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ABSTRAKT
Diplomová práce sleduje kořeny transformačního myšlení v samizdatových publikacích
českého disentu. Ačkoli od pádu komunismu, kdy tyto myšlenky nabyly na významu,
uplynulo téměř dvacet let, stále chybí povědomí o této oblasti. Aby zaplnila tuto
mezeru, poskytuje práce čtenáři přehled literatury, shrnující a hodnotící různé zdroje
(např. články v samizdatových periodikách, samizdatové knihy), informace ze zákulisí
(např. identitu autorů publikujících pod pseudonymy) získané prostřednictvím
rozhovorů s pamětníky. Zvláštní význam zaujímá dílo Zdislava Šulce, jenž se svou
hlavní prací Stát a ekonomika vychází z této studie jako ústřední postava české
samizdatové ekonomické literatury.
ABSTRACT
This thesis traces the roots of the transformation thought in samizdat publications of the
Czech dissent. Although nearly twenty years have passed since Communism collapsed
and the ideas in question became relevant, there is still a lack of knowledge about the
subject. In order to fill in this gap, the thesis provides the reader with a literature review,
summarizing and evaluating the sources of various types (e.g., articles in samizdat
periodicals, samizdat books), and with background information (e.g., the identity of
authors publishing under pseudonyms) obtained by interviewing contemporaries. Of
special importance is the work of Zdislav Šulc who, owing to his chef-d’oeuvre, the
Government and Economics, emerges from this study as the central figure of the Czech
samizdat economic literature.
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Úvod
Převzetí moci ve straně i státě husákovskými ,normalizátory‘ po zasedání ÚV
KSČ v dubnu 1969 udusilo veškeré naděje v reformní vývoj. Personální čistky
v ekonomických vědeckých a školských institucích ochromily ekonomické myšlení
natolik, že až do poloviny 80. let mu dominovala dogmatická politická ekonomie
socialismu. Mnozí nositelé reformních myšlenek odešli do exilu, kde jejich publikace
byly volně dostupné, kdežto v Československu kolovaly jen v úzkém kruhu čtenářů a
vývoj ekonomického myšlení v zásadě ovlivňovat nemohly. Mnozí z těch, kdo zůstali
doma, byli po nástupu husákovské normalizace postiženi zákazem výkonu původního
povolání a nemohli publikovat; nacházeli různá podřadná zaměstnání, v nichž svou
odbornost sice neuplatnili, mohli se však přitom soukromě vzdělávat, zabývat se
teoretickými úvahami a o aktuálních problémech československé ekonomiky diskutovat
na bytových seminářích i v publikacích tzv. samizdatu, šířeného vlastními silami a
s pomocí obětavých spolupracovníků mezi občany; tito zjevně nekonformní ekonomové
se řadili k disentu.
Nástup Michaila Gorbačova do vedení KSSS a jeho kampaň za ,perestrojku‘
přinesly uvolnění atmosféry také u nás, kde slovo ,přestavba‘ skloňovalo ve všech
pádech i stranické a státní vedení; dosud mlčící neideologicky uvažující ekonomové
z oficiálních struktur nejenže v soukromí intenzivně studovali soudobé ekonomické
teorie, ale nyní se už k problematice ekonomických přeměn vyslovovali veřejně (v
mezích daných vnější i vnitřní cenzurou) nebo pololegálně (na seminářích a v různých
diskusích pořádaných na půdě oficiálních organizací a institucí).
Jak v disentu, tak i mezi neideologicky uvažujícími ekonomy v oficiálních
strukturách zrálo vědomí nereformovatelnosti stávajícího mechanismu fungování
ekonomiky i poznání nezbytnosti jeho přeměny. Transformace ekonomiky však
zůstávala po celou dobu normalizace příliš vzdáleným snem, protože příznivou změnu
podmínek pro její praktické uskutečnění v dohledné době nikdo nepředpokládal.
Reálnost přeměny i společenskou poptávku po ní vyjevilo teprve nečekané zhroucení
komunistického režimu po 17. listopadu 1989.

