douchovi.  
(Provozní šéf Katrič)
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Hodně policistů a lidí z justice je dodnes přesvědčeno, že za-
svěcený anonym poslalo samo vnitro vedení policie, aby pro-
timafiánská úderka mohla zasáhnout. „Tehdy mě ani nena-
padlo, že by to bylo nějaké falzum, akci jsme připravovali fakt 
narychlo. A nevěřím tomu ani teď,“ říká Zdeněk Macháček.

Při večerní razii U Holubů se nakonec nestřílelo, ni-
kdo nebyl zraněn a operace dostala v následujících dnech 
a týdnech pochvalu od FBI, Scotland Yardu a německé kri-
minální policie BKA. V Česku to zpočátku vypadalo ji-
nak. Tvrzení o úspěšné operaci tady po zásahu U Holubů 
zprvu sdílel málokdo. Některá média psala o zbrklé akci, 
která překazila pátrání zkušených detektivů. Deník Právo 
překřtil Zdeňka Macháčka posměšně na „patnáctiletého 
kapitána“, což brzo převzaly i jiné noviny, a tehdejší po-
stkomunističtí státní zástupci oznámili, že zvažují detek-
tiva a několik dalších organizátorů policejní razie obvinit 
ze zneužití pravomoci a údajného masivního poškození in-
teriéru restaurace U Holubů.

„Tváří v  tvář tomu poprasku nám teprve pár dnů 
po akci došlo, že jsme nestáli jen proti dvěma stovkám 
mafiánů z východu, ale že tihle týpci tady už získali velký 
vliv v policii, mezi žalobci i některými politiky. Dnes bych 
řekl, že jsme tehdy narušili symbiózu organizovaného zlo-
činu, státní správy a politiky, v první půli devadesátek mi 
ale takové souvislosti nedocházely,“ vzpomíná Macháček.

Na květnové schůzce U Holubů nemělo podle policej-
ních informací jít jenom o Česko – zóny vlivu mezi rus-

kými gangstery se tu měly kreslit i pro další evropské země, 
třeba Maďarsko nebo Rakousko. Nicméně pro tuzemskou 
policii se, jak už bylo řečeno, stalo pro ten den podstatným 
udání, že Sergej Michajlov se rozhodl vyřešit debatu o vlivu 
ve střední Evropě smíchovskou vraždou Mogileviče. „Když 
jsme tu informaci dostali, bylo naší povinností zločinu za-
bránit, a operace byla tedy neodkladná, nemohli jsme zá-
sah plánovat týdny, jak se často děje u dobře připravených 
policejních akcí v současnosti,“ komentuje bývalý detektiv 
Macháček.

Poslední květnový den roku 1995 byla restaurace U Ho-
lubů slavnostně vyzdobena a převážně ruský personál byl 
připraven na dlouhé jednání zástupců obou skupin. Podle 
informací z policejních zdrojů, zveřejněných tehdy v Re-
spektu, dominoval jídelnímu stolu tři metry dlouhý pe-
čený žralok, půl metráku kaviáru a desítky dortů vyzdo-
bených sluncem, znakem solncevské mafie: konkurenční 
solomonský gang, v jehož režii se jednání konalo, tak prý 
chtěl vyjádřit své přátelské úmysly. Co bylo ale nejpod-
statnější, na místě chyběli oba hlavní bossové, tedy i před-
pokládaná oběť. „Že tam Mogilevič není, jsme zjistili až 
během akce, nevím, proč tam ani jeden z nich nepřišel, 
nezjistili jsme to ani nikdy později,“ vzpomíná Macháček.

Policejní jednotky vedené mladým detektivem Macháč-
kem s pomocí Útvaru rychlého nasazení vtrhly dovnitř 
restaurace kolem desáté hodiny večer. Zadržely všechny 
hosty. Policisté zabavili při akci desítky pistolí, spoustu 

Znali jsme to jenom z filmů. (macháček)
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cenností, peníze, doklady. Ovšem do osmačtyřiceti hodin 
byli všichni mafiáni propuštěni – policie ani při zásahu 
nezískala žádný důkaz o nějakém trestném činu. Ti ze 
zadržených, kteří neměli povolený trvalý pobyt v Česku, 
dostali do pasu razítko, které jim na deset let znemožnilo 
vstup do Česka, většina z nich se totiž tu dobu pohybo-
vala v Česku bez víz nebo jiného platného povolení. To, 
co FBI či BKA na akci ocenily, byla identifikace řady ma-
fiánů – personální obsazení dvou světově obávaných mafií 
se stalo pro policii známou věcí, a sledovat aktivity zlo-
činců tak bylo jednodušší.

Čest práci
Zdeněk Macháček nastoupil k policii necelé dva měsíce 
po pádu komunistického režimu. S maturitou ze strojní 
průmyslovky a krátkou pracovní zkušeností odečítače elek-
troměrů – na sklonku totality zapisoval spotřebu elektřiny 
klientů Pražské energetiky. „Říkal jsem si, že se starými 
bolševickými policajty se asi moc nedomluvím, ale věděl 
jsem, že chci policii změnit,“ vysvětluje volbu nové kari-
éry. „Bylo to naivní, neměl jsem představu jak, jen jsem 
v těch jednadvaceti chtěl. Já si hrával na vyšetřovatele, už 
když mi bylo deset, dokonce jsem si v tom věku 
psal plány výslechu zločinců. Komunisty jsem 
ale neměl rád a nepřipadalo do úvahy, že bych 
k policii nastoupil před listopadem,“ dodává.

„Čest práci, soudruhu,“ byla prý první slova, 
která ho jako čerstvého strážmistra uvítala 
na jednom z pražských okrsků. „Většinou šlo 
o nepříjemná setkání,“ vzpomíná Macháček. 
A během prvních let služby potkával hlavně 
policisty vychované komunistickým režimem. „Nic je ne-
zajímalo, ani práce, ani zločin, po ruce měli pořád flašku 
chlastu nebo seděli někde v hospodě.“ Druhou část spolu-
pracovníků z předlistopadových dob tvořili prý bezskrupu-
lózní pragmatici. „Rychle se zorientovali, snažili se zavděčit 
novým politikům, ale přitom v nich zůstávaly korupční mo-
resy a podrazáctví, které jim pomohlo dělat kariéru za ko-
munismu. Ti byli nejhorší a po akci U Holubů pro mě řada 
z nich představovala větší nebezpečí než samotní mafiáni,“ 
tvrdí Zdeněk Macháček. A konečně třetí část tvořili slušní 
detektivové, kteří se snažili dělat svou práci a podle Ma-
cháčka ji často dělali lépe než polistopadoví nováčci, včetně 
jeho samotného.

Pár měsíců poté, co Macháček narukoval do řad policie, 
se začali do Prahy přesunovat ruskojazyční zločinci. Drobní 
gangsteři, vyděrači a pasáci tu tvořili malé zločinecké party. 
Někdy v roce 1992 se podle vzpomínek Macháčka a jeho 
kolegů začali do Prahy stěhovat bývalí představitelé sovět-
ské administrativy, bývalí vojenští důstojníci i členové ně-
kdejší sovětské politické tajné služby KGB. Začali tu za-
kládat obchodní firmy. „Znali tu dobře z doby okupace 
prostředí, podstatně lépe než v jiných postkomunistických 
zemích, měli tu kontakty,“ zní odpověď už dvacet pět let – 
ať už ve zprávách BIS, nebo třeba od ministrů vnitra Fran-
tiška Bublana nebo Jana Rumla. O rok později se s částí 
z nich prý spojili lidé Sevy Mogileviče, kteří se pouštěli 

do kšeftů v Česku často společně s bývalými příslušníky 
KGB nebo vojenskými důstojníky. Příkladem může být ob-
chodní propojení pražské firmy Alternativa, tvořené býva-
lými vysokými důstojníky KGB – což zaregistrovala média 
až na sklonku století – s lidmi kolem restaurace U Holubů. 
Většinou nakupovali pozemky, nemovitosti, akcie energe-
tických nebo dopravních firem.

Koncem roku 1994 se Macháček stal šéfem odboru, 
který měl za úkol odhalovat aktivity ruskojazyčných mafií 
v Česku. „První šéf ÚOOZ Honza Kubice přinesl někdy 
na podzim takovou papírovou plachtu se strukturou bu-
doucí protimafiánské jednotky a říká mi: ,Co chceš dělat? 
Vyber si, ukaž si na místo, které by tě bavilo.‘ Já tehdy dě-
lal na drogách, ale jak jsem měl ty dny hlavu plnou Rusů 
od Holubů, ukázal jsem na post šéfa ruského odboru. ,Máš 
ho mít,‘ řekl Honza,“ vzpomíná Macháček. „No. Vybral 
jsem si post, na němž jsem pak další roky hlavně čelil ata-
kům různých grázlů.“

Co přinesl zásah U Holubů
„Po zásahu U Holubů se mě a několik dalších policistů 
nebo tehdejšího náměstka ministra vnitra Martina Fen-

drycha snažili pražští státní zástupci obvinit ze zneužití 
pravomoci. Prý šlo o nezákonnou akci, anonym jsme si prý 
napsali sami, zničili jsme údajně v restauraci majetek za dva 
miliony,“ říká Zdeněk Macháček. Obviněn nakonec nebyl 
po ročním vyšetřování nikdo, ale v policii se rozhořela do-
cela velká válka.

ÚOOZ byl v devadesátých letech jedinou jednotkou 
ovládanou lidmi, kteří přišli do policejního sboru až po roce 
1989. A vlastně ani tady původně vládnout neměli – ještě 
v polovině roku 1994 uvažoval ministr vnitra Jan Ruml, 
že se šéfem jednotky – a tím, kdo do ní nabere lidi – stane 
zkušený policista se sedmadvacetiletou praxí Josef Dou-
cha, tehdejší šéf odboru pražské kriminálky zabývající se 
ruskými mafiemi.

Jenže na podzim 1994 zjistili detektivové z týmu Alfa, 
že jejich kolega Doucha je častým návštěvníkem restau-
race U Holubů a že běžně sedává u stolu se šéfem restau-
race a čelným mafiánem Anatolijem Katričem. Detekti-
vové z týmu Alfa si tajně prověřili, jestli nejsou Douchovy 
styky součástí nějaké policejní operace, a zjistili, že praž-
ská kriminálka nic kolem Holubů nevyšetřuje a že Dou-
chovy návštěvy jsou čistě soukromé. Plány udělat ho šéfem 
ÚOOZ padly. Doucha rok po zásahu U Holubů od policie 
odešel, nicméně na pražské kriminálce mu zůstalo mnoho 
kamarádů. „Pořád jsme od nich slyšeli, že akce U Ho-
lubů byla k ničemu, jen jsme si zahráli na pistolníky, že 

„Věděl jsem,  
že po mně půjdou,  
ale tohle jsem nečekal.“
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v ÚOOZ jsou neschopní amatéři,“ vzpomíná Macháček. 
Může to být Macháčkův subjektivní pocit, ale je fakt, že 
mnoho detektivů z pražské kriminálky se v pozdější době 
dostalo do podezření ze spolupráce se zločinci. Například 
pražský odbor boje s organizovaným zločinem (neměl 
nic společného s ÚOOZ) musel být po přelomu tisíciletí 
rozpuštěn. Několik detektivů z jednotky bylo odsouzeno 
kvůli podílu na zločineckých akcích známého Berdychova 
gangu, další byli podezřelí ze spolupráce s jinými praž-
skými gangy, někteří detektivové pražské kriminálky byli 
stíháni za vydírání – pod falešnými záminkami obviňovali 
podnikatele a pak údajně za úplatu vyšetřování zastavili. 

Vyšetřování Zdeňka Macháčka kvůli zásahu proti ruské 
mafii bylo po deseti měsících ukončeno na pokyn vrchních 
státních zástupců, ale „Rusové od Holubů“ tu měli stále 
vlivné spolupracovníky, kteří nedali Macháčkovi a jeho ko-
legům pokoj po mnoho dalších let. Například zmíněný Jo-
sef Doucha nastoupil po odchodu z policie do advokátní 
kanceláře někdejšího milicionáře a vojenského prokurátora 
Jiřího Teryngela a oba se v roce 1997 se stali právními zá-
stupci lidí od Holubů, kteří nebyli vyhoštěni – podávali 
za policejní zásah v restauraci opakovaně žaloby za poško-
zení obchodních zájmů.

„Doucha a Teryngel měli blízko k sociální demokracii, 
ostatně jako většina policistů, kteří sloužili od dob komu-
nismu. Doucha se měl dokonce po nástupu Miloše Zemana 
do čela vlády v roce 1998 stát policejním prezidentem. Ne-
stal se jím jen kvůli našim informacím o jeho návštěvách 
U Holubů před zásahem. Nicméně po Zemanově příchodu 
k moci jsem začal mít pocit, že se v policii už dlouho neu-
držím,“ říká Macháček.

Zastání neměl totiž ani na opačné straně politického 
spektra. Zdeněk Macháček a jeho podřízení dokázali roz-
klíčovat vazby společností, ve kterých měli vliv ruští ma-
fiáni nebo v Česku podnikající příslušníci sovětských taj-
ných služeb. „Byl to třeba Interconex s miliardovými obraty, 
silná finanční skupina, která investovala do všeho možného, 
včetně energetiky. Byly tam jasné vazby na ruské mafie, 
a přitom šlo o sponzory ODS a třeba jeden z šéfů společ-

nosti Václav Jáchim se dobře znal s Václavem Klausem. Ob-
dobně Alexander Rebjonok, tajemný Rus, který žil v Česku 
od sedmdesátých let a pracoval v tuzemském uranovém 
průmyslu, musel tedy být hodně blízko KGB, v devadesá-
tých letech skupoval v Karlových Varech nemovitosti i po-
zemky, a i on se kamarádil s Klausem. A my na nich dělali. 
Věděl jsem, že se mě pokusí zbavit, ale že skončím už v roce 
1999 ve vězení za evidentně zmanipulované obvinění – to 
jsem nečekal,“ vzpomíná Macháček.

Na podzim roku 1999 se Zdeněk Macháček, stále šéf 
odboru boje proti ruským mafiím, ocitl ještě s kolegou 
z ÚOOZ ve vazbě. Dostali se tam na základě svědecké 
výpovědi pracovníka celní správy Petra Balína, stíha-
ného v tu dobu za účast na stamilionových podvodech s li-
hem. Balín, jehož obhajoval Josef Doucha, se totiž jednou 
ve vazbě svému advokátovi svěřil s jedním zážitkem. V říjnu 
1997 jej prý přepadli doma tři neznámí policisté, unesli jej 
do Opavy, zavřeli se s ním v kanceláři na tamní služebně 
a navrhli mu následující obchod: on jim dá tři miliony ko-
run a oni budou na oplátku mlčet o jeho zločinech. Ba-
lín pak o svém zážitku dva roky údajně ze strachu mlčel – 
a mluvit se rozhodl až v bezpečí vazby.

Po své výpovědi byl Balín propuštěn z vazby a vyšet-
řovatel z pražské kriminálky mu předložil dvacet fotogra-
fií policistů z ÚOOZ, na nichž celník dva údajné únosce 
poznal. (Později před soudem nebyli ani vyšetřovatel, ani 
státní zástupce schopni vysvětlit, proč ze všech možných 
fotek členů policejního sboru vybrali zrovna tyto fotogra-
fie.) Tato výpověď stačila tehdy policejnímu vyšetřovateli, 
státní zástupkyni i soudu k tomu, aby na dosud zcela bez-
úhonné policisty uvalili vazbu.

Macháček v ní strávil tři měsíce. V roce 2001 byli on 
i jeho kolega soudem zbaveni veškerých obvinění a soudce 
Roman Dočkal konstatoval, že jejich stíhání bylo velkým 
policejním omylem a manipulací. A dal za úkol státní zá-
stupkyni Růžičkové, která zastupovala u soudu žalobu, aby 
vyšetřila, kdo a proč věc zmanipuloval. „Růžičková byla 
ale krátce nato jmenována soudkyní a věc zapadla,“ vzpo-
míná Macháček. „Já už tehdy měl všeho kolem policie až 
po krk a navíc, Douchův přítel Teryngel byl tehdy právní-
kem, který oficiálně zastupoval vládu Miloše Zemana (na-
příklad sepsal trestní oznámení vlády kvůli údajnému úniku 
informací v investigativním článku MF DNES, který se týkal 
případu Olovo, Zemanovými podřízenými sestavených doku-
mentů, které měly diskriminovat vlivnou političku Petru Buz-
kovou – pozn. red.), a nemyslím, že kdybych podal stížnost 
na stát, že by se to někdo odvážil vyšetřit,“ říká Macháček. 

Zdeněk Macháček od policie odešel hned v roce 2001, 
stal se bezpečnostním ředitelem České spořitelny, na po-
stu pracoval třináct let. Před dvěma lety rezignoval, založil 
agenturu Bezpečnost pro 21. století, která se zabývá kom-
plexním bezpečnostním poradenstvím. 

Jiří Teryngel byl později vyšetřován za podílnictví na da-
ňových únicích při obchodu s tabákem a loni byl odsouzen 
k podmínce, Josef Doucha je v současnosti stíhán za údajné 
uplácení soudce Ivana Nováka, který podmíněně propustil 
z vězení Douchova bohatého klienta. X

Zhasněte lampiony – nepřijel. (mogilevič)

Jídelnímu stolu  
dominoval tři metry dlouhý  
pečený žralok.

f
o

t
o

 p
r

o
f

iM
e

d
ia

.c
z



103

Pro školáky ve východočeském Vamberku skončil le-
tošní rok divoce: místo prázdninového loučení padaly 
rány, místo rozdávání květin se vyšetřovalo. Trest uči-
telky Nadi Böhmové (45) nad dvěma žáky páté třídy 
se stal nejzávažnějším školním incidentem v České re-
publice posledních let. Oběti rituálního bití jsou dnes 
v péči psychologa a nad další kariérou přísné peda-
gožky se vznáší otazník.

Špalky u ohně
Ve čtvrtek 29. června dopoledne si pátá třída vamber-
ské školy vyrazila na výlet k blízkému hradu Potštejnu. 
Dva žáci, Robin Jelínek a Michal Matoulek, se na túru 
oblékli příliš teple a učitelka Böhmová je pustila domů 
zbytečný oděv odložit. Se zbytkem třídy se pak měli 
sejít na nedalekém mostě. Zatímco děti s pedagož-
kami (výletu se účastnila ještě jedna učitelka) mlsaly 
v cukrárně za mostem zmrzlinu, Robin s Michalem 
dorazili na smluvené místo, a když spolužáky nenašli, 
vydali se na hrad sami. Naďa Böhmová poslala po mar-
ném čekání kolegyni s třídou do Anenského údolí opé-
kat vuřty a sama se vypravila kluky hledat. Když je 
pak na hradě našla, nařezala jim v rozčilení na zadek: 
vzhledem k předešlému strachu pochopitelný trest. 
Za ostatními dětmi dorazila trojice během půl hodiny. 

Navzdory poměrně dlouhému času vztek z  paní 
učitelky nevyprchal. V  Anenském údolí proto nad 
provinilci vynesla další verdikt. O tom, co se vlastně 
u ohýnku stalo, dnes vypovídají jenom děti. Naďa Böh-
mová totiž s odvoláním na špatnou zkušenost s TV 
Nova nechce událost komentovat a  její kolegyně se 
zase věnovala několika žákům opodál, takže prý nic 
neviděla. Podle shodného svědectví Robina s Micha-
lem a dalších dvou spolužáků se věci seběhly násle-
dovně: učitelka Böhmová přinesla k ohni dva špalky, 
hoši se na ně položili a při tom si museli přes hlavu 
hodit bundu. Ostatní děti v řadě procházely kolem těl 
a na pokyn učitelky muselo každé udeřit hochy klac-
kem přes hýždě. Když se Böhmové zdál úder málo 
silný, vyzvala „trestajícího“ k nové ráně. Jen několik 
žáků dokázalo přísné učitelce odmítnout a plačící kluky 

nepraštit. Když exekuce pobloudilců skončila, dostala 
na příkaz Böhmové ještě ránu od své kamarádky dívka, 
která ztratila leták oznamující rodičům plánovanou 
učitelskou stávku.

Hudební výchova pro pokročilé
Rodiče jednoho z potrestaných Naďa Böhmová od-
poledne upozornila, že jejich syn odešel bez dovolení 
na hrad, a doporučila jim, aby mu za to nařezali. „Je 
možné, že chtěla, abychom si mysleli, že Robin má 
ty modřiny po našem výprasku,“ míní Marcela Jelín-
ková. Pan Jelínek syna bít odmítl a potrestal ho ji-
nak. Večer se Robin svěřil babičce: nejprve s bolestmi, 
pak se vším ostatním. Obě rodiny hned odvezly děti 
do Rychnova na chirurgii. Tam jim lékaři doporučili 
uvědomit policii. Druhý den začala policie ve škole 
děti vyslýchat a v současné době se případ vyšetřuje. 
Zranění chlapců sice nebyla vážná, „lynč“ v Anen-
ském údolí může velmi negativně ovlivnit jejich psy-
chiku: proto se Michal s Robinem podrobí vyšetření 
psychologa. 

Zatím není jasné, co bude s  Naďou Böhmovou. 
Do vamberské školy přišla teprve před rokem, učila zde 
češtinu a hudební výchovu. Její kolegové i žáci tvrdí, že 
dokázala hodně naučit, byla velmi precizní, svědomitá 
a pracovitá. Vztah k dětem ale údajně příliš nezvládla: 
na školáky prý křičela, někdy je i urážela a shazovala 
před ostatními. Velmi nevybíravým způsobem prý jed-
nala také s rodiči. V současné době školský úřad Böh-
mové pozastavil činnost a čeká na rozhodnutí vyšet-
řovatele. Rychnovská policie zatím nemá dost důkazů, 
aby mohla pedagožku obvinit z týrání svěřené osoby 
– pro takovou kvalifi kaci chybí soustavnost a opako-
vání. Ze hry vypadl i trestný čin ublížení na zdraví, 
jelikož zranění chlapců nebyla vážná. A drobné ublí-
žení je pouhým přestupkem. Zakázat někomu výkon 
učitelského povolání má u nás v pravomoci pouze soud, 
takže rychnovský školský úřad může příliš nervózní 
vychovatelce nanejvýš vypovědět smlouvu. Trest má 
ovšem platnost pouze v hranicích příslušného okresu. X

REsPEKT 31/1995

lynč 
v anenském údolí
PETR Tř EšŇáK
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komunističtí poslanci byli  
v absolutní defenzivě!
s markem bendou o jeho začátcích  
v parlamentu maR E K švE H la /  fOTO m i lan jaROš
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Jak jste se stal těsně po revoluci dosazeným členem 
parlamentu? Ukázal na vás někdo? Nebo jste se při-
hlásil sám?
Skoro bych řekl, že tohle si tak úplně nepamatuju. 

Prostě v nějaké chvíli přišla výzva, že nějací studenti mají 
jít do České národní rady. Malinko jsme věděli, co je Fe-
derální shromáždění. Ale co je Česká národní rada, jsem 
do té doby vůbec netušil. Poprvé jsem v té budově byl 23. 
prosince 1989, kdy začaly vzpoury ve věznicích. Za studenty 
jsem byl jmenován do komise pro vězeňství a ta se poprvé 
sešla právě v České národní radě.

Na jakou vysokou školu jste chodil?
Na matematicko-fyzikální fakultu, ale v  té době 

jsme měsíc a čtvrt stávkovali.

Jak to, že vás režim nechal jako syna předního di-
sidenta studovat?
No, nechal studovat je trochu nepřesné… Nechtěli 

mě nechat jít už na střední školu. První přijímací zkoušky 
jsem dělal v roce 1983. Napřed mi napsali, že jsem je udělal 
nejlépe. Potom ale řekli, že jiní uchazeči lépe splnili před-
poklady. Další rok se to opakovalo. Na odvolání nás potom 
s bráchou rozstrkali na technické školy. Takže jsem dělal 
strojní průmyslovku, brácha elektriku-silnoproud. Pak jsem 
v roce 1988 šel na matematiku, protože bylo jasné, že na hu-
manitních oborech nemám šanci. Matfyz nebyla škola, kde 
by byl přetlak.

Zpět k revoluci. Jak přišla nabídka stát se členem 
parlamentu?
Na školu přišla výzva, jestli nechce jít někdo do par-

lamentu. Táta šel do Federálního shromáždění, takže se 
úplně nehodilo, abych tam šel taky. Tak jsem řekl, že zku-
sím Českou národní radu, protože tam se bude dělat vy-
sokoškolský zákon, který byl jednou z priorit studentského 
hnutí.

Kolik bylo mezi studenty na tu pozici zájemců?
Nebyla o to extra rvačka. Ale tehdy běžely události 

strašně rychle. Ze Slovenska přivezli do Federálního shro-
máždění v rámci kooptací kluka, u kterého až na místě zjis-
tili, že mu ještě nebylo jednadvacet, a že se tedy nemůže 
podle ústavy stát poslancem. Museli tedy rychle přivézt 
jiného.

Nehrála roli známost vaší rodiny? 
Byli jsme známá a činná rodina, s bráchou jsme oba 

seděli v centrálním koordinačním výboru studentského 
hnutí. Samozřejmě první nabídka přišla tam a teprve po-
tom se případně rozprostírala dál. V tomhle směru jsem 
asi byl hodně blízko, ale abych řekl, jestli jsem si o to místo 
řekl sám, nebo mě někdo navrhl, to už si fakt nepamatuju.

Plánoval jste, jak dlouho budete poslancem?
Měl jsem představu, že to je na pět měsíců, tedy 

do voleb. Také to nebyla plnohodnotná práce. V únoru 
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1990, když jsem nastupoval, se poslancům dávala je-
nom refundace mzdy. Neexistoval žádný zákon o pla-
tech ústavních činitelů. Jako student jsem neměl refun-
daci žádnou a dostával jsem stravné asi 90 korun na den. 
Ale vzhledem k tomu, že jsem tam seděl každý den, tak 
to nakonec dalo na tehdejší dobu pro mě nepředstavi-
telné peníze.

Kdo vlastně uvolnil vaše poslanecká místa?
V kooptacích šlo o složitý proces, který probíhal už 

od prosince 1989. Tehdy byly jednomandátové volební ob-
vody obsazené jednotnou kandidátkou Národní fronty. A ta 
se mohla sejít, vyslovit nespokojenost s tím, kdo ji zastu-
puje, a poslance vyměnit. A oni se sešli a prostě těm vybra-
ným, nejproblematičtějším lidem řekli, že jsou odvoláni ze 
své pozice. Rozhodlo se o tom u nějakých jednání Občan-
ského fóra a Národní fronty, ale oficiální verdikt musela 
dát Národní fronta.

Šlo odvolání těchto lidí snadno? Nebránili se? 
Možná se i bránili, ale prostě takhle to proběhlo.

Jak to vůbec v České národní radě po vašem pří-
chodu vypadalo? Vznikla tam funkční parlamentní 
komora?
V těch prvních čtyřech pěti měsících ne. Soustředili 

jsme se na přípravu řádných voleb, které proběhly v červnu. 
Dělal se nový zákon o shromažďování, o politických stra-
nách, zákon o tisku, aby se mohla společnost nějakým způ-
sobem sdružovat a na základě toho spustit volby. Navíc 
Česká národní rada byla jen připomínkové místo, rozho-
dovalo se většinou ve Federálním shromáždění. Všechny 
skutečné změny se dělaly až později po volbách v období 
1990–1992.

Takže v prvním období nedošlo k nějaké neshodě, 
k zásadním sporům?
Ne. To byla strašně divná doba. Nás kooptovaných 

poslanců tam seděla menšina a současně ta druhá strana, 
komunističtí poslanci, byla v absolutní defenzivě, takže 
vlastně schválili skoro všechno. Také měli takové straši-
delné způsoby, například že si všichni tykali. Já každému 
slušně vykal, ale když mi ten bolševik počtvrté suverénně 
tyknul, tak jsem si říkal, jak dlouho to mám vydržet, aby 
on mi tykal a já mu vykal? Zvlášť když jsem si o nich nic 
dobrého nemyslel. Takže jsem to tehdy dost řešil, jak se 
k nim chovat.

V análech sněmovny se taky traduje, že jsem hned 
na první nebo druhé schůzi položil otázku, co je na konci 

maREK BEnDa (48) se narodil v Praze v rodině disidentů Kamily 
a václava Bendových. vystudoval strojní průmyslovku, poté nastou-
pil na matematickou-fyzikální fakultu uK, tu však kvůli vstupu do po-
litiky nedokončil. Později vystudoval práva na Západočeské univer-
zitě v Plzni. je nejdéle sloužícím poslancem – v parlamentu chyběl 
pouze v letech 2002–2004. napřed hájil barvy Křesťanskodemokra-
tické strany, v roce 1996 vstoupil do ODs, kde dokázal díky prefe-
renčním hlasům uspět navzdory horšímu umístění na volebních kandi-
dátních listinách. Platí za vyhlášeného konzervativce a parlamentního 
specialistu na právo. (na snímku se svojí matkou Kamilou Bendovou, 
v pozadí je obraz václava Bendy.)



107

programu bod „různé“. Neměli jsme jako dnes čtyři sta 
bodů, ale třeba jen dvacet a na konci bylo „různé“. Moje 
otázka je vyděsila a od té doby už tam bod „různé“ nebyl.

A proč je to vyděsilo?
No protože nevěděli, na co tam bod „různé“ vlastně 

je. Říkalo se, že za posledních dvacet let od vzniku ČNR 
bylo jen jedno vystoupení, které nebylo předem schválené, 
a to byla nějaká interpelace, jak je možné, že utekli na Zá-
pad fotbalisti Slavie Knoflíček s Kubíkem. Jinak všechno, 
co se tam odehrávalo včetně projevů, bylo předem schvá-
leno. Ten barák vůbec nebyl připravený na práci. Měl krásné 
reprezentační prostory, v celé České národní radě byl ale 
jen jeden počítač a jedna tiskárna. Nebyly tam samozřejmě 
žádné kanceláře. U hlavního vchodu, kde je dnes šatna pro 
hosty, bylo dvě stě očíslovaných skříněk, pro každého po-
slance jedna. Opravdu se nepočítalo s tím, že by se v tom 
baráku mělo něco dělat, na to nebyl vůbec připravený.

K čemu potom Česká národní rada byla?
Byl to formální orgán státu, protiváha Slovenské ná-

rodní rady, jejíž vznik byl jednou z podmínek roku 1968. 
„Vopred federalizácia a potom demokracia…“ říkali Slováci. 
Češi to nikdy nechtěli, takže brali ČNR jako obskurní or-
gán. No ale i Federální shromáždění formálně schválilo 
všechno, co mu z vedení komunistické strany nebo z Ná-
rodní fronty přinesli. Šlo o divadlo, že je tady nějaký vo-
lený parlament.

Jak je možné, že byla komunistická strana v takové 
defenzivě? Proč tak ochotně asistovala demontáži 
komunistického státu?
Kladete otázky, které nejsou v téhle zemi sedma-

dvacet let úplně vyřešeny. Naštval mě třeba Petr Pithart, 
který předloni nebo kdy řekl: „Moc ležela na zemi a stačilo 
ji jenom sebrat.“ Nebylo to celé tak jednoduché. Prostě do-
šlo k tomu, že se východní Evropa rozpadala. Poláci měli 
za sebou jaro, Němci útěk a strženou zeď a Českosloven-
sko pořád ještě drželo. Potom se tady rozjely nějaké události 
a minimálně týden do generální stávky, respektive možná 
do demonstrace na Letné 25. a 26. listopadu, jsme nevěděli, 
jak to celé dopadne. No a opakovaně přicházela hlášení 
typu – generální prokuratura vydala zatykače na všechny ze 
stávkového výboru. Měli jsme před dveřmi bodyguardy, aby 
se dalo případně utéct. Ale pak už byli v hluboké defenzivě, 
která se postupně prohlubovala tím, jak mnozí od nich sbí-
hali, připojovali se k vítězům a tvářili se, že s poraženými 
nemají nic společného.

A vaše osobní vysvětlení oné defenzivy v parla-
mentu?
Chyběla jim odvaha…

Přece se nabízely možnosti obstrukcí, házení 
klacků pod nohy. Mohli si říct něco jako: „Fajn, 
je demokracie, budeme tedy hlasovat podle svého 
svědomí.“

Určitě fungování parlamentu komplikovali, o tom 
není pochyb, ale jak říkám, žádné zásadní kroky se ve zmí-
něném půlročním období nedělaly. Pouze se připravovaly 
volby. Dokonce na straně Občanského fóra byla velikán-
ská pochybnost, jestli vůbec do kooptací jít. Padaly návrhy, 
že připravíme změny, předložíme je starému parlamentu, 
a ten je poslušně schválí, jak to uměl… Pak ale převládl 
pocit, že by v tom neměl zůstat Václav Havel sám. Aby byl 
jediný, kdo je zvolen.

Demokracie u oběda
Proč jste v počátcích nezakázali komunistickou 
stranu?
Diskuse o zákazu KSČ běžela poměrně zásadně 

celé jaro 1990 a pak velmi intenzivně ještě minimálně rok. 
I já jako velký antikomunista jsem byl ale opatrný na po-
kusy KSČ zakazovat. Měli jsme před sebou obraz Rumun-
ska, kde sice Ceauşeska slavnostně zastřelili, ale ve vedení 
Fronty národní spásy díky tomu, že zakázali komunistic-
kou stranu, byli jeho přímí pobočníci. A v Rusku to samé 
v podstatě proběhlo o něco později. Měli jsme pocit, že 
když je zakážeme, rozlezou se úplně všude, a že takhle je 
naopak udržíme v takovém skanzenovitém bloku, u něhož 
jsme doufali, že časem vymře.