1. K používané terminologii
V titulu této práce užitá slova ,transformační‘ a ,disent‘ jsou klíčovými slovy
1

celého textu; při definici obou pojmů vyvstává potřeba jejich vymezení vůči dalším,
jako synonyma pociťovaným a v obecné mluvě i v literatuře nejednou bezděčně či
vědomě zaměňovaným: porovnáme proto pojmy ,transformace‘ a ,reforma‘ i ,disent‘ a
,disident‘. Z definic těchto slov v překladových a výkladových slovnících1 se pokusíme
objektivizovat míru jejich synonymie a tím i zaměnitelnosti. S ohledem na téma naší
studie nutno k posledním dvěma klíčovým slovům zařadit i výraz ,šedá zóna‘, jak bude
později vysvětleno.

1.1 Reforma a transformace
Pojmy ,reforma‘ i ,transformace‘ označují proměnu formy – v našem případě
proměnu mechanismu fungování ekonomiky; volbu mezi nimi určuje míra této
proměny, daná významem každého z obou slov.
RÁMEČEK 1. ,Reforma‘ a ,transformace‘
reforma
Internacionalismus francouzského původu reforma vznikl z francouzského substantiva
réforme (úprava, náprava, oprava, změna), odvozeného od francouzského slovesa réformer
(reformovat, upravit, napravit, změnit) a to zase z latinského reformāre (znovu tvořit,
přetvořit); obě přejatá slova – výsledné (reforma) i motivující (reformovat) – jsou odvozena ze
slovního základu form- (forma, formovat) významovou modifikací pomocí prefixace (zde re-).
Ve výkladových slovnících je pojem definován jako oprava, promyšlená změna
zejména v zákonodárství a ve správě státní (Ottův slovník naučný); úprava, změna
směřující k zlepšení nějakého stavu (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Le
Larousse pour tous); reorganizace politického nebo státního zřízení nedotýkající se jeho
podstaty (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost).
transformace
Internacionalismus latinského původu transformace (z latinského trānsformātiō, tj.
přetvoření, přeměna, proměna, převod) je dějové podstatné jméno odvozené ze slovesa
transformovat (z latinského trānsformāre, tj. přetvořit, přeměnit, proměnit, převést)
transpozicí pomocí sufixace (zde -ace z latinského -ātiō); obě přejatá slova – výsledné
(transformace) i motivující (transformovat) – jsou odvozena ze slovního základu form(formace, formovat) významovou modifikací pomocí prefixace (zde trans-).

1

FILIPEC, J. – DANEŠ, F. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1978;
HOLUB, J. – LYER, S. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům
kulturním a cizím. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968; PRAŽÁK, J. M. – NOVOTNÝ, F. –
SEDLÁČEK, J. Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií. Vydání sedmé,
nezměněné. Praha: Československá grafická unie a. s., 1935; VÁŠA, P. – TRÁVNÍČEK, F. Slovník
jazyka českého. Praha: Fr. Borový, 1937; Le Larousse pour tous, 2 (L-Z), Paris: Librairie Larousse, s. a.,
nedatováno; Ottův slovník naučný, díl. VII. Dánsko-Dřevec. Praha: J. Otto, 1893; Ottův slovník naučný,
díl XXI. R (Ř)-Rozkoš. Praha: J. Otto, 1904; Ottův slovník naučný, díl XXV. T-Tzschirner. Praha: J.
Otto, 1906; Der Neue Brockhaus. Allbuch in vier Bänden und einem Atlas. I. Leipzig: F. A. Brockhaus,
1937; Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. New York: Portland
House, 1989; Malá československá encyklopedie II., Praha: Academia, 1985.
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Ve výkladových slovnících je pojem definován jako přechod jedné formy ve formu
jinou (Le Larousse pour tous) – a také jako úplná změna charakteru, způsobu bytí (tamže).