Skanzenovitý blok nevymřel. Nešlo tedy o chybu? 
Dodnes tehdejší postup hájím. S výjimkou východ-

ního Německa ve všech zemích východního bloku, kde se 
komunistické strany transformovaly na nějakou levici, tak 
tam tahle levice vládla. Česká republika je jediná země, kde 
komunisté ještě nevládli.

Zákaz komunistické strany a jasný distanc od mi-
nulosti byl ale možná důležitý i z obecnějších dů-
vodů. Například by umožnil lidem víc se identifi-
kovat s novým státem, který by dal najevo, že chce 
se zločinnou ideologií minulosti skoncovat.
Možná ano. Jenom říkám, co jsem si tehdy myslel 

a co si myslím dodnes, nikomu jeho odlišný názor neberu. 
Ostatně mnohem důležitější debata než o zákazu komuni-
stické strany se vedla o kontinuitě právního řádu.

Proč jste ji zachovali?
Převážilo mínění, že úplná cesta diskontinuity 

možná není, protože se není kam vrátit. Nebyli jsme 
v situaci, kdy jsme mohli říct: „Vracíme se do roku 1938.“ 
První republika také kompletně převzala rakouské zá-
konodárství a jenom řešila, co zruší. I můj otec – já jsem 
byl tehdy jen nosič vody – spíše zastával názor, že než 
abychom se soustředili na vznešenou teoretickou debatu, 
je mnohem důležitější prosadit konkrétní kroky diskon-
tinuity. To znamenalo třeba první rehabilitační zákon, 
ve kterém se 270 tisíc rozsudků ze zákona zrušilo. To 
samé bylo posléze celé restituční zákonodárství, které 
směřovalo k  obnovení majetkového stavu roku 1948. 
Nemuseli jsme vést nekonečné teoretické debaty o tom, 
jestli budou platit uzavřená manželství, ale pokoušeli 
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jsme se v co největším rozsahu negovat dopady těch čty-
řiceti let a vrátit se nějakým způsobem zpět.

Zasahovala do těchto diskusí komunistická strana? 
Po volbách v roce 1990 neměla vůbec žádný vliv 

a diskuse probíhala mimo ni. A ano, probíhala mnohem 
víc o restitučních zákonech, lustračních zákonech, rehabi-
litacích a posléze scénáři ekonomické reformy. Probíhala 
mezi vítězi, spíš než že by se někdo bavil s komunisty, pro-
tože o čem bychom se s nimi bavili?

Do parlamentu jste přišel v jednadvaceti letech. 
Našel jste si hned nějakou svoji agendu? Přece jen 
v jednadvaceti mívá člověk jiné zájmy. 
Začínal jsem ve výboru, pod který patřilo školství 

a kultura, a šel jsem tam opravdu v první fázi s tezí – jdeme 
udělat nový vysokoškolský zákon. Obecně šlo o to, aby byly 
vysoké školy samostatné, aby existovala jiná reprezentace 
studentů než prostřednictvím Socialistického svazu mládeže 
a aby se vysoké školství stalo svobodným vysokým škol-
stvím. Naší snahou bylo jít cestou maximální samospráv-
nosti vysokých škol a velkého zapojení studentů. Věřili jsme, 
že to bude fungovat. V následujících letech se ukázalo, že 
prvotní nadšení – zejména studentů – nad spravováním škol 
velmi rychle vyprchalo a že staří zkušení funkcionáři byli 
schopni všechny ty schůze vysedět lépe, volby obsadit lépe 
– poměrně bryskně to tam zase zpátky obsadili. A kdybych 
měl dnes někomu radit, jak má dělat reformu vysokého škol-
ství v přechodu z totalitního režimu do normálního, tak mu 
určitě nebudu říkat, aby to dělal formou samosprávy.

Jak jste se dostal k právní agendě? 
Někdy po volbách 1990 otěhotněla Hana Marva-

nová a potřebovala odejít z ústavně právního výboru, pro-
tože tam bylo příliš práce. Šel jsem na její místo, protože se 
mělo řešit restituční zákonodárství, na kterém nám zále-
želo. Federální vláda v čele s Pavlem Rychetským a Václa-
vem Klausem tehdy navrhla pouze finanční restituce, kdy 
se něco poškozeným lidem vyplatí. Táta mi tenkrát při-
nesl návrh materiálních restitucí, nechal jsem ho schválit 
v České národní radě a odtud jsme to odeslali do federálu, 
kde se předělal ještě do jiné podoby. Na začátku téhle mé 
snahy ale byl úkol od táty: „Musíš protlačit materiální re-
stituce v národním parlamentu.“

Jak se vám s otcem spolupracovalo?
Říkalo se, že KDS (Křesťanskodemokratická strana, 

založil ji Václav Benda hned po revoluci a podle jeho představ 
měla konkurovat tehdy zkompromitovaným lidovcům – pozn. 
red.) je řízena z naší kuchyně. Táta doma vaříval, takže když 
jsme se po práci kolem půlnoci sešli, tak jsem mu pomáhal 
vařit a domlouvali jsme se, co se bude dít druhý den. Byli 
jsme tedy ve stálém kontaktu. 

Ve všem podstatném v politice jste se shodli?
No jasně, já jsem tátu poslouchal. Jen výjimečně 

jsme se na něčem neshodovali. Vím, že velkou při jsme 
měli při tvorbě jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Se 
svojí zkušeností z Federálního shromáždění byl hrozně 
proti tomu, aby usnášecí schopnost sněmovny byla nižší než 
nadpoloviční většina. Já jsem říkal, že vysoká kvóra usnáše-
níschopnosti sněmovnu vyprazdňují, protože je jednodušší 
ji vlastně neúčastí rozbořit. Nízká kvóra sněmovnu naplňují, 
protože je potřeba tam být. Šlo ale spíše o dílčí spor, skoro 
bych řekl právně-politický, který jsme měli. Ale jinak jsme 
neshody neměli. V prvních letech jsem měl politiku jasně 
vytyčenou: „Táta jde a já za ním, doplňuju ho a případně se 
někde něco pokouším dělat sám.“ Generální linie byla jeho.

Jak v případě neshody reagoval? Otcové se na děti 
rádi rozčilují. Rozčiloval se?
Málokdy. Dokonce myslím, že si v počátcích KDS 

i ostatních orgánů, ve kterých seděl, možná až příliš zaklá-
dal na tom, že jeho úkolem je naučit lidi kolem sebe demo-
kracii. Že není důležité jenom vybrat nejsprávnější řešení, 
ale že současně je třeba se naučit, jak k tomu správnému 
řešení dojít. A že je třeba ostatní přesvědčit, nejen vyhrát  
hlasování. Měl jsem u něj pocit, že řadu věcí prohrál proto, 
že neměl ochotu bouchnout pěstí do stolu a říct: „Musí to 
být takhle…“ Byl přesvědčen, že mu lidi musí věřit. A já 
jsem mu většinou věřil.

Inspiroval jste se tím? Taky se snažíte podobným 
způsobem v lidech kultivovat demokracii?
Vždycky jsem se o to snažil. My jsme byli vycho-

váváni tak, že se i o nedělním obědě hlasovalo. Táta no-
sil návrhy tří jídel. Jak jsme ale stárli, tak jsme zjišťovali, 
že jeho návrhy mají občas různé háčky a že už je předem 
rozhodnutý, co se má vařit. Takže třeba řekl: „Buď budou 
škubánky, ty udělám sám, nebo udělám tohle, ale to mu-
síte všichni pomáhat.“ A tak bylo celkem jasné, jak dopadne 
hlasování. Ale úplně nemanipuloval.

Když se podíváte zpětně na  celých dvacet sedm 
let, v nichž jste téměř neustále hrál důležitou roli:  
máte pocit, že jsme jako společnost zvládli pro-
měnu státu od komunismu k demokracii dobře? 
Jsem hluboce přesvědčen, že ano. Zažili jsme nej-

klidnější, nejsvobodnější, nejbohatší – nebo jak to nazvat 
– období v dějinách českých zemí a současně se nic tak 
strašného nedělo. Aféry, které se občas objeví, jsou rela-
tivně obskurního charakteru. Člověk na cestě najde chyby, 
dokonce i svoje chyby někdy najde… 

Jaké? 
Za největší svou chybu v posledních deseti letech 

pokládám, že jsem kývl na přímou volbu prezidenta, které 
jsem se dlouhou dobu bránil. Potom jsem se nechal uke-
cat, že jsou důležitější věci, kvůli kterým stojí za to přímou 
volbu prezidenta pustit. Myslím, že to byla velká chyba, 
která výrazně rozkolísala systém. A teď vůbec nejde o to, 
jestli byl zvolen Zeman, nebo ne, to je úplně jedno. X
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Náhoda, nebo příznak čehosi? I  v  době narůstají-
cích problémů českého hospodářství a politiky si pre-
miér udělal čas a ve svých článcích pro Lidové noviny 
(5. dubna a 31. května 1997) se svěřil se svými názory 
na roli elektronických médií, především na internet. 
Nic proti jeho zdravé skepsi vůči zbožnění počítačů 
a jejich prorůstání do veškerých životních sfér – proti 
privatizaci našeho volného času, atomizaci lidské spo-
lečnosti, jak sám píše. Nic proti tomu, právě naopak. 
Na citovaných článcích však zaráží jiná, snad příznač-
nější věc: Václav Klaus, velmi racionální a přesně se 
vyjadřující člověk i politik, nerozlišuje mezi pojmy in-
formace a komunikace.

Kdo hledá, nemusí najít
„Nečtu-li si doma celá desetiletí v encyklopediích, ne-
budu asi příliš často využívat ani internet. Nevím-li, 
co v těchto encyklopediích hledat, nebudu umět hle-
dat ani v internetu,“ píše premiér. „Nová informace 
má smysl jen tehdy, je-li před ní pevná soustava toho, 
kam tuto konkrétní informaci zařadit.“ Navíc jde 
i o sociální kapitál, vytvářený pocitem důvěry, vzájem-
nosti, mravní povinnosti, zodpovědnosti vůči druhým 
i celku. A v tomto směru není zcela jasné, zda „k jeho 
zvýšení televize a internet přispívá, či nikoli“.

Ti, kdo hledají na internetu encyklopedické infor-
mace, bývají obvykle zklamáni. Samotný internet není 
služba, ale „pouhá“ globální síť počítačů, která umož-
ňuje provoz různých technologií. Nemá majitele, ře-
ditele ani právní subjektivitu, nikde nesídlí a neplatí 
daně: z toho nevyhnutelně vyplývá, že v elektronickém 
vesmíru vládne chaos – zhoubný pro nezkušené hle-
dače encyklopedických informací, ale neškodný vůči 
těm, kdo chtějí snadno, rychle a levně komunikovat.

Proto také nemá smysl – v souvislosti s informacemi 
– mluvit o internetu jako o celku, stejně jako nemá 
valný smysl mluvit o papíru, na kterém je tištěna ency-
klopedie. Smysl však má mluvit o jednotlivých techno-
logiích sítě. Ten, kdo se poprvé pustí do hledání infor-
mace ve zřejmě nejrozšířenější z nich, na World Wide 
Webu, si skutečně může připadat jako dítě v univer-

zitní knihovně: listuje stránkami, okouzleně si prohlíží 
krásné obrázky, fotografi e a mapy, ale jaký je smysl 
toho všeho? Avšak ten, kdo využívá třeba elektronic-
kou poštu nebo se účastní diskusních skupin, se pohy-
buje ve zcela jiném světě – ve světě komunikace. Proto 
také nemůžeme házet do jednoho pytle televizi a in-
ternet.

Kdo píše, musí přemýšlet
Filozof Václav Bělohradský vidí v televizi poslední mo-
derní médium: televize vytvořila globální vesnici – při-
nesla do světových obýváků a kuchyní bezprostřední 
informace a obrazy z opačných koutů téže planety, při-
blížila tváře špičkových politiků, sportovců nebo herců 
až do poslední samoty v lese. Naproti tomu internet 
je podle Bělohradského prvním postmoderním mé-
diem: internet vytvořil globální symposion – z pasiv-
ního konzumenta obrazovky a jí podávaných informací 
učinil aktivního účastníka diskuse, komunikátora. Je 
zvláštní, že premiér Klaus, často pozorný posluchač 
Václava Bělohradského, tento rozdíl nerefl ektuje.

Komunikace prostřednictvím sítě ovlivnila v klad-
ném smyslu i zmíněný sociální kapitál. Malý příklad. 
V dnešní době už není ani v Česku výjimkou, komu-
nikují-li rodiče elektronickou poštou – tedy za popla-
tek místního hovoru! – se svými dětmi, které studují 
v Americe či Austrálii. Každý, kdo po letech hektic-
kého telefonování začal používat tuto cestu, ví, jak se 
změnily jeho vyjadřovací schopnosti, když musel for-
mulovat myšlenky na „papír“ místo do sluchátka. Ne-
mluvě o tom, jaký význam může mít internet pro tě-
lesně postižené – ať už jde o práci, nebo o sociální 
vazby.

Závěrem: Václav Klaus – podle citovaných článků 
v Lidových novinách – považuje internet za prostředek 
informace, nikoli komunikace. Snad neuškodí nahléd-
nout do latinského slovníku. „Communicare“ znamená 
„sdílet“, „svěřovat“, „stýkat se“, ale i „přijímat“. „Infor-
mare“ znamená „utvářet“, „informovat“, „vzdělávat“, ale 
i „poučovat“. X

REsPEKT 24/1997

proč nemá václav klaus 
rád internet
Z BYně K PETRáčE K
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tejně jako jinde v  československé spo-
lečnosti, také ve vědě panovala na konci 
osmdesátých let chmurná situace. Mnoho 
špičkových lidí ze země odešlo, další byli 
počátkem normalizace z  politických dů-
vodů vyhozeni nebo odsunuti na méně 
významná místa. Scházely přístroje, 
kontakt se Západem byl omezen na mi-
nimum.

Ihned po revoluci vtrhl do izolovaného 
ghetta československé vědy vichr nové 

doby. V  centru pozornosti se ocitl především centrálně ří-
zený moloch Československé akademie věd (ČSAV) a vy-
nořila se otázka, co s ním. Spory o osud akademie nabývaly 
dramatických podob a jejich výsledek rozhodl o způsobu, 
jakým je česká věda organizována dodnes. S  odstupem více 
než čtvrtstoletí lze dnes již s klidem přemýšlet o tom, co 
bylo nevyhnutelné a zda se při proměně zdejší přiškrcené 
vědy v otevřený a dynamický organismus nemělo postupo-
vat úplně jinak.

Haló, nemáte cihly?
Před revolucí nevládla na akademii zrovna oslnivá pra-
covní morálka. Chemik Josef Michl, jeden z  nejúspěšněj-
ších českých vědců, který se po srpnové invazi v  roce 1968 
nevrátil ze  zahraničního pobytu, poté si ale vzal Ameri-
čanku a svůj pobyt ve Spojených státech legalizoval, zavítal 
v  rámci krátkého výměnného pobytu v roce 1987 do Ústavu 
organické chemie a biochemie ČSAV. Umístili ho do je-
diné kanceláře, která na daném poschodí měla telefon, 
a tak neustále někdo přicházel telefonovat. „Skoro žádné 
z  těch hovorů se netýkaly vědy,“ vzpomíná známý che-
mik. „Jedna paní si stavěla chatu a celý den sháněla cihly. 
Další pán byl filatelista, ten zas pořád po telefonu prodával 
a kupoval známky. Většina lidí přišla do práce, dala si kafe, 
přečetla noviny, povídali si, pak se šlo na oběd a po obědě 
už nemělo smysl začínat s  nějakými pokusy,“ vypráví vě-
dec, který dnes působí především na Coloradské univerzitě  
v  Boulderu. V akademii sice i tehdy stále bádali špičkoví 
lidé, třeba chemici Otto Wichterle, Antonín Holý a Rudolf 
Zahradník, astronom Zdeněk Ceplecha a další, v  celko-
vém počtu více než 12 tisíc zaměstnanců české části akade-

mie, rozesetých po 85 akademických ústavech, to však byly 
spíše vzácné výjimky.

Po revoluci se chvíli zdálo, že bude čas v klidu promy-
slet další osud ČSAV a přijít na to, jak ji změnit v nějakou 
modernější, otevřenější instituci. Narychlo najatá britská 
poradenská společnost Segal Quince Wicksteed Ltd. tehdy 
doporučila, aby nové těleso bylo mnohem provázanější  
s  vysokými školami, aby vzniklo jakési rozvolněné pro-
středí: „Lidé by volně přecházeli mezi univerzitami a aka-
demií, ústavy by sdělovaly studentům, co vybádaly,“ vzpo-
míná historik vědy Antonín Kostlán, který se těchto příprav 
účastnil. Reforma však rychle spadla pod stůl, podle 
Kostlána kvůli odporu vysokých škol, které se změn bály.