Jak reforma, tak i transformace jsou tedy změny v systému, lišící se od sebe
hloubkou zásahu vůči jeho podstatě: reforma podstatu systému nemění, transformace
naopak podstatu systému mění a může být nazírána jako reforma překračující hranice
své i hranice reformovaného systému.
V literatuře zabývající se hospodářským vývojem v postkomunistických zemích
můžeme se setkat jak se ztotožňováním, tak i s rozdílným chápáním obou pojmů.
Vědomě je ztotožňuje J. Jonáš v úvodu své práce Ekonomická transformace v České
republice: „V textu se střídavě používá pojmů „ekonomická reforma“ a „ekonomická
transformace“ ve stejném významu.“2 Naopak ostře oba pojmy rozlišuje V. Klaus v
přednášce Aktuální stav hospodářských reforem v České republice: hledání vhodného
referenčního rámce pro jeho hodnocení; když charakterizuje úkol, před nímž stály
středoevropské země v okamžiku rozchodu s fungováním ekonomiky sovětského typu,
říká: „V tranzitivních ekonomikách v tomto období nešlo o reformování (ve smyslu
zlepšování) existujícího systému, nýbrž o změnu systému jako celku. Proto jsme naše
reformy nazývali reformami systémovými a proto jsme pro celý tento proces záměrně
nevolili označení „ekonomická reforma“, nýbrž ekonomická transformace. To je jen
zdánlivě odlišnost terminologická, to je otázka samotné podstaty věci.“3
Míra významové rozdílnosti výrazů ,reforma‘ a ,transformace‘, patrná
z etymologického výkladu, umožňuje vyjádřit pojmenováním rozdílnou hloubku změny
systému. Z posledně citovaných autorů se Jonáš této možnosti dobrovolně zříká, když
obou výrazů užívá promiscue. Naproti tomu Klaus těží z rozlišovacích možností jazyka
ve prospěch citlivější diferenciace; z podobné potřeby se jeho pojetí významu slov
,reforma‘ i ,transformace‘ podržíme také v této studii.

1.2 Šedá zóna, disent a disident
Intelektuální

potenciál

české

ekonomické

vědy

pro

radikální

změnu

ekonomických poměrů (transformaci) byl ve společnosti nerovnoměrně rozložen:

2

JONÁŠ, J.: Ekonomická transformace v České republice: makroekonomický vývoj a hospodářská
politika. Praha: Management Press, 1997, s. 7.
3
KLAUS, V. Aktuální stav hospodářských reforem v České republice: hledání vhodného referenčního
rámce pro jeho hodnocení. Přednáška na ekonomickém sympóziu „Hospodářský systém a transformace“,
Konrad Adenaur Stiftung – CERGE, Praha, 19. října 2000.
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prakticky nulový byl ve vrstvě držitelů moci (socialistického establishmentu), kde
z ekonomů mohli přežívat pouze služebníci reálného socialismu s absencí samostatného
myšlení. Stejně neúrodnou půdu skýtalo prostředí mlčící většiny občanů: trvalá
příslušnost k ní byla spojena s rezignací na sebemenší projevy tvůrčí odvahy.4 Naproti
tomu značný potenciál se soustřeďoval v tzv. šedé zóně společnosti, živen a
zušlechťován aktivitami vzájemného vzdělávání a sebevzdělávání prostřednictvím
seminářů, tvorbou a šířením studijních materiálů.
RÁMEČEK 2. ,Šedá zóna‘
šedá zóna
Toto označení části společnosti mezi mlčící většinou a disentem zpopularizovala J.
Šiklová v článku Šedá zóna a budoucnost disentu v Československu, otištěném v září 1989 v
Obsahu s odkazem na jeho nedávné užití jinými autory5 v jiném kontextu, totiž „k označení
historiků, kteří zůstali ,ve struktuře‘, tedy ve vědeckých ústavech a na vysokých školách, a
přesto zůstali ve spojení se svými bývalými kolegy, vyloučenými při čistkách po roce 1968, a
kteří byli ochotni se s nimi stýkat, diskutovat a případně jim i vypomáhat.“6 Šiklová pak
pokračuje: „Dnes tímto termínem označujeme mnohem širší skupinu lidí, skupinu, která má a
zvláště bude mít nesmírný význam při dalších předpokládaných změnách této společnosti. Lidé
ze „šedé zóny“ totiž jsou a mohou být partnerem nejen disidentů (tedy opozice) ale – dle mého
názoru – i tím, kdo převezme vedení této společnosti. Lidé v šedé zóně jsou převážně
kvalifikovaní, odborně erudovaní; jsou to dobří pracovníci, kvalifikovaní dělníci. Právě proto
brzo viděli chyby socialistického systému a hlavně nemuseli „podpírat“ svou pracovní kariéru
stranickou legitimací či jinými politickými funkcemi. Věděli, že se uživí i jenom poctivou prací, a
proto snáze odolávali nabídkám i tlaku ze strany establishmentu. A protože se jen minimálně
politicky angažovali, měli i více času na své vlastní vzdělávání odborné i obecné. Proto právě
dnes nejlepší odborníci v Československu patří do „šedé zóny“.7

Podobně rostl potenciál v kruzích disentu, k nimž náležela většina autorů
samizdatových textů a prakticky všichni tvůrci samizdatových periodik.
RÁMEČEK 3. ,Disent‘, ,disident‘ a příbuzná slova
Dvě skupiny velmi podobných a zdánlivě zcela zaměnitelných slov, z nichž však je
každé odvozeno od některého ze dvou slovních základů (SENT- nebo -SID-) poněkud
rozdílného významu, čímž je synonymie v příslušných dvojicích slov mírně omezena.

4

„Dnešní ekonomická teoretická fronta ve většině případů diskutuje a píše o ekonomických problémech
tzv. „jezuitským způsobem“, tj. rozpracováváním a komentováním a rozmělňováním výroků vedoucích
politiků a národohospodářů. Tak jako jezuité komentovali a vysvětlovali „Písmo svaté“. Mají alespoň
jistotu, že nikde a u nikoho nenarazí.“ ZUKAL, R. Rub a líc cenové stability. /Dílčí diskusní úvaha
k ekonomickému experimentu./ Ekonomická revue, léto 1978, č. I, s. 37.
5
Prokop, R. – Sádecký, L. – Bína, K. České dějepisectví včera, dnes a zítra, Historické studie 11, č. 22,
leden 1988.
6
ŠIKLOVÁ, J. Šedá zóna a budoucnost disentu v Československu. Obsah, září 1989, s. 2-3.
7
ŠIKLOVÁ, J. Šedá zóna a budoucnost disentu v Československu. Obsah, září 1989, s. 2-3.
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Slovní základ SENT- se vztahuje k cítění, vnímání. Pomocí předpony d i s - je z něj
tvořeno sloveso ,d i s e n t o v a t‘ (v původní pravopisné podobě ,d i s s e n t o v a t‘) a jeho
odvozeniny. Od slovního základu -SID- jsou takto odvozována příslušná synonyma.
disentovat
Latinské sloveso ,dissentīre‘ (dis- + sentīre cítit) nesouhlasit; být odchylného smýšlení,
neshodovat se, nesnášet se, nesrovnávat se, nebýt zajedno, rozcházet se; spec. svářit se, být
nesvorný b) odporovat, být proti (někomu), metaf. odporovat, lišit se, neshodovat se, různit se,
odchylovat se… užívá už na přelomu 1. a 2. století po Kr. Tacitus („scriptores in eo
dissentiunt“, tj. ,spisovatelé v tom nejsou zajedno‘) a dokonce už v polovině 1. století př. Kr.
Cicero („illi inter se dissentiunt“, tj. ,nesouhlasí vespolek‘, ,mají mínění navzájem různá‘)
(Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií); latinský základ si podržuje i
český ekvivalent ,dissentovati‘ býti jiného mínění, nesouhlasiti (Ottův slovník naučný).
Sloveso ,d i s e n t o v a t‘ znamená tedy odlišně cítit, odlišně smýšlet, nesouhlasit.
Synonymem ze skupiny slov se základem -SID- je ,d i s i d o v a t‘.
disent
Latinské, pouze koncovky ,-us‘ zbavené substantivum ,dissensus‘ přijala lexikografie
česká i německá: ,dissens‘ značí různost mínění, nesouhlas (Ottův slovník naučný); ,der
Dissens, gen. Dissenses, pl. Dissense‘ je právnický pojem vyjadřující die Nichtübereinstimmung
zwischen Wille und Erklärung (Der Neue Brockhaus). Téhož původu je i středoanglické slovo
,dissent‘ s významem „separation from an established church, esp. the Church of England;
nonconformity“ a obecněji „difference in sentiment or opinion“ (Webster’s Encyclopedic
Unabridged Dictionary of the English Language).
Substantivum ,d i s e n t‘ tedy jako abstraktum označuje odlišné cítění, odlišné
smýšlení, nesouhlas; jako kolektivum značí skupinu nositelů odlišného cítění, odlišného
smýšlení, nesouhlasu.
Synonymem ze skupiny slov se základem -SID- je ,d i s i d e n c e‘.
dissenter
Odvozenina od slova ,dissent‘ pro označení osoby: ,dissenter‘ je „an English Protestant
who dissents from the Church of England“, obecněji „a person who dissents, as from an
established church; nonconformist“ (Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the
English Language); ,Andersdenkende‘ (Der Neue Brockhaus); „Dissenters, tj. různě
smýšlející, nazývají se v Anglii přívrženci církevních společností, které odtrhly se od církve
státní, jako: independenti, baptisté, presbyteriáni, methodisté, kvakerové aj., ne však katolíci
angličtí …“ (Ottův slovník naučný).
Anglickým substantivem ,d i s s e n t e r‘ je označována osoba – jednotlivý nositel
odlišného cítění, odlišného smýšlení, nesouhlasu. V české literatuře je ekvivalentní slovo
nahrazováno buď opisem nebo synonymem ze skupiny slov se základem -SID- (,d i s i d e n t‘).
Slovní základ SED- latinského slovesa ,sedēre‘, tj. sedět, má složeninovou podobu SID-. Z ní je pomocí předpony dis- tvořeno sloveso ,d i s i d o v a t‘ (v původní pravopisné