Jiný pokus nově vykolíkovat hřiště české vědy organizo-
val vědec, počítačový odborník a bratr tehdejšího prezidenta 
Ivan Havel, jenž svolal neoficiální schůzku zástupců akade-
mie, Univerzity Karlovy a ČVUT. Vznikl zde návrh memo-
randa, jež vymezovalo vzájemné vztahy této trojice silných 
institucí hlavně ve vzdělávání. Podobný triumvirát, ochotný 
spolupracovat a rozdělit si role, by vláda musela respektovat, 
a memorandum se tak mohlo stát základem nového uspo-
řádání. „Dokument ale nebyl nikdy podepsán, pánové se 
nemohli dohodnout, každý měl nějaké námitky,“ vysvět-
luje účastník tehdejších vyjednávání astrofyzik Jan Palouš.

Tehdy byla vykopána válečná sekera mezi akademií a vy-
sokými školami a úplně zakopat se ji nepovedlo dodnes. 
Akademie věd, která v sobě tehdy soustřeďovala naprostou 
většinu základního výzkumu, se tak ocitla v  nebezpečné 
situaci. Ministr školství Petr Vopěnka si na jaře 1990 před-
stavoval, že ji úplně zruší a části jednotlivých akademických 
ústavů připojí k  univerzitám, aby – jak vzpomíná Antonín 
Kostlán – lidé z  akademie, ve Vopěnkových očích kvalitní 
vědci, na sebe vzali roli jakýchsi „zlých vlčáků“ a vyštěkali 
z  vysokých škol „líné králíky“, kteří se tam podle Vopěnky 
usadili. „Byla to hezká, ale úplně nerealistická představa,“ 
říká Kostlán.

Zatímco se vedly popsané spory, stahovala se mračna 
nejen nad akademií, ale i nad základním výzkumem jako 
takovým. Lidé jako federální ministr financí Václav Klaus 
či ministr české vlády Karel Dyba jevili pro toto „neu-
žitečné“ bádání, které přispívá do pokladnice světového 
poznání, ne však nutně do státní pokladny, pramalé po-

mírný pokrok v mezích zákona
porevoluční reforma české vědy  
je pokládána za relativně   
úspěšnou operaci maRTi n u H líř
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chopení. Toto myšlenkové klima se podle Kostlána rodilo 
už za normalizace v takzvané Státní komisi pro vědecko-
technický rozvoj a inovace, jejíž úředníci se po revoluci 
přelili na všechny důležité orgány, kde se rozhodovalo 
o vědě, a přenášeli své názory na některé politiky. Šéf ko-
mise František Reichel byl dokonce ministrem v Čalfově 
federální vládě, než se zjistilo, že jde o bývalého informá-
tora vojenské kontrarozvědky.

Dobrý základní výzkum, jak známo, zvyšuje kvalitu vě-
decko-technické scény v  dané zemi, což se nakonec pro-
mítne i do ekonomického rozvoje. Mnozí tehdejší šéfové 
exekutivy však tento dlouhodobý strategický pohled ne-
uznávali. Václav Klaus například urazil nově zvoleného 
předsedu ČSAV, slavného tvůrce kontaktních čoček Ottu 
Wichterleho, když si ho pozval na jednání vlády, nechal 
ho čekat za zavřenými dveřmi a pak ho poslal domů s tím, 
že ho vlastně nepotřebuje. Dyba si vážně pohrával s  myš-
lenkou, že některé akademické ústavy nechá zprivatizovat, 
a strašil vědce, že zná ve Spojených státech podnikatele, 
kteří by do privatizace okamžitě šli. Privatizace akademie 
by nepochybně znamenala konec základního výzkumu 
na dlouhá léta.

Brzy tak začalo být jasné, že k žádné promyšlené re-
formě české vědy nedojde a věci se budou odehrávat ži-
velně. Jedinou šancí na záchranu akademie se ukázala její 
zásadní proměna, která se ostatně rozběhla ihned po re-
voluci. První předrevoluční ředitel ústavu byl vyhozen už 
koncem listopadu 1989, na ředitelská místa byly vypsány 

konkurzy a do května 1990 měly všechny ústavy nové ve-
dení. Na řízení akademie se začal rozhodující měrou podí-
let sbor volených zástupců jednotlivých ústavů a postupně 
byl odbourán sovětský způsob vedení sborem „zaslouži-
lých“ akademiků a „členů-korespondentů“, což byl orgán 
po celou dobu normalizace naprosto pasivní a servilní 
ke komunistické moci.

I díky reformě akademie neztratila sympatie veřejnosti 
a poslanců, což se ukázalo velkou výhodou v  roce 1992, kdy 
se ministr Vopěnka pokusil sprovodit akademii ze světa le-
gislativní cestou. Poslanci mu to nakonec nedovolili, odveta 
však přišla vzápětí – politici akademikům oznámili, že si 
v roce 1993 budou muset vystačit s rozpočtem, který oproti 
tomu tehdy aktuálnímu, již dříve seškrtanému, splaskne 
ještě o třetinu. Díky dalšímu kolu často bolestivého propou-
štění však Akademie věd České republiky, v niž se  ČSAV 
změnila se zánikem federace, nakonec přežila.

Celkem se akademie věd do roku 1993 zbavila polo-
viny z  původních 12 tisíc zaměstnanců a zrušila 22 ústavů 
(dnes je ústavů zhruba 50). Zároveň vzala svým kritikům 
jeden z  hlavních argumentů, totiž že jde o instituci so-
větského typu. O tom, na čem se bude v  nové akademii 
pracovat, již nerozhodoval sbor zasloužilých seniorních 
kapacit, ale přímo jednotlivé týmy, které si začaly hledat 
peníze na výzkum prostřednictvím grantů. Rovněž celé 
ústavy získaly nezávislost, vedení akademie má nad nimi 
jen velmi omezenou kontrolu. Tento systém přežil bez 
velkých změn dodnes.

možností, jak zlepšit českou vědu, je víc.
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Kudy dál
Transformace akademie věd podle Josefa Michla patří 
v kontextu devadesátých let k  pozitivním příběhům. „Před 
revolucí jsem si myslel, že by bylo lepší akademii a vysoké 
školy nějak sloučit, protože odtržení vědy a výuky je nesmy-
slné. Ale bylo by to jako chtít slučovat slona s  myší, protože 
vědy se tehdy na univerzitách moc nedělalo,“ uvažuje slavný 
chemik, podle něhož navíc české vysoké školy neprošly tak 
dramatickým přerodem jako akademie a kvalitních vědců 
na nich dodnes působí méně. Pohled do statistik jeho slova 
částečně potvrzuje – nejvíce sice v Česku publikují vysoké 
školy, na nichž také bádá nejvíc výzkumníků, Akademie 
věd však ve větší míře produkuje kvalitní publikace, takové, 
které vycházejí v zahraničních recenzovaných časopisech.

Přesto se ne každý s Michlovým pohledem stoprocentně 
ztotožňuje. „Ano, lze připustit, že reforma české vědy do-
padla relativně dobře. Také se to ale mohlo udělat mnohem 
lépe,“ myslí si amerikanista a literární historik Josef Jařab, 
který byl v devadesátých letech postupně rektorem Univer-
zity Palackého v  Olomouci a Středoevropské univerzity  
v  Budapešti. Zatímco v  přírodovědných a technických 
oborech dávalo podle něj zachování Akademie věd smysl, 
u věd humanitních a společenských to byla chyba – akade-
mické ústavy se měly zrušit a jejich pracovníkům nabídnout, 
aby šli učit na vysoké školy, aby tu pomohli s jejich promě-
nou. „Humanitní vědy by na tom dnes byly lépe,“ říká lite-
rární vědec a rovněž bývalý senátor Jařab.

Pravda je, že ačkoli má současná česká vědecká scéna 
oproti devadesátým letům podstatně lepší výsledky, zase 
tolik neexceluje. Vezmeme-li za měřítko kvality citova-
nost, pak výrazně nadprůměrné jsou ve světovém mě-
řítku jen klinická medicína, fyzika a astronomie. O fyzi-
cích a chemicích lze také říci, že publikují převážně v těch 
nejkvalitnějších světových časopisech. Za světovým prů-
měrem naopak zaostávají zmíněné humanitní vědy a eko-

nomie, obory, které „reálný socialismus“ poškodil nejvíce, 
ale také třeba počítačové vědy. Kde tedy hledat další mož-
nosti zlepšení?

Podle Josefa Michla by se měla česká věda soustředit na-
příklad na to, aby dala mladým badatelům více nezávislosti 
a možnost vybojovat si svoje místo na slunci – podobnou 
šanci, jakou mají jejich kolegové na amerických univerzi-
tách. Člověk, který má několik let po doktorátu a nastoupí 
v  USA na  pozici „assistant professor“, tedy něco jako do-
cent, získává ve výzkumu naprostou volnost; dostává pět 
až sedm let na to, aby ukázal, že pracuje na něčem důleži-
tém, a svou pozici na univerzitě tak obhájil. „Znamená to, 
že lidé, kteří mají nejodvážnější myšlenky a jsou ochotni 
riskovat, dostanou šanci své nápady vyzkoušet v  době, kdy 
jim je 30 nebo 35 let, tedy v  nejkreativnějším věku,“ vysvět-
luje Michl. Podobný systém v Česku (ale i v mnoha jiných 
evropských zemích) až na výjimky chybí.

Možností, jak zlepšit českou vědu, je víc – diskutuje se 
třeba o jistém omezení nutnosti neustále soutěžit o granty, 
což je změna, která by mohla dát vědcům více klidu a sou-
středění na výzkum, mluví se o nezbytnosti zkrocení přebu-
jelé administrativy a postupně se zavádí lepší systém hodno-
cení vědeckých výsledků, který by v budoucnu mohl ukázat, 
kde jsou skutečně slabá místa. Univerzity by se mohly roz-
dělit na pár špičkových, výzkumných, které by vychovávaly 
vědce, a na ty ostatní, jež by produkovaly spíše prakticky 
zaměřené absolventy čtyřletého bakalářského studia.

Tyto diskutované změny však nejdou proti duchu vývoje 
v devadesátých letech, kdy běh událostí rozhodl o zacho-
vání akademie jako samostatné, reformované instituce, kdy 
se postupně začala posilovat výzkumná role univerzit a roz-
běhla se soutěž o granty coby hlavní zdroj peněz na vědecké 
bádání. V tomto smyslu je tedy tehdejší reforma pokládána 
za relativně úspěšnou a další cesty ke zlepšení patrně neve-
dou přes demontáž toho, co tehdy vzniklo. X

Podle Rudolfa Zahradníka, 
úspěšného předsedy akademie 
věd čR z let 1993–2001, je 
šetřit na této instituci hloupé 
a nepřijatelné.
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Několik posledních měsíců patří k oblíbenému tématu 
českých médií kritika poměrů na Slovensku. Díky sy-
rové upřímnosti, s jakou se dnes nad Dunajem ofi ci-
álně „dělá politika“, je to vděčný a nepříliš složitý ná-
mět. Od útoků premiéra Mečiara na nepohodlný tisk 
a opozici přes naduté tlachy národně orientovaných po-
slanců až po zvolna se šířící strach mezi „jinak smýšle-
jícími“ občany – o tom všem jsme informováni rychle 
a přesně. Není to samozřejmě od věci – Bratislava je 
příliš blízko na to, abychom mlčky přehlíželi nebez-
pečné výstřelky tamějších mocných. Co zaráží, je fakt, 
že kritickou pozornost k chování slovenské elity nedo-
provází snaha stejně kriticky vážit chování elity české. 
Přitom zvlášť v poslední době jde o téma přinejmen-
ším stejně zábavné.

Všechno je dovoleno
Když před čtrnácti dny skupina namol opilých českých 
poslanců hajlovala přímo ve Federálním shromáždění, 
nepovažovali to jejich kolegové za nic neobvyklého. 
Zákonodárný sbor nevzrušilo ani to, že jeden z jeho 
členů nožem napadl novináře. Šéf Liberálně sociální 
unie František Trnka dokonce útočníka (mimochodem 
člena své strany) pochválil jako „dobrého vlastence“. Nic 
neilustruje pád tuzemských společenských norem lépe 
než tato přízračná parlamentní scéna a lhostejnost, která 
po ní následovala. Ale příkladů odpudivé trapnosti je 
na veřejné scéně mnohem víc. Monstra jako vystřižená 
z atmosféry druhé (pomnichovské) republiky se hlásí 
o slovo s nepřehlédnutelným důrazem. „My se na roz-
díl od levicového bohéma Václava Havla a jeho nomen-
klaturní komunisticko-chartistické družiny nebudeme 
řídit podle režie KSČ, StB a KGB,“ píše ve čtvrtečním 
Metropolitním Telegrafu signatář „iniciativní skupiny 
Charty 77“ Vlado Pavlík. Opět nic neobvyklého: útoky 
na posledního prezidenta ČSFR jsou čerstvou módou 
tzv. pravicového tisku. Argumenty v nich čím dál čas-
těji nahrazuje košatý slovník prokurátorů z padesátých 
let, ale nikoho to – zdá se – příliš neleká. Nakonec, cestu 

v tomto směru posvětil nedávno sám poradce českého 
premiéra a autor jeho některých projevů Bohumil Do-
ležal. Ve svém „Příspěvku k typologii polistopadové 
fauny“ (Český deník, 14. listopadu 1992) pojmenoval 
Havla opravdu vzletně: „supervačnatý velekněz Pravdy 
a Lásky“. Stává-li se urválkovská obraznost normou lidí 
z tzv. vysoké politiky, proč by měla překvapovat ve slo-
hových pracích radikálů typu Pavlíka?

Noví bojovníci
Nízkost a hulvátství politického souboje nepatří k vý-
hradně českým specialitám. Najdeme je všude, i v ci-
vilizovaných zemích na západ od Aše. Nicméně tamní 
společnosti si přinejmenším od druhé světové války 
postupně stanovily pevná (i když nepsaná) pravidla, co 
se „ještě smí“ a co už nikoli. Politici, média a veřejní 
činitelé, kteří tato pravidla poruší, jsou většinou odsu-
nuti za okraj spektra vnímaného jako seriózní. U nás 
jako by s blížícím se rozdělením státu nastával opačný 
proces. Do pozice normy se pomalu ale jistě dere „po-
liticky správná“ rána pod pás. Předseda vlády a šéf nej-
silnější politické strany pravidelně přispívá do novin, 
které co do ideologické nenávisti drží v českém tisku 
primát. Není to tak dlouho, co právě tento list (s kon-
geniálním jménem Český deník) zavedl do české po-
litické kultury dlouho opomíjenou fi ntu: zesměšnění 
názorového protivníka poukazem na  jeho tělesnou 
vadu. Tehdy doplatil na svou kulhavost Jiří Svoboda 
z KSČM, příště to mohou být brýle nebo příliš dlouhý 
nos někoho jiného. Pak už možná bude pozdě lito-
vat, že se na obranu kulhajícího komunisty postavil 
jediný demokrat, Jiří Hanák z Lidových novin. Nikdo 
jiný zřejmě neměl odvahu riskovat kýbl odvetné špíny, 
který dnes k takovému angažmá neodmyslitelně pa-
tří. A tento počínající strach před konfl iktem s novými 
„strážci demokracie“ je pro naši pravicovou scénu mno-
hem nebezpečnější než všechny projevy Ivana Svitáka 
a Miloše Zemana dohromady. X

REsPEKT 49/1992

ovládne český stát 
atmosféra druhé republiky?
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Po letošním 6. lednu dostaly všechny dosavadní úvahy 
nad zbytečností ochranky českých politiků velký otaz-
ník. Tento den odpoledne byl totiž přímo ve své kan-
celáři přepaden ministr zemědělství Josef Lux. Mladý 
útočník mu nejprve nastříkal do očí slzný plyn a pak 
vytáhl nůž. I  když souhrou okolností včas zasáhla 
ostraha budovy, incident upozornil na to, že vniknout 
do pracoven některých členů vlády se zbraní v ruce není 
u nás žádný problém.

Sedmadvacetiletému Pavlu Jansovi k tomu stačilo 
ukázat ve vrátnici ministerstva zemědělství občanku 
a říci, že jde k ministrovi. Čas příchodu si zvolil dobře: 
pondělní odpoledne mívá Josef Lux vyhrazeno pro 
práci ve své kanceláři. Do mikrofonu u zaklapnutých 
dveří do předsálí ministerské úřadovny Jansa opět sdě-
lil, že přichází za ministrem, a sekretářka mu automa-
ticky otevřela. Vzápětí sice zjistila, že není objednán, 
ale po dohovoru s Luxem neznámou tvář vybídla, ať 
v křesle počká na přijetí.