podobě ,d i s s i d o v a t‘) a jeho odvozeniny. Od slovního základu SENT- jsou takto
odvozována příslušná synonyma.
disidovat
Latinské sloveso ,dissidēre‘ (dis- + sedēre sedět) jinde n. jinak sedět; metaf. 1) být
vzdálen; odchylovat se; 2) neshodovat se, nesnášet se, žít v neshodě, svářit se, (vespolek) se
nesnášet, být nesvorný; 3) neshodovat se (míněním), nesouhlasit, různit se, lišit se, nesrovnávat
se, odporovat; užívání slovesa dokládají citáty klasiků z přelomu 1. a 2. století po Kr. (Tacitus:
„miles dissidet“, tj. ,vojsko se bouří‘) i z 1. století př. Kr. (Horatius: „toga dissidet impar“, tj.
,toga nakřivo odstává, není dobře upravena‘; Vergilius: „sceptris nostris dissidet“, tj. ,není pod
naší vládou‘; Cicero: „a senatu dissidere“, tj. ,rozejít se se senátem‘, „qui a Platone dissident“,
tj. ,kteří nesouhlasí s Platónem‘, „sententiae inter se dissident“, tj. ,výroky si odporují‘)
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(Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií); od latinského základu je
odvozen i český ekvivalent ,dissidovati‘, rozcházeti se v názorech zvláště náboženských (Ottův
slovník naučný).
Sloveso ,d i s i d o v a t‘ znamená tedy odlišně cítit, odlišně smýšlet, nesouhlasit,
doslova jinde n. jinak sedět, což odpovídá důraznějšímu projevu odlišnosti ve srovnání s tím,
který je označován synonymem ze skupiny slov se základem SENT-, tj. ,d i s e n t o v a t‘.
disidence
Substantivum latinského původu ,dissidence‘ je v angličtině užíváno jako synonymum
pro ,disagreement‘ vůbec či v užším smyslu ,disagreement with the majority opinion‘
(Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language).
Substantivum ,d i s i d e n c e‘ jako abstraktum označuje odlišné cítění, odlišné
smýšlení, nesouhlas; jako kolektivum značí skupinu nositelů odlišného cítění, odlišného
smýšlení, nesouhlasu; slovní základ -SID- odpovídá důraznějšímu projevu odlišnosti ve
srovnání s tím, který je označován synonymem ze skupiny slov se základem SENT-, tj.
,d i s e n t‘.
disident
Substantivum ,dissidens‘, tj. ,odpůrce‘, užíval už Ciceronův vrstevník Cornelius Nepos
(Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií); v Polsku byli všichni
nekatolíci od 16. století označováni jako ,dissidenti, tj. různověrci‘ (Ottův slovník naučný);
v Goethově době („Goethezeit“) bylo substantivum ,Dissident‘ vykládáno jako „1)
Religionsloser, 2) aus der Kirche Ausgetretener“ (Der Neue Brockhaus); v angličtině plní
,dissident‘ funkci jak adjektiva („disagreeing or dissenting, as in opinion or attitude“), tak i
substantiva („a person who dissents“) (Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the
English Language); pro českou lexikografii z normalizačních časů je ,disident‘ „odštěpenec,
rozkolník, odpadlík (zvl. náb. nebo polit.); za d. označuje dnes imper. propaganda odpadlíky a
zrádce ze social. zemí, kteří slouží psychol. válce proti socialismu a mez. uvolnění.“ (Malá
československá encyklopedie).
Substantivem ,d i s i d e n t‘ je tedy označován jednotlivý nositel (zjevně) odlišného
cítění, odlišného smýšlení, nesouhlasu; slovní základ -SID- odpovídá důraznějšímu projevu
odlišnosti ve srovnání s tím, který je označován synonymem ze skupiny slov se základem
SENT-, tj. anglickým ,d i s s e n t e r‘.
Srovnání obou tak podobných označení odlišného občanského postoje a jeho nositelů
ukazuje významovou shodu, avšak také určitý rozdíl ve stupni projevu tohoto postoje: doslova
vzato, zatímco disent a jeho příslušník (angl. dissenter) otevřeně nesouhlasí, disidence a její
příslušník (disident) svůj otevřený nesouhlas ještě zdůrazní tím, že si (třeba jen obrazně)
„odsednou“. Z tohoto pohledu lze disidenci chápat jako důrazněji (viditelněji, hlasitěji)
projevovaný disent, podobně disidenta jako důrazněji (viditelněji, hlasitěji) vystupujícího
dissentera.