Po čtvrt hodině se tak navenek ještě klidný Jansa do-
stal do ministerské pracovny a zaklapl za sebou dveře. 
Chvíli na šéfa lidovců beze slova zíral a pak náhle vy-
chrlil proud nadávek. Jejich přesné znění nechce J. Lux 
opakovat; podle deníku Právo nazval Jansa ministra 
zemědělství „hajzlem“ a „prasetem“. Podobnou zkuše-
nost lidovecký politik dosud podle své mluvčí neza-
žil. „Takhle se bavit nebudeme,“ odpověděl na urážky 
a vykročil ke dveřím. V tu chvíli se na něj útočník vrhl. 
V následné strkanici pak Jansa vytáhl ampuli s plynem 
a stříkl jej Luxovi do očí. Pak vytáhl nůž, skočil ke stolu 
a přeřízl drát na ministrově psacím stole. Toho Josef 
Lux, který díky brýlím nebyl zcela oslepen, využil a vy-
běhl na chodbu. Než jej stačil Jansa dohonit, přivolala 

šokovaná sekretářka ostrahu. Jansu odvedli a ministr 
odešel po vymytí očí na pravidelnou poradu se svými 
náměstky.

O motivu svého útoku se Jansa zatím s policií od-
mítá bavit. Otázka, proč si vybral zrovna šéfa lidovců, 
tedy zůstává nejasná. Při prvním výslechu po útoku se 
mladík představil vyšetřovatelům jako absolvent „jedné 
střední školy“ a spolupracovník bezpečnostní agentury, 
jejíž jméno si prý nepamatuje. Na základě zcela nelo-
gického chování a pomatených výpovědí požádali po-
licisté o posudek psychiatry. První informace v tomto 
směru by měly být k dispozici během týdne.

Pavel Jansa obývá se svou matkou byt v paneláku 
na pražském sídlišti Košík. Paní Jansová se k nena-
dálé slávě svého syna vyjadřovat nechce. „Co si to do-
volujete,“ křičí rozhořčeně mezi dveřmi bytu. A vzá-
pětí dodává: „To je ale kanál!“ Ve svém okolí mají 
Jansovi pověst hlučné, rozhádané rodiny a sám Pa-
vel „chlapíka, který je schopen čehokoli“. Policisté 
z místního okrsku jej několikrát vyšetřovali pro vý-
tržnost. Nechtějí ale prozradit, co přesně udělal a zda 
jej nějak postihli. Jen vzpomínají, že jednou Jansa po-
žadoval, aby k výslechu přijel ministr vnitra nebo ale-
spoň policejní prezident.

Luxův úřad patří k nejsnáze přístupným minister-
stvům: stačí se zapsat na vrátnici a jít. Změna se ne-
chystá ani po pondělním extempore. „Denně k nám 
přijde až tisíc lidí. Nemůžeme se změnit na  uza-
vřený úřad,“ říká Libuše Alterová z tiskového odboru. 
Po  pondělním útoku však Lux přece jen speciální 
ochranu dostal. V předsálí jeho kanceláře nyní sedí 
muž ve fi alovém saku a kontroluje všechny návštěvy. X

REsPEKT 4/1997

nevšední odpoledne 
ministra josefa luXe
maR E K švE H la
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Výtvarnice Léna Brauner a DJka IM Cyber jsou další dvojicí umělců, která se zapojila do
projektu KlokArt. Jejich originální spolupráce pomůže Fondu ohrožených dětí získat finanční

prostředky pro Klokánky.

„Hlavní myšlenkou bylo, že máme pracovat „spolu”, tudíž jsme se „propojily” v jednu okřídlenou
můru, která by měla dětem přinášet krásné sny. Na ty by je měl naladit i náš speciální sound-
track. Je kouzelné, když se může obraz rozeznít, a naopak — když hudba dostane křídla“,

jednohlasně kvitují spolupráci Léna Brauner a IM Cyber.

RS006072
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e prosinec 2000 a  u  Vrchního soudu 
v  Praze se začíná řešit  mimořádný 
trest: doživotí. Podle představ žalobce 
by jej měli dostat dva muži obžalo-
vaní z vraždy policisty. Odvolací proces  
s Fehimem Hanušou (46) a jeho synem 
Fatmirem (22) bude nepochybně dra-
matický. Když před třemi měsíci stáli 
za zmíněný zločin před plzeňským sou-
dem, chodila státní zástupkyně na jed-
nání jen s ozbrojenou ochrankou. Obraz 

krvelačných zločinců, před kterými je třeba mít se na po-
zoru i ve chvíli, kdy mají na rukou želízka, je ale v pří-
padě otce a syna Hanušových nutné vnímat s opatrností.

Zůstaneme tady
Jugoslávec Fehim Hanuša přišel ze Srbska do Čech před 
devíti lety. Coby kosovský Albánec a muslim se necítil 
v Miloševićově impériu nijak zvlášť dobře a nevedlo se mu 
ani v práci: zhoršující se ekonomická situace fatálně zasáhla 
i jeho firmu na výrobu a prodej džínů. Když pak Hanušovi 
v roce 1990 zemřela manželka, nijak zvlášť se nerozmýš-
lel. Se dvěma nedospělými syny na krku se rozhodl zkusit 
štěstí ve Spolkové republice Německo. Ještě předtím ale 
odjel do Československa navštívit svou sestru, která emi-
grovala před ním. Z odbočky se nakonec stala hlavní cesta: 
v roce 1991 se muslimský běženec seznámil s Češkou Syl-
vií Kešelovou a s její pomocí založil v Plzni firmu Fatmir. 
O rok později už spolu čekali dítě. 

Hanuša koupil pozemek ve  vesnici Chlustina na Be-
rounsku a chystal se začít stavět dům. Všechno nasvědčo-
valo tomu, že se chce v Čechách usadit natrvalo. A v novém 
domově měl velké plány. Na svém velkém pozemku v Chlus-
tině chtěl postavit „textilní fabriku“ – dílnu pro asi sedmdesát 
zaměstnanců, kteří by na nových strojích šili džíny.

Podezřelý cizák
Původní představy ale nakonec v praxi dopadly trochu ji-
nak. Dnes už je těžké odhadnout, co všechno za tím bylo, 
ale jisté je, že se zřejmě ještě v roce 1995 Hanuša neživil 
jenom prodejem textilu. On sám, jeho rodina i jeho známí 
dnes tvrdí, že v Čechách džíny opravdu prodával: dodá-

štvanice na hanušu
drama muže, který vytáhl do boje 
s českým státem
maRTi n KOnTRa

vala mu je prý dílnička ze Srbska. Obchody se ale podle 
všeho odehrávaly mimo oficiální cestu, protože Hanuša 
si nikde nepronajímal ani obchod, ani sklad. Peněz měl 
ale dost – alespoň na zdejší poměry. 

„Jo, ten uměl vydělávat. Býval celé dny doma a  jed-
nou za pár dní někam na několik hodin odjel, a bylo to,“ 
vzpomíná na Hanušu jeho soused z Chlustiny, který mu 
kdysi pomohl sehnat pozemek vedle svého domu. „Ale co 
opravdu dělal, to nevím.“ Soused si dodnes pamatuje, jak 
jednou hrabal listí na zahradě a Hanuša, který právě přijel 
z Prahy, mu se slovy „takhle se vydělávají prachy“ ukázal 
přes plot tlustý svazek stodolarových bankovek. 

Policie měla informace. (fehim Hanuša ukazuje jizvy po zraněních,  
které při prvním střetu s muži zákona utrpěl.)  
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Kde se skutečně braly peníze v Hanušově kapse, je dnes 
těžké zjistit. On sám vždycky trval na tom, že pocházejí vý-
hradně z obchodu s textilem. Pro dokreslení situace je třeba 
uvést, že Hanuša se v polovině devadesátých let stýkal se 
svými krajany, mimo jiné i z řad převaděčů a obchodníků se 
zbraněmi. Pro oblíbené policejní tvrzení, že se zcela určitě 
podílel i na jejich podezřelých obchodech, však neexistují 
žádné důkazy. Poukaz na Hanušovy „podezřelé“ krajanské 
styky je problematický i v tom, že hřmotnému jižanovi (stejně 
jako téměř všem přistěhovalcům) ani nic jiného nezbývalo. 
„Já jsem ho měl rád, ale tady ve vesnici se kromě mě, pokud 
vím, s nikým nestýkal. Nepil, do hospody nechodil a naku-
povat jezdil do Plzně nebo do Rokycan,“ popisuje Hanušův 
společenský život jeho soused z Chlustiny. 

Dobré vztahy mezi oběma muži ale nakonec 
vzaly za své. Starousedlík ze sousedství Hanu-
šovi nemůže zapomenout, že často bil svoji no-
vou družku. „Křičel na ni, že je kurva a že mu 
chce utéct i s jejich malým synem. Mlátil ji fakt 
strašně. Jednou jsem viděl, jak do ní kopal, ne-
vydržel jsem to a zakřičel jsem na něj, ať toho 
nechá. Poslal mě do háje, že prý to není moje starost.“ Oba 
muži se zatvrdili a už spolu nepromluvili.

Takový detail
Dramatický zvrat v Hanušově životě zapříčinila na sklonku 
roku 1995 tehdy čtyřiadvacetiletá Jaroslava Jelínková ze zá-
padočeských Hořovic. Osmého prosince krátce po půl šesté 
večer zazvonila tato dívka u služebny rokycanské policie 
s alarmující zprávou: před zhruba půlhodinkou ji s nožem 
v ruce znásilnil „nějaký Jugoslávec“, kterého si stopla v Ho-
řovicích. Ke zločinu mělo dojít v pachatelově automobilu 
na kraji obce Březina. Svého trýznitele dívka popsala jako 
„zavalitého blonďáka“ se špatnou češtinou a pamatovala si 
i poznávací značku jeho modré felicie. V akci, kterou poli-
cisté okamžitě rozjeli, měl Fehim Hanuša několikanásob-
nou smůlu. Podle čísla šlo o jeho vůz, což také policie záhy 
zjistila. Se svými uhlově černými vlasy ovšem Hanuša jen 
stěží mohl být oním hledaným „zavalitým blonďákem“. Po-
pis ale seděl na tehdy celostátně hledaného Jugoslávce Ni-
maniho Envera a detektivové se od svých informátorů do-
zvěděli, že Enver a Hanuša se „zřejmě znají“. Když navíc 
do služebny dorazila hláška o Hanušových stycích s mož-
nými překupníky zbraní, rozjela se akce na plné obrátky. 

Rokycanský policejní ředitel si už pár hodin po výpovědi 
slečny Jelínkové vyžádal u svých nadřízených v Plzni zása-
hovou jednotku a druhý den nařídil přepadení zahradního 
domku v Chlustině, kde se Hanuša podle policejních infor-
mací zdržoval. „Nedivte se. Znásilnění a vyhrožování pod-
říznutím tady nedostáváme každý den. Měli jsme informace 
o tom, že podezřelý muž má ve svém bytě zbraně. Nemohli 
jsme tam poslat jen pár chlapů v uniformách,“ vysvětluje 
dnes šéf rokycanského policejního okrsku Jiří Houba, proč 
si vlastně před pěti lety nepředvolal podezřelého muže k vý-
slechu, ale rovnou na něj poslal zakuklené komando. 

Všechny otázky kolem přípravy akce dnes už zřejmě ne-
zodpoví nikdo. Jisté je jen to, že policejní práce byla tehdy 

neobvykle rychlá a rázná. „Byla to akce prvořadého významu, 
znásilnění je závažný trestný čin. To jsme měli čekat, až pa-
chatel znásilní ještě někoho jiného?“ ptá se Jiří Houba. Zní 
to přesvědčivě, má to však jedno ale: Kdyby policie vyčkala 
se zátahem až do chvíle, kdy bude mít pohromadě všechny 
nezbytné informace, zabránilo by se budoucí tragédii. 

Pro Fehima Hanušu se totiž stal osudným následující 
rozpor: zatímco některá data měli policisté k dispozici ne-
čekaně rychle, jiná jim unikla. Nejpodstatnějším „detailem“ 
byl bezesporu výsledek lékařského vyšetření znásilněné 
dívky. Oběť šla kvůli němu do nemocnice hned po sepsání 
protokolu a lékaři ho zformulovali ještě téhož dne. Význam 
jejich zprávy byl doslova klíčový: gynekologové totiž nenašli 

na těle Jaroslavy Jelínkové žádné pohmožděniny a po vy-
šetření došli k závěru, že dívku s největší pravděpodobností 
ve skutečnosti nikdo neznásilnil. Z nevysvětlitelných dů-
vodů se stalo, že k zasahujícím policistům se lékařský ver-
dikt, zpochybňující jejich připravovanou akci, nedostal.

Osm kulek
Otázka, proč vlastně slečna Jelínková přišla v prosinci 1995 
na policii, zůstává dodnes nezodpovězená. Pár týdnů po údaj-
ném incidentu se totiž rozešla s přítelem a odešla z Hořovic 
do hlavního města. „Nevím, kde teď je, ale jsem ráda, že je 
pryč. Ulhanější ženskou jsem neviděla,“ říká ve dveřích bytu, 
v němž Jaroslava Jelínková před pěti lety bydlela, odbarvená 
žena s dítětem na rukou. Její slova je nutné brát s rezervou: 
mladá matka je totiž novou družkou někdejšího přítele ozna-
movatelky znásilnění. Spolehlivější informace bohužel nelze 
získat ani od sestry Jaroslavy Jelínkové. Mají sice v občan-
ském průkazu uvedenu tutéž adresu, ale „nerozešly se v dob-
rém“ a sestra už Jelínkovou několik let neviděla. 

Výsledek sporného udání hořovické stopařky ovšem za-
krátko znala z novinových titulků téměř celá země. Devá-
tého prosince 1995 okolo poledne udeřilo zakuklené poli-
cejní komando na Hanušův bungalov v Chlustině. „Netušil 
jsem, co se děje. Neslyšel jsem žádnou výstrahu ani ozná-
mení, že na dvoře je policie,“ vypověděl později Hanuša. 
„Měl jsem tam malé dítě a ženu. Myslel jsem si, že nás ně-
kdo přepadl.“ 

Policie sice dodnes tvrdí, že to byl Hanuša, kdo nedbal 
na její zřetelnou výzvu a začal bez varování střílet, nicméně 
dosvědčeným faktem je, že údajnou výzvu neslyšel ani ni-
kdo z Hanušovy rodiny, ani sousedka, která má okna do-
slova pár metrů od vchodu do jejich domu. A výsledkem 
neporozumění bylo, že Hanuša a jeho nejstarší syn Fatmir 
odpověděli střelbou, která dva policisty zranila. A naopak 
Hanuša si z policejní kanonády odnesl osm zásahů do bři-
cha a dva do hlavy. 

Výsledek sporného udání  
hořovické stopařky zakrátko  
znala z novin téměř celá země. 
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Rány lékaři označili za „smrtelné zranění“. Postřelený 
muž se z něj sice nakonec po měsíci v bezvědomí dostal, ale 
po celý život si už ponese následky v podobě mučivých bo-
lestí srůstů rozstříleného břicha, poškození střev, výpadků 
paměti, ztráty chuti k jídlu, omezení hybnosti rukou, stále 
se vracejících bolestí hlavy a paranoidních vizí.

Všechno je jinak
To, že byl Fehim Hanuša měsíc v bezvědomí, mu v jednom 
ohledu možná prospělo: nemohl číst noviny, které až na vý-
jimky přinesly pouze policejní verzi prosincového střetu. Tón 
udal bulvární Blesk zprávou, že „ozbrojený pachatel brutál-
ního znásilnění začal bez výstrahy střílet na policisty“. Činila 
se i serióznější média. „Brutální Chorvat vyhrožoval stopařce 
podříznutím a postřelil dva policisty,“ psalo Právo. „U nebez-
pečného zločince, který střílel na policisty, se našlo skladiště 
automatických zbraní,“ citovala Práce informace policejních 
mluvčích. S postupujícími týdny bylo ale čím dál jasnější, že 
případ „brutálního Chorvata“ nabírá nečekaný směr. 

Jako první vyšumělo z policejní verze znásilnění. Čtyři 
měsíce po formulaci už zmíněného lékařského protokolu 
došli vyšetřovatelé k závěru, že dívka si celou věc vymyslela, 
stáhli Hanušovo obvinění ze znásilnění a pustili ho z vazby. 
Potom se celý rok oficiálně nedělo nic, nicméně v dubnu 
1997 se středočeští vyšetřovatelé v podstatě přiklonili k Ha-
nušově verzi prosincové přestřelky. Na základě svědeckých 
výpovědí a rekonstrukce celého konfliktu totiž došli k zá-
věru, že „nelze prokázat, že Hanuša slyšel policejní výzvu, 

aby vyšel ven“: jeho střelbu na zakuklence je tedy třeba po-
suzovat jako nutnou obranu. Kromě znásilnění policie na-
konec stáhla i Hanušovo obvinění z pokusu o vraždu. 

Pro pořádek je ovšem nutné dodat, že policie opravdu 
našla v domku v Chlustině zbraně, ale novinami citované 
skladiště samopalů vypadalo v praxi tak, že Hanuša měl 
ve skříni několik maket pistolí (mimochodem volně prodej-
ných), které na koleně převrtával a montoval do funkční po-
doby. V době zásahu měl zkompletovanou jednu nelegální 
„střelbyschopnou“ pistoli. Policejní elita ovšem osvobozující 
verdikt oficiálně trochu přikořenila: mluvčí Ivana Zelená-
ková ho doprovodila prohlášením pro tisk, podle kterého 
policisté neporušili žádné předpisy, a policejní prezident Ol-
dřich Tomášek dodal, že zásah stále „považuje za správný, 
neboť Hanuša byl podezřelý z brutálního znásilnění“. 

Na tom mimochodem policejní špičky trvají dodnes. „Ta 
razance byla v pořádku. Nemohli jsme nic riskovat,“ říká 
ještě po letech hlavní aktér zásahu Jiří Houba. „My přece 
nemůžeme dokonale prověřit všechno, co nám tady lidé 
nahlásí.“ Dobře. Proč ale policie hned vtrhla dovnitř? Proč 
neobklíčila Hanušův dům a nevyzvala ho, aby vyšel ven? 
„I to je jedna z možností, ale my jsme ji prostě nepoužili. 
Předpisy umožňují i jiný postup,“ říká Houba. A jak se dívá 
s odstupem let na fakt, že jeho muži rozstříleli nevinného 
muže? „Jak víte, že k tomu znásilnění nedošlo?“ přechází 
Houba do protiútoku. A dodává: „Abych byl upřímný: mě 
dodnes nikdo nepřesvědčil, že Hanuša tu dívku neznásilnil. 
Vyšetřovatel ten případ odflákl a rychle odložil.“ A proč se 

spravedlnost s příchutí policejní pomsty. (Podzim 2000, otec a syn Hanušové míří k soudu) 
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tedy okresní ředitel nepokusil zjednat v údajném šlendri-
ánu svých kolegů nápravu? „To není moje starost. To je věc 
státního zástupce,“ říká Houba.

Vždyť to bylo v pořádku
Tváří v tvář policejní zatvrzelosti se Fehim Hanuša obrátil 
na inspekci ministra vnitra se stížností na neoprávněnost 
zásahu. Inspekce ale označila postup vlastních lidí za ade-
kvátní. Hanuša v tu chvíli podle vlastních slov definitivně 
přestal policii věřit a rozhodl se obrátit na soud. Samo-
zřejmě přitom nemohl tušit, kam ho snaha bojovat se státní 
mocí nakonec dovede. 

V květnu 1998 se u Městského soudu v Praze rozběhl 
proces Hanuša versus ministerstvo vnitra. Žalobce požado-
val od státu písemnou omluvu, veřejnou omluvu v médiích 
a 30 milionů korun odškodného za to, že mu podle něj ne-
odůvodněná policejní střelba způsobila doživotní zdravotní 
potíže. Atmosféra líčení mu ale na náladě zcela jistě nepři-
dala. U stolku svědků se střídal jeden policista za druhým 
a všichni mluvili stejně: „Šli jsme zatýkat nebezpečného 
zločince a věděli jsme, že je ozbrojen. Proto považujeme 
náš postup za zcela adekvátní.“ 

Fakt, že pozdější vyšetřování odhalilo nevinu těžce zra-
něné oběti, nebyl (a dodnes není) pro policii a úředníky nijak 
důležitý. „To, že se znásilnění Hanušovi nakonec nepodařilo 
prokázat, nemá přece vliv na to, že proti němu policisté za-
sahovali,“ říká právník ministerstva vnitra Vla-
dimír Kolář. „Policie se přece nemůže omlou-
vat za to, že dělá svoji práci.“ Hanuša podobná 
slova u soudu těžko snášel a nakonec mu také 
skutečně praskly nervy. Stalo se tak během vý-
slechu, který s jeho družkou Sylvií Kešelovou 
vedl jeho advokát. Hanuša se náhle na oba roz-
křičel, že mluví zmateně a že jejich slova vy-
znívají v jeho neprospěch. Nastala přestávka, v níž stále ještě 
rozhněvaný muž popadl svou ženu za ruku, vyběhl ze soudní 
budovy, vztekle bouchl dveřmi svého mercedesu a za skřípění 
pneumatik zmizel v pražských ulicích. Soudkyně odročila 
jednání na červenec s tím, že obě strany trvají na svém: Ha-
nuša na omluvě a odškodném a ministerstvo vnitra na tom, 
že všechno bylo v pořádku.

Přestřelka u Letkova
Když o měsíc později proces pokračoval, nešlo si nevšim-
nout, že napětí mezi stranami se vyhrocuje nad únosnou 
mez. Hlavně Hanuša vykazoval stále více znaky totálního 
nervového zhroucení. Pozice trvale postiženého muže do-
máhajícího se v bolestech a psychickém tlaku uznání, že byl 
neprávem zmrzačen, mu pochopitelně dávala zabrat a věci se 
mu čím dál víc vymykaly z rukou. „Měl doslova paranoidní 
představy. Bylo mu neustále špatně a všechno se mu hroutilo. 
Podlehl dojmu, že se tady proti němu spikli úplně všichni,“ 
popisuje stav svého klienta jeho obhájce Vladimír Vlk. 

V té době Hanušu opustila jeho družka a odjela i se sy-
nem ke známým do Německa. Důvod byl jasný. Hanuša 
si na ní čím dál častěji vybíjel svou nervozitu a vztek. Osa-
mělý a nemocný muž dál tvrdošíjně uskutečňoval své ži-

votní plány, především záměr postavit si dům v Chlustině. 
Při jednání o přípojce elektřiny na stavbu se také dostal 
do příznačných potíží. Nabyl totiž dojmu, že úředníci roz-
vodného závodu jeho žádost záměrně zdržují, a tak při 
jedné z opakovaných návštěv vytáhl na zpupného referenta 
pistoli. Incidentem se začala zabývat policie a vyzvala Ha-
nušu, aby odevzdal svoje dvě legálně držené zbraně. Čím 
dál vzteklejší Hanuša ale policii nahlásil, že mu je někdo 
ukradl. Nikdo z policie mu to samozřejmě nevěřil. A dru-
hou červnovou sobotu roku 1998 nakonec došlo k tragédii. 

Krátce před polednem telefonoval Fehim Hanuša z jedné 
z budek v plzeňské Slovanské aleji. Jinému čekateli na vol-
nou linku se ale jeho rozhovor zdál příliš dlouhý a začal se 
hlasitě dožadovat vstupu. Hanuša zareagoval tak, že vytáhl 
zpod saka pistoli a přikázal nedočkavému telefonistovi, aby 
„rychle vypadl“. Celou scénu sledoval z okna další člověk, 
který okamžitě zavolal na linku 158. Hanuša mezitím dote-
lefonoval a nasedl do auta, ve kterém ještě seděl jeho tehdy 
sedmnáctiletý syn a jejich společný přítel. Než stačili odjet, 
dorazila policejní felicie se dvěma uniformovanými policisty. 

Hanuša sice policistům ukázal doklady, ale pak prohlá-
sil, že k nim nemá důvěru, a dožadoval se kontaktu s je-
jich nadřízeným důstojníkem. Policisté to odmítli, Hanuša 
ztratil nervy, nasedl do auta a vyrazil pryč. Honička však 
skončila dost brzo, kousek za hranicemi města. Mercedes 
zastavil v jedné ze zatáček u vesnice Letkov na plzeňském 

předměstí a čekal na policejní auto. Pár minut nato otřásla 
poklidnou vesnicí divoká přestřelka. Její výsledek byl tra-
gický: na jedné straně mrtvý policista, na straně druhé opět 
těžce zraněný Fehim Hanuša, kterého přivezla sanitka 
do nemocnice v kritickém stavu. 

Jeho syn Fatmir, který z místa přestřelky utekl do Let-
kova, se krátce po incidentu sám přihlásil na policii a vyfa-
soval okamžitě vazbu a obvinění z vraždy. 

Je to psychopat
Střílející policisté po nehodě tvrdili, že posádka mercedesu 
na ně začala „chladnokrevně pálit“ ze zálohy a že se je chys-
tala „popravit kulkou do hlavy“. Ve světle spolehlivosti před-
chozích policejních informací je ovšem třeba brát toto vidění 
s notnou rezervou. Přestřelka totiž proběhla beze svědků 
a Hanuša, jeho syn i jejich příbuzný, který seděl na zadním 
sedadle mercedesu, ji viděli přesně opačně. Podle nich začala 
jako první pálit policie a oni jen střelbu opětovali. 

Jejich verze se opírá o později prokázaný fakt, že třetí člen 
posádky (který nestřílel a policie ho nakonec propustila) byl 
jednou z policejních kulek zasažen skrz zadní sklo do zad. 
Hanušovi poukazují na to, že lidé, kteří čekají v záloze, zpra-
vidla nenastavují svým soupeřům nechráněná záda. 

Hanuša vytáhl zpod saka 
pistoli a přikázal nedočkavému 
telefonistovi, aby „rychle vypadl“. 
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Pohřeb zastřeleného policisty Jiřího Hrubého podma-
lovaly slavnostní salvy a prezident Tomášek mladého ko-
legu posmrtně povýšil do hodnosti poručíka. Během po-
hřbu i po něm padala ze strany policie opravdu silná slova. 
„V Americe se s takovými gangstery nikdo nemazlí. Jak-
mile někdo jen trochu ohrozí policistu, ten do něj vysype 
celý zásobník a pak je ještě hrdina,“ stěžovali si na příliš-
nou mírnost zdejších mravů západočeští policisté. „Je to 
hnusná, zákeřná vražda. Hanušové se při zatýkání chovali 
tak zpupně, že nám z toho bylo skoro špatně,“ stěžoval si 
novinářům jeden z policistů, kteří přijeli svým kolegům 
do Letkova na pomoc. 

Nechme teď stranou skutečnost, že kdyby si policisté do 
boje s ozbrojeným Hanušou (na kterého před třemi lety po-
slali hned celou zásahovou jednotku) oblékli neprůstřelné 
vesty, mohl jejich zastřelený kolega celou akci přežít. Ale 
o jaké „zpupnosti“ je vlastně řeč? Hanuša-otec byl při za-
týkání těžce zraněn a jeho syn už během přestřelky zmi-
zel do blízkého lesa, takže ho nezatýkal nikdo, naopak: on 
sám doběhl do jednoho z domků na okraji Letkova a požá-
dal místní, aby zavolali sanitku a policii, protože „na silnici 
se střílí“. Když policisté přijeli, podle svědectví publikova-
ného v Mladé frontě donutili strážci pořádku Hanušu juni-
ora, aby se svlékl, a pak „mu jich pár nandali“. Teprve poté 
jej odvezli do vazby. „O tom nic nevím,“ komentovala tento 
incident o pár dní později policejní mluvčí Ivana Moosová. 
„A pan prezident Tomášek vám neodpoví. Váš fax zmuchlal 
a hodil do koše.“ 

Bezprecedentní postup svých mužů odmítl s odkazem 
na probíhající vyšetřování komentovat policejní prezident 
i tehdejší ministr vnitra Cyril Svoboda. Policii nakonec vy-
táhl z bryndy letkovský svědek, který si po rozhovoru na pl-
zeňské služebně najednou vzpomněl, že se spletl a že zatý-
kající uniformy bezbranného a odpor nekladoucího Hanušu 
vlastně vůbec nemlátily.

Cesta dolů
V červenci 1998 se ale Hanuša probral z bezvědomí a byl 
převezen do vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci. Po-
licie mu sdělila obvinění z vraždy, nicméně civilní žaloba 
o omluvu mohla pokračovat. V prosinci 1998 přiznal stře-
dočeský krajský soud Fehimu Hanušovi 300 tisíc odškod-
ného a nařídil ministerstvu vnitra, aby se mu v médiích ve-
řejně omluvilo za újmu způsobenou omylem v Chlustině. 
Ministerstvo se odvolalo k Vrchnímu soudu v Praze, a ten 
letos v březnu rozsudek nižší instance zrušil. Podle soud-
kyně Naděždy Žákové policie postupovala zcela předpisově, 
tudíž není za co se omlouvat a proč platit. 

Přesto však stát dosud úplně vyhráno nemá. Počátkem 
roku 1999 totiž Fehim Hanuša podal další civilní žalobu 
o odškodné. „Mám nesnesitelné bolesti a ztrácím zrak. Ne-
dokážu se sám ani obléci. Mám za sebou sedm operací 
a potřebuju další, které ovšem nelze provést v České re-
publice,“ vysvětlil u soudu její důvod. V nové žalobě se už 
nevyskytuje žádost o omluvu. Tento krok – upřímně ře-
čeno – ostatně dávno není na pořadu dne. Letos v září to-
tiž Hanuša dostal u Krajského soudu v Plzni za přestřelku 

u Letkova 18 let natvrdo. Soud ho uznal vinným z vraždy 
policisty a jeho syn Fatmir vyfasoval za stejný trestný čin 
12 let. „Soud považuje za prokázané, že oba muži stříleli 
na policisty s úmyslem je usmrtit,“ vysvětlil soudce Přemysl 
Špicar výšku trestů. Znalci se shodli na tom, že „pachatele 
ovládla nenávist k policistům, které bere jako své nepřá-
tele s potřebou zvítězit nad nimi“. Znalecký posudek navíc 
říká, že „Fehim Hanuša pochází z etnika, kde k muži patří 
zbraň, s níž řeší veškeré problémy“. 

Toto úterý bude Vrchní soud v Praze projednávat Ha-
nušovo odvolání proti letkovskému verdiktu. Odvolala se 
i státní zástupkyně, která pro Hanušu žádá doživotí. Karty 
jsou rozdány jednoznačně. Obvinění muži se na Borech 
pohybují s pouty na rukou i na nohou, neustále je hlídají 
čtyři policisté.

Drama muže, který vytáhl do boje se státem, zřejmě 
vstupuje do posledního dějství. Bez ohledu na konečné po-
čty Hanušův případ už dávno přesáhl všechny myslitelné 
rozměry běžného soudního sporu. Na českých soudech to-
tiž dodnes leží celkem osm žalob, které podal on a členové 
jeho rodiny proti postupu policie. Jde v nich dohromady 
o odškodné na úrovni téměř sto milionů korun. Hanušův 
advokát navíc nedávno podal do Štrasburku žalobu na Čes-
kou republiku. Její obsah je jasný: česká policie dodnes ofi-
ciálně nevyšetřila trestní oznámení, které Hanuša podal 
před pěti lety na šéfy chlustinského zásahu. Ve hře je samo-
zřejmě i prosté laické tušení, že kdyby se úřady po své chybě 
v Chlustině postiženému muži omluvily, nemuselo dojít ani 
k tragédii v Letkově. A jak tohle všechno dnes, po odeznění 
vypjatých emocí, vlastně vnímají nejvyšší političtí repre-
zentanti dotčeného rezortu? „Ty věci se staly za mých před-
chůdců. Necítím se povolán k tomu cokoli dodávat,“ řekl 
bývalý ministr vnitra Václav Grulich letos na jaře k roz-
sudku, jenž zamítl Hanušovu žádost o omluvu a odškodné. 

Podobně mluví i jeho předchůdce Cyril Svoboda, který 
ovšem v době letkovské přestřelky ve funkci byl. „Soudy 
rozhodly tak, jak rozhodly,“ říká na otázku, zda by se poli-
cie opravdu neměla omluvit aspoň za to, jak Hanušu před 
lety ukvapeně rozstřílela. „A navíc: v době, kdy jsem byl 
ve funkci já, k žádným problémům nedošlo. Já nechci být 
spojován s něčím, co se stalo v době před mým nástupem,“ 
dodává Svoboda. O mnoho sdílnější není ani ministr vnitra 
z doby chlustinské přestřelky Jan Ruml. „Já o tom nic ne-
vím,“ říká stručně. „Co blbnete? Nechtějte mě mučit. Tako-
vých příběhů tam byla spousta. Prostě si to nepamatuju.“ X

REsPEKT 49/2000

 

JAK tO DOPADlO
Fehim Hanuša byl nakonec odsouzen za  vraždu policisty , po-
kus o vraždu   a nedovolené ozbrojování  na 25 let do vězení. 
Předloni  ho soud za vzorné chování podmínečně propu stil 
na svobodu. Za své zranění způsobené policií se  Hanuša  do-
žadoval třiceti milionů odškodného. V loni V rchní soud v Praze 
nárok definitivně uznal, přiznal mu ale pouze 300 tisíc. Vy-
cházel totiž ze sazeb používaných v devadesátých letech. Ha-
nuša odešel po propuštění zpět do Srbska, kde se ještě vloni 
živil jako taxikář.
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Naděje, že se vstupem zahraničního kapitálu do čes-
kých telekomunikací zmizí z SPT Telecom arogance 
a ignorování zákazníků, patří zřejmě opět budoucnosti. 
Celý minulý týden se o tom přesvědčovaly téměř dva 
tisíce majitelů telefonů v centru Prahy. Jejich přístroje 
zmlkly minulý pátek večer, když z prasklého vodovodu 
v Opletalově ulici natekla voda do telefonních kabelů. 
Ani po sedmi dnech přitom nedostali od SPT Telecom 
jedinou konkrétní informaci, kdy bude závada odstra-
něna. Kdo se z budky dovolal na ohlašovny poruch, 
uslyšel jedinou věc: „Na opravě se pracuje.“

Podle pracovníků Pražských vodáren je prasknutí 
vodovodního řadu v centru města vcelku banální pří-
hoda, která je v Praze na denním pořádku. Tentokrát 
však voda zatopila a zkratovala třiadvacet telefonních 
kabelů. „Katastrofa“ je svým rozsahem v dějinách čes-
kých telekomunikací výjimečná – k podobně rozsáh-
lému výpadku došlo naposledy začátkem sedmdesátých 
let v Praze na Smíchově. Letos je situace o to horší, že 
kromě přerušeného spojení mezi Vršovicemi a Dejvi-
cemi přestaly fungovat telefony v samém centru města, 
včetně tísňové linky pražských hasičů, Českého roz-
hlasu a ČTK. Ty sice Telecom přednostně opravil bě-
hem víkendu, ale mnohé ze dvou tisíc soukromých 
a fi remních telefonů v okolí Václavského náměstí ne-
fungovaly ještě týden po nehodě.

Z novin se postižení mohli dozvědět, že „pracov-
níci Telecomu nejedí ani nespí a díky jejich úsilí by po-
rucha mohla být odstraněna do čtrnácti dnů“. Dráty, 
do kterých voda natekla, byly totiž na některých mís-
tech staré kolem padesáti let, a bylo nutno je celé vy-
měnit. Na práce v terénu prý přitom v podobných si-
tuacích není možno nasadit více než pár desítek lidí, 
protože většina operací se provádí v podzemí a ve stís-
něném prostoru, kam se víc montérů prostě nevejde. 
I proto se údajně opravuje ve dne v noci: „Vždyť my ani 

pořádně nespíme, všichni nám nadávají, a přitom jsme 
nic nezavinili,“ popisuje situaci pracovníků SPT Tele-
com jejich mluvčí Evžen Staněk. Jaká je skutečnost?

Kdo se minulý týden večer zašel podívat do Opleta-
lovy ulice, zjistil, že výkopy, do kterých se kladou nové 
dráty, zejí prázdnotou. „V noci montéři nepracují, pro-
tože není vidět. Jsou unavení, dělali by mnoho chyb 
a druhý den bychom mohli začít znova,“ vysvětluje 
mluvčí Staněk. Otázka, proč tedy v noci nenastoupí 
jiná (odpočatá) četa, je podle provozního náměstka 
Miloše Dusila bezpředmětná: „Prostě se to tak nedělá 
a dělat nebude.“ A proč Telecom nezřídil alespoň in-
formační centrum, kde by bylo možné dozvědět se, 
kdy zhruba bude vaše linka zapojena? Podle E. Staňka 
není na informačním „embargu“ kolem jednotlivých 
stanic nic divného: „Je prakticky nemožné přesně zjis-
tit, kdy bude konkrétní linka v provozu.“ Přesnější by 
však bylo říci, že podobná operace je velmi složitá, ni-
koli však nemožná. Pro některé zákazníky Telecomu by 
však zmíněná informace měla cenu zlata. Ten, kdo te-
lefon nezbytně potřebuje, totiž minulý týden vážil, zda 
investovat několik desítek tisíc do jediné alternativy: 
mobilního telefonu. (Mimochodem: půjčit si mobilní 
Eurotel na patnáctitisícovou zálohu bylo nemožné, pro-
tože všechny aparáty byly v terénu.)

Zbývá otázka, kde a jak si mohou postižení občané 
stěžovat. „Nespokojenci si mohou podat písemnou stíž-
nost na náš kontrolní úřad,“ radí Staněk. „Pokud by ne-
byli spokojeni, je tu ještě možnost obrátit se na Český 
telekomunikační úřad. Osobně si ale myslím, že lidé 
jsou informováni dostatečně. Co byste ještě chtěli? Ka-
ždý den dávám informace do všech novin.“ Mnoho 
šancí nedávají ani právníci. Podle platných zákonů to-
tiž není SPT Telecom povinen se s postiženými maji-
teli telefonních linek jakkoli vyrovnat. X

REsPEKT 33/1995

když v spt telecom 
nejedí a nespí
maRTi n KOnTRa
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lička Matiční na periferii Ústí nad La-
bem byla na konci devadesátých let ze 
všech ulic v  Česku nejslavnější. Na-
vštěvovali ji zahraniční reportéři, mlu-
vilo se o ní na britské vládě, zmínil ji 
tehdejší prezident USA Bill Clinton při 
přátelském posezení s českým protějš-
kem Václavem Havlem. Ústečtí politici 
tady totiž vztyčili zeď, jež měla oddělit 
převážně romské obyvatele dvou zde-
vastovaných činžáků od bílých obyvatel 

tří domků na protější straně ulice.  A evropský velvysla-
nec Ramiro Cibrian Česku, které tehdy usilovalo o vstup 
do evropského spolku, vzkázal: „Bude-li zeď v Ústí, ne-
budete vy v Evropské unii.“

Potrestáme neplatiče
Začátkem devadesátých let započal v Ústí nad Labem, 
stejně jako v řadě dalších měst proces, jehož kyselé ovoce 
sklízíme v podobě tisíců vyloučených lokalit – ghett – do-
dnes. Jeden z ústeckých obvodů, Neštěmice, se tehdy roz-
hodl, že zatočí s lidmi, kteří mu dluží na nájmu. Matiční 
ulice, přesněji dva opuštěné činžáky, kam radnice hodlala 
tyto lidi sestěhovat, zajímala jen místní novináře a ti po-
litikům fandili: „Neplatiči budou muset počítat s nízkým 
komfortem, k dispozici jim bude jen studená voda, elek-
trická a plynová přípojka. Kamna si budou muset kou-
pit za své,“ psalo v roce 1993 například Rudé právo v rub-
rice zpravodajství z Čech. Spolu s radnicí litovalo, že byty 
v Matiční nebudou stačit pro všechny „neplatiče“, kterých 
jsou asi dva tisíce a dluží „od několika stovek až do 35 000 
korun“: „Ale je možné, že příklad prvních přestěhovaných 
přiměje k zaplacení část dalších dlužníků.“

O tři roky později ovšem začínalo být jasné, že sestěho-
vat lidi s problémy na jednu hromadu nebyl dobrý nápad. 
„Zdálo se, že holobyty jsou řešení dluhů a potrestání ne-
platičů zároveň,“ psal v roce 1996 Ústecký deník. „Nejvíce 
ale byli zkoncentrováním neplatičů potrestáni staroused-
líci z rodinných domů v Matiční.“ Ti si stěžovali na hlučné 
sousedy a jejich děti, které dovádějí na ulici. A také na hory 
odpadků, které se kolem domů začaly kupit. Někteří „ne-
platiči“ totiž dál neplatili nájem či poplatky, a tak město 

41 dní za zdí
ústečtí politici oddělili romy 
v matiční ulici od bílých sousedů
Hana čáPOvá / fOTO m i lan B u R Eš

u

Domy starousedlíků 
vykoupil stát. Dnes 
je tu živo jen kolem 
klubovny člověka 
v tísni. (matiční ulice, 
2017)
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přestalo odpadky odvážet, brzy se to na ulici hemžilo pot-
kany. „Jenom útěk zachránil dvoučlennou hlídku měst-
ských strážníků při obchůzce v Matiční ulici,“ vtipkovala 
MF DNES ve svém severočeském vydání. „Nestali se však 
cílem útoku žádných pobudů, ale asi třiceti nezvykle vel-
kých potkanů.“ 

Osudy „zkoncentrovaných neplatičů“, kteří před pot-
kany utéct nemohli, nikoho nezajímaly. Až později – když 
se postavila a zase padla zeď – se o ně začal zajímat Člo-
věk v tísni, který otevřel v Matiční svou kancelář a začal 
s terénní sociální prací. Ukázalo se, že část ze sestěhova-
ných lidí nájem ani platit nemůže, protože je drží pod kr-
kem lichváři a ti jim peníze, které dostanou, hned seberou. 
Město zároveň neudělalo nic pro to, aby dluhům přede-

šlo – přitom mu zákon už tehdy umožňoval, aby se stalo 
takzvaným náhradním příjemcem a dávka na bydlení šla 
rovnou na nájem. Zároveň se ukázalo, že dluhy nasměro-
valy do Matiční jen asi polovinu ze zhruba čtyřiceti rodin, 
město sem stěhovalo i Romy, kteří na nájmu nic nedlužili. 
To byl třeba případ Gizely Lackové, pozdější hlasité bo-
jovnice proti zdi.

Místo poznání příčin a pokusu o jejich řešení plánovalo 
město přitvrdit. Chtělo ty, kdo neplatí, soustředit do jed-
noho ze dvou domů a odstřihnout je od elektřiny, plynu 
a vody. „Prakticky je odřízneme od světa. Jinou alternativu 
nevidí obec ani my,“ citoval Ústecký deník v roce 1998 jis-
tou H. Ostrovskou z firmy spravující obecní domy. „Jsme 
k tomu nuceni jako k poslednímu, nejzoufalejšímu kroku.“
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Ať nás zazdí do baráků
Zoufalství a beznaděj gradovaly tou dobou také v Matiční 
– jak mezi převážně romskými obyvateli dvou dlouhých 
činžáků, tak mezi jejich bílými sousedy v domcích na pro-
tilehlé straně. Uzounká Matiční ulice, sevřená z obou stran 
železnicí a přeťatá rušnou výpadovkou na Děčín, přestala 
být dobrou adresou už dávno před příchodem romských 
sousedů, když z tohoto předměstí zahrádky a chatky po-
stupně vytlačil průmysl. Pro obyvatele domků (tři jsou 

přímo proti činžákům, dalších osm za děčínskou výpa-
dovkou) byli hluční sousedé poslední kapkou postupující 
devastace jejich životního prostoru. Romové se zase cítili 
vyobcovaní a v pasti, ze které není úniku.

Za téhle atmosféry se na jaře 1998 odehrál blízko Ma-
tiční incident. Auto na výpadovce srazilo opilého Roma, 
jeho kumpáni se vrhli na manželský pár ve voze a porvali 
se i s hlídkou městské policie. Na obhlídku Matiční ná-
sledně vyrazil primátor Ústí Ladislav Hruška (ODS), který 
měl tou dobou na stole už druhou petici několika desítek 
nespokojených obyvatel domků.

Hruška jim slíbil, že město postaví čtyři metry vyso-
kou zeď, která Romům z činžáků cestu do Matiční uzavře. 
Domů budou chodit zadem, oklikou přes škvárové haldy. 
„Svérázným a šokujícím způsobem se rozhodli v Ústí nad 
Labem řešit soužití Romů s ostatními obyvateli,“ psaly 
Zemské noviny na titulní straně v článku pod titulkem 
„Ústecké Romy čeká život za vysokou zdí“. Hruškův stra-
nický kolega, starosta Neštěmic Miroslav Harciník, ne-
byl primátorovým plánem moc nadšený, dal se slyšet, že 
„možná bude stačit jen opravit stávající plot“. 

Obyvatelé domků jásali, organizátor dvou zmíněných 
petic Jaroslav Kopecký se svěřil: „Celý den posloucháme 
jejich hádky, křik, nadávky a hlasitou hudbu. Vozí staré 
krámy z Německa a dělají neuvěřitelný nepořádek.“ Ro-
mové byli vyděšení a rozčilení: „Budeme žít jako ve vě-
zení. Ať nás rovnou zazdí do baráků.“ Tehdejší zmocněnec 
pro romskou problematiku v úřednické vládě Josefa Tošov-
ského Vladimír Mlynář se dal slyšet, že „zdi nic neřeší“, 
a bývalý ministr vnitra a předseda Unie svobody Jan Ruml 
prohlásil, že zeď je „skandální“ a on podnikne „politické 
kroky“, aby nestála. 

Nic ale nezměnili a plán postavit zeď žil dál. Zprávu 
o něm přinesla hned na jaře 1998 všechna přední ame-
rická média, britská BBC ji dokonce zařadila do celosvě-
tového přehledu nejdůležitějších zpráv. O zeď se zajímal 
britský náměstek ministra vnitra Mike O’Brien, právě jeho 
země totiž tehdy čelila přílivu Romů, kteří z Česka na os-
trov utíkali před rasovou nesnášenlivostí. „Bude-li zeď 
v Ústí, nebudete vy v Evropské unii,“ hrozil velvyslanec 
EU v Česku Ramiro Cibrian. „Ptám se vás jako přítel, ale 
jak to tam u vás máte s Romy?“ citoval na podzim 1998 
Respekt otázku amerického prezidenta Clintona, kterou 
položil Václavu Havlovi při jeho návštěvě Bílého domu. 
Havel byl zaskočen, jenom neurčitě opáčil, že vláda při-
pravuje „protirasistické programy“.

Jen den před schůzkou prezidentů přitom zastupitelé 
Neštěmic přišli s podle nich „oboustranně přijatelným 
kompromisem“ – lidi nezavřou za čtyřmetrový betonový 
val, ale jen za „keramický plot“ poloviční výšky. Tehdejší 
starosta Harciník byl na svůj nápad pyšný, prošel zastupi-
telstvem v poměru 9 : 4. Pro byla ODS a většina sociálních 
demokratů, proti se překvapivě postavili dva republikáni, 
členové strany Miroslava Sládka, jejíž hlavní program byla 
právě rasová nesnášenlivost, se slovy, že Romům je třeba 
dát šanci, a ne je zdí odříznout od ulice a nechat chodit 
domů škvárou a blátem.

Tenkrát se jim zrovna narodila vnučka a nechtěli, aby žila za zdí. 
(Gizelin manžel josef lacko, 2017)

Známá tvář romských protestů proti zdi. (Gizela lacková, říjen 1999)

„Takovou krásnou zeď jim tam dali...“ (jiřina Pluchartová, 2017)
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Jak psal tehdy Respekt, ODS přinejmenším na místní 
úrovni „přebrala Sládkův prapor“. Žili jsme v době, kdy os-
travská starostka za ODS Liana Janáčková přišla s tím, že 
Romům emigrujícím do Británie ráda přispěje na letenku 
a senátor Zdeněk Klausner z téže strany navrhoval vystě-
hovat všechny Romy pryč z hlavního města.

Poznamenaná generace
Dřív než se začalo stavět, proběhly dvoje volby. Premi-
érem se po dvou předchozích vítězstvích ODS Václava 
Klause a krátkém mezičase Tošovského úřednické vlády 
stal současný prezident Miloš Zeman, tehdy lídr ČSSD. 
Naopak v Ústí se ODS, i díky plánu stavět zeď, udržela 
u moci. Primátorem byl dál Hruška, neštěmický starosta 
Harciník se stal jeho náměstkem, v čele obvodu stanul 
další člen ODS Pavel Tošovský (pod jeho taktovkou zeď 
nakonec vyrostla). A Klaus – nový šéf sněmovny – poli-
tiky plánující stavět zeď pochválil, prý na rozdíl „od ak-
tivistů takzvaných různých práv oni republice ostudu 
nedělají“.

Opačný názor měl premiér Zeman, mluvil o  tom, 
že „zeď nám dělá ostudu v Evropě a nejen v Evropě“ 
a zmocněnec Zemanovy vlády pro lidská práva Petr Uhl 
se stavbu snažil zastavit, chtěl, aby ji zakázal přednosta 
okresního úřadu. Nepovedlo se a stojí za to připome-
nout, že problémy měl i autor reportáže v pořadu ČT 
tady a teď Petr Husák. Na jejím konci se zeptal, zda si 
ústečtí politici uvědomují, že Židé byli do plynu posíláni 
s vysvětlením, že to je praktické řešení nepřizpůsobi-
vých menšin (podobnou úvahou obhajoval zeď primátor 
Hruška). Devítičlenná rada ČT, vedená vysokoškolským 
pedagogem Janem Jirákem, se jednohlasně usnesla, že 

tato paralela je neadekvátní a neetická a pořad se neměl 
na obrazovce vůbec objevit. 

Naopak šoty severočeského zpravodaje ČT Jana Stuch-
líka, které se pravidelně objevovaly v televizních Událostech 
a doprovázely je zavádějící obrázky – neuvěřitelné hro-
mady nepořádku obklopující děsivě vybydlený dům bez 
oken –, nikoho nevzrušovaly. Přitom šlo o prázdný dům 
českých přístavů v sousedství činžáků, o kterých byla řeč, 
a ty se na první pohled od běžného českého standardu 
příliš nelišily.

„Svítá, je středa 5. října, sedm hodin ráno. Na chodníku 
před dvěma činžáky postává a vzrušeně diskutuje asi dva-
cítka lidí,“ popsal situaci tehdejší reportér Respektu Jind-
řich Šídlo. „Ústecká radnice včera přikázala stavět. Romové 
napřed dělníkům bránili vlastními těly, a když to nepo-
mohlo, nastoupila skupina snědých mužů pod vedením 
rokycanského aktivisty Ondřeje Gini a tyčící se monstrum 
rozebrala.“ Tehdy osmačtyřicetiletý Giňa, muzikant, jenž 
byl po revoluci poslancem za Občanské fórum, měl jasno: 
„Žádná zeď nesmí stát, jinak podobné bariéry vyrostou 
všude po republice. A v ghettech vyroste poznamenaná 
generace s nenávistí ke všemu bílému.“

Osm dní nato, 13. října, zeď přece jen stála. Dělníci ji 
vztyčili během rychlé noční akce a pod ochranou skoro 
stovky městských strážníků. Giňa a další Romové – z čin-
žáků i zbytku republiky – u ní začali bivakovat. Nepřehléd-
nutelná je mezi nimi statná halasná žena s chraplavým hla-
sem Gizela Lacková. Na chodník si nechala vynést z bytu 
stůl a popíjí u něj tureckou kávu. Protest trvá několik dní, 
vyroste provizorní stan, hoří oheň, střídají se návštěvy 
– přijel třeba zpěvák Pepa Nos, skupinka sympatizantů 
z Moravy, opakovaně chodí místní sociální demokrat An-

Zasazení posledního 
betonového dílu. 
(matiční ulice,  
13. října 1999)
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tonín Chládek, který jako jediný zastupitel Ústí nad La-
bem zvedl ruku proti stavbě zdi. Protest měl úspěch, pre-
miér Zeman pozval Giňu a další romské reprezentanty 
na Úřad vlády a slíbil, že zeď do konce listopadu zmizí.

Povedlo se, 24. listopadu 1999 dělníci zeď znovu roze-
brali. Ústí i jejich část Neštěmice na to přistoupily díky 
deseti milionům korun, které jim vláda poslala. Místní 
politici slíbili, že peníze použijí ve prospěch lidí z Ma-
tiční. Dodrželi to ale jen zčásti. Vykoupili tři domky sta-
rousedlíků přímo proti činžákům (po zhruba 1,3 milionu 
korun) – majitelé domků z Matiční za výpadovkou jim 
dodnes závidí, že díky tomu mohli ze špinavé periferie 
odejít. Peníze dostal také Člověk v tísni, který za ně je-
den ze zmíněných tří domků koupil a otevřel tu klub pro 
děti a centrum sociální pomoci. Další peníze ale putovaly 
jinam, třeba na opravu dopravního hřiště či rekonstrukci 
dvou desítek bytů jinde, které pak radnice přidělila tržně, 
za nejvyšší nájem.

Vnučku za zdí nenechám
Brzy to bude od „zdi v Matiční“ osmnáct let. Dva čin-
žáky zejí prázdnotou, mají zazděná okna a rostou mezi 
nimi kopřivy a vysoká tráva. Neštěmická radnice totiž je-
jich obyvatelům zhruba před deseti lety přestala prodlu-
žovat nájemní smlouvy (měli je vždy na půl roku) a ti si 
s pomocí pracovníků Člověka v tísni našli nové bydlení. 
Nebýt klubovny téhle organizace, která vznikla v jednom 
z vykoupených domů a stahují se do ní romské děti z širo-
kého okolí, zela by Matiční prázdnotou. Další vykoupený 
dům, později na chvíli služebna městské policie, chátrá. 
Hospoda na rohu – její majitelka si na Romy nikdy nestě-
žovala – zkrachovala. 

Před barákem mezi klubovnou Člověka v tísni a „měst-
skou policií“ zastavuje auto s přívěsem. Zhruba padesá-
tiletý Rom Milan Dzuna nakládá spolu s dcerou náby-
tek. Když se stavěla zeď, bydlel Dzuna jen o pár ulic dál 
– a prý mu nevadila. „Nastěhovali sem lidi, kteří všechno 
zničili,“ říká. „Něco radnice musela udělat. To nebyl žádný 
rasismus, mně se to líbilo.“ O generaci starší Jiřina Plu-
chartová z nevykoupeného domu za výpadovkou jde ještě 
dál: „Nafukovalo se to strašně. Takovou krásnou zeď jim 
tam dali...“ Očividně není v Ústí sama, komu zeď připa-
dala krásná. Místní zoologická zahrada ji použila jako část 
svého oplocení a šéfové zoo se netajili tím, že svým kro-
kem chtějí dát zároveň najevo sympatie vůči budovatelům 
původní zdi.

Ten hlavní z nich, Ladislav Hruška, se z Ústí odstěho-
val a mluvčí oblastního sdružení ODS Renata Svatošová 
o něm ví jen to, že už není ve straně; podle bývalého sta-
rosty Neštěmic Pavla Tošovského tráví bývalý ústecký pri-
mátor důchod „někde na Šluknovsku, na chalupě“. 

Ani Tošovský nakonec moc strmou kariéru neudělal, 
po roce 2000 byl náměstkem hejtmana Ústeckého kraje, 
pak ale jeho hvězda začala padat. „Jeden z nejpopulárněj-
ších severočeských politiků odchází z veřejného života, re-
zignoval na všechny funkce a odešel také z ODS,“ hlásila 
v roce 2008 MF DNES. Mohl za to karambol v Tošov-

ského osobním životě: byl roky nevěrný manželce, a když 
se to provalilo, sekta Nový život, jejímž byl oddaným čle-
nem, ho vyzvala k radikálnímu pokání. Trvalo ale jen pár 
dní a nakonec Tošovský neodešel ani z ODS, ani z po-
stu výkonného ředitele Severočeského sdružení obcí. Vý-
znamnější veřejný úspěch už ale neprožil, dnes je řadovým 
členem regionální rozhodčí komise své strany. Kdyby se 
mohl vrátit v čase o osmnáct let, stavěl by zeď znova? „My-
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slím, že jsme nic špatně neudělali,“ říká Tošovský. „Po-
stavili jsme hezký keramický plot, který dnes zdobí zoo.“

Příliš se nepoučili ani pozdější ústečtí politici. Většina 
rodin, kdysi sestěhovaná do dvou činžáků, se z tohoto ghe-
tta sice odstěhovala, ale jen do ghetta jiného, na ústecké 
sídliště Mojžíř. 

Z patra domku v ulici, souběžné s Matiční, vyhlíží 
starý drobný muž Josef Lacko. Jeho žena Gizela, kterou 

chtěl mít kdysi na obrázku snad každý fotograf reportující 
o stavbě zdi, je už po smrti. V roce 2007 soudy definitivně 
zamítly její žalobu na město, kterou se domáhala omluvy 
a sta tisíc korun za to, že zeď poškodila její čest a důstoj-
nost. „Tehdy to bylo zlé,“ upře Lacko oči někam do dáli, 
zpět časem. „Zrovna se nám narodila vnučka Sára, říkal 
jsem si – Tak ona má žít? Za zdí? – Ne, chceme žít jako 
jiní lidé, svobodně.“ X

Ze dvou činžáků, které byly za zdí, se lidé odstěhovali zhruba před deseti lety. (matiční ulice, 2017)
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přímně řečeno, jako pozorovatelé 
sympatizující se změnami ve  vaší 
vlasti jsme doufali v něco lepšího než 
v pokračování způsobů charakteri-
stických pro bývalý režim,“ napsali 
minulý čtvrtek v dopise svým českým 
kolegům dva přední američtí sociolo-
gové, Donald J. Treiman (prezident 
Výzkumného výboru pro sociální 
stratifikaci při Mezinárodní sociolo-
gické asociaci) a Iván Szeléneyi (ve-
doucí katedry sociologie na Kaliforn-

ské univerzitě v Los Angeles). Taková je zatím poslední 
reakce na aféru, která se roztočila kolem mezinárodního 
srovnávacího výzkumu Sociální stratifikace ve východní 
Evropě po roce 1989.

Vláda pověřuje prokurátora
Letos 10. února se na zasedání české vlády mluvilo o pro-
jektu Microcensus 1992. Jde o průzkum pravidelně pro-
váděný Českým statistickým úřadem (ČSÚ) na zakázku 
vlády a placený ze státního rozpočtu. Jeho cílem je – zjed-
nodušeně řečeno – zjistit, kolik česká rodina vydělá peněz 
a kolik ji stojí bydlení. Spolupracovníci ČSÚ obešli asi 
40 000 náhodně vybraných domácností a ptali se. Dotá-
zaný měl právo odmítnout, odpověď byla anonymní. Ještě 
v roce 1992 se Sociologický ústav ČSAV dohodl s tehdej-
ším Federálním statistickým úřadem, že jejich vlastní akce 
Sociální stratifikace ve východní Evropě po roce 1989 pro-
běhne společně s Microcensem 1992. 

Znamená to, že 8000 občanů odpovídalo na otázky 
obou průzkumů. Svůj úkol si tehdy ze zasedání vlády od-
nesl generální prokurátor JUDr. Jiří Šetina. Měl zjistit, 
jestli výzkum Sociologického ústavu neodporuje našemu 
právnímu řádu. Sociologický průzkum Sociální stratifi-
kace ve východní Evropě po roce 1989 probíhá kromě na-
šeho státu současně naprosto stejným způsobem i v Ma-
ďarsku, Polsku, na Slovensku, v Bulharsku a Rusku. Jeho 
cílem je zjistit, jak se mění a sociálně rozvrstvuje (stratifi-
kuje) společnost po pádu socialismu. Sociologové si chtějí 
odpovědět například na otázky, jaké sociální skupiny mají 
největší šanci na úspěch a na základě jakých principů nová 

data pro levicový puč
Generální prokurátor zpochybňuje 
socioloGické bádání
j i n Dř iCH šíDlO

u
„neříkám, že už se něco nekalého stalo.“ (Poslanec Blažek)

společenská elita vzniká, jaká vlastně bude střední třída 
a jaké budou její hlavní znaky, jak široké bude pásmo chu-
doby a  jaké typy lidí do něj spadají. Českou část prů-
zkumu celou hradí Sociologický ústav. Půlku potřebné 
sumy (80 000 dolarů) získal jako grant na konkrétní pro-
jekt od americké Národní vědecké nadace, přispěly i další 
zahraniční vědecké fondy a domácí sponzoři (mj. i mini-
sterstvo práce a sociálních věcí). Koordinátorem projektu 
je Kalifornská univerzita v Los Angeles. 

Bývalý starosta Horoměřic a dnešní poslanec parla-
mentu Ladislav Blažek (ODS) se sociologií nebo statisti-
kou nikdy nezabýval; 21. dubna se v Českém deníku vy-
jádřil právě na téma diskutovaného výzkumu. Tvrdí, že 
celá akce souvisí s aktivitou bývalého poslance FS za Levý 
blok Ivana Svitáka, který prý kdysi působil právě na Kali-
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fornské univerzitě. Informace, které výzkum přinese, jsou 
podle Blažka „zneužitelné“ ve prospěch tzv. levicové stí-
nové vlády nebo jako databáze osob, které by mohly být 
využity při eventuálním levicovém převratu. Tazatelé se 
totiž měli údajně soustředit na ta místa, kde ve volbách 
zaznamenala úspěch levice. 

Při rozhovoru s Respektem Ladislav  Blažek vysvět-
loval, že některá jeho tvrzení Český deník zkreslil a že 
celou situaci nevidí tak katastroficky: „Neříkám, že už se 
něco nekalého stalo, ale jenom že průzkum se dá zneužít. 
Je to pouze podezření.“ Podle šéfa výzkumu Petra Ma-
tějů ze Sociologického ústavu AV ČR Ivan Sviták na Ka-
lifornské univerzitě nikdy nepůsobil. To potvrzují i oba 
výše zmínění američtí sociologové. Levicový filozof před-
nášel na Kalifornské státní univerzitě v Chicu, která má 
s Kalifornskou univerzitou společné jen to, že leží ve stej-
ném státě Unie. L. Blažek: „Neříkám, že to zorganizo-
val přímo Sviták. Je ale přece známo, že univerzity v Ka-
lifornii jsou většinou orientovány levicově. Jako profesor 
na jedné univerzitě budu mít možnost jít na druhou uni-
verzitu a něco tam vyjednat.“

Víc než právo
Generální prokurátor Šetina vyslal v půlce února do So-
ciologického ústavu vyšetřovatele JUDr. Humla, aby 
zjistil, jak je to s právní čistotou prováděné akce. Zaměřit 
se měl mj. na to, jestli se neporušují předpisy na ochranu 
dat, zda Akademie věd ČR může provádět společné vý-
zkumy se zahraničními institucemi a sdílet s nimi spo-
lečná data a zda „konání výzkumu není v rozporu se zá-
jmy státu“.

JUDr. Huml po několika dnech před pracovníky So-
ciologického ústavu prohlásil, že nenašel jediný rozpor se 
zákonem. Netroufl si pouze určit, jestli výzkum nenaru-
šuje státní zájem. Písemné výsledky vyšetřování však So-
ciologickému ústavu nepředal. Prý jde o interní materiál 
prokuratury. Předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf 
Zahradník proto 22. dubna oficiálně požádal generál-
ního prokurátora, aby mu výsledek poskytl. JUDr. Šetina 
to dodnes neudělal a místo toho poskytl 4. května rozho-
vor Českému deníku. Výzkum v něm označil za „krajně 
podezřelý“, neboť jeho data prý mohou být zneužita kte-

roukoli zpravodajskou službou. „Musí to být patrné ka-
ždému, kdo se jen trochu v těchto sférách vyzná,“ uvedl 
doslova prokurátor. A navíc – i když nebude průzkum 
v rozporu s naším právním řádem, neznamená to podle 
Šetiny, že je úplně v pořádku. A právě tato formulace so-
ciology pobouřila nejvíce. „Podle pana generálního pro-
kurátora je v této zemi ještě něco nad zákonem, o čem 
rozhoduje kdosi kdesi,“ komentuje to Petr Matějů. „Vý-
roky dr. Šetiny jsou v rozporu s Listinou základních práv 
a svobod, a to hned dvakrát: státní moc lze uplatňovat 
jen na základě zákona a svoboda vědeckého bádání je 
zaručena. Slyšet něco takového od generálního proku-
rátora je zlý sen.“

Jiří Šetina se k případu odmítá vyjadřovat a nechává 
za sebe mluvit svého prvního náměstka JUDr. Jaromíra 
Patočku. „To musí být asi nějaké přeřeknutí,“ říká o kriti-
zovaném výroku Patočka. „Věta je sama o sobě nelogická.“ 
Jaromír Patočka také vysvětluje, proč ještě nepředali před-
sedovi AV ČR výsledek svého šetření: „Čekáme na stano-
visko ministerstva vnitra. Snad příští týden.“ Podle po-
slední informace generální prokuratura požádala v pátek 
7. května policii, aby zjistila, nakolik jsou data z výzkumu 
zabezpečena před zneužitím.

Každou informaci lze zneužít
Petr Matějů považuje všechna podezření za absurdní: 
„Jako pracoviště Akademie věd ČR samozřejmě musíme 
dodržovat zákon na ochranu individuálních dat, která 
tak nemohou být zneužita proti dotazovaným ani pro 
politické nebo komerční cíle. Navíc všechny dotazníky 
z terénu dostáváme bez adres a jmen respondentů. Ne-
dovedu si představit fungující databázi náhodně vybra-
ných jedinců, kteří nemají jméno a adresu. Všechny ar-
gumenty mi připadají směšné. 

Pochopitelně, že jakákoli informace, tj. i sociologický 
výzkum, je využitelná, tedy i zneužitelná. Ale musíte jí 
rozumět – naše data jsou sadou 2200 číslic napsaných 
za sebou. Výsledky takových průzkumů, jako je ten náš, 
se ve světě normálně publikují v odborných časopisech. 
Je zvláštní, že v žádné jiné zemi, která se na průzkumu 
podílí, nevzbudil zvláštní pozornost.“ X
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„Podle pana generálního 
prokurátora je v této zemi 
ještě něco nad zákonem, 
o čem rozhoduje kdosi kdesi.“
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Proč bychom se měli kromě Karla IV. hlásit
i k Marii Terezii, která se narodila před 300 lety

rozhovor: sobotka
o válce se zemanem

tajné nahrávky
potápí babiše
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