Jemný významový rozdíl v názvech zkoumaného jevu se nabízí jako použitelný
jazykový prostředek citlivějšího třídění konkrétních případů. Konstatujeme zde vědomí
této možnosti, avšak zároveň i vědomí rizika násilnosti definitivního zařazování něčeho
tak mnohostranného a proměnlivého jako fenomén disentu a jeho osobností; v naší
studii proto užíváme názvy disent/disidence a disident/disenter jako synonyma bez
podrobnějšího rozlišování.
Název práce vystihuje její předmět v původním rozsahu; studium samizdatových
textů a identifikace autorů však ukazuje, že transformační myšlení se rodilo a vyvíjelo
6

nejen v prostředí disentu, nýbrž nemalou měrou i v té části společnosti, která znaky
otevřeného nesouhlasu s režimem nevykazovala a bývá označována za „šedou zónu“;
samizdatovou tvorbu z této oblasti charakterizuje anonymitou nebo pseudonymitou
zastřená identita autorů, což projevu odlišného smýšlení ubírá na otevřenosti a brání tak
jeho vřazení do produkce disentu; hodnotu a význam samizdatové tvorby šedé zóny to
ovšem nesnižuje. Skutečnost, že pod pseudonymem nebo anonymně publikoval někdy i
nejeden známý disident, rozostřuje hranici mezi samizdatovou tvorbou z disentu a ze
šedé zóny, v důsledku toho pak i hranici mezi oběma prostředími natolik, že také ve
studii transformačního myšlení musíme tuto hranici považovat za podružnou a
překračovat ji všude tam, kde ji překročil i studovaný jev.
Jak bylo výše zmíněno, v přípravě české ekonomické vědy k transformaci se
uplatnil jak disent, tak i šedá zóna; naproti tomu intelektuální potenciál českého exilu
zůstal nevyužit.8 Toto zastoupení složek společnosti určuje i orientaci naší studie.

2. Dosavadní literatura o předmětu
Českému ekonomickému samizdatu nebyla zatím věnována zasloužená
pozornost. Nad úhorem desítky let nezoraným osaměle ční rozsahem skromný článek
Jiřího Slámy Můžeme s nimi počítat – O ekonomickém samizdatu a exilových
ekonomech, který otiskly Hospodářské noviny v 11. čísle roku 1990.9 Podtitul odráží
členění textu článku ve dva oddíly odlišného zaměření: půlstrana Hospodářských novin
je ze dvou třetin věnována domácímu samizdatu, kdežto zbývající třetinu tvoří soupis
jmen předních československých exilových ekonomů, představujících intelektuální
potenciál československé ekonomické vědy.
Domácímu ekonomickému samizdatu věnovaný oddíl podává stručný přehled
tvorby z období od roku 1978 (přesněji toho, co z ní přes železnou oponu k autorovi –
pracovníku Ústavu pro výzkum východní Evropy v Mnichově – během druhé
8

Na výtky, že ze strany exilu nevzešel projekt ekonomické transformace, odpověděl americký ekonom
českého původu Boris P. Pešek v článku Jak to vidí exil (Necenzurované noviny, leden 1993, roč. 3, č. 9,
s. 7.). Svou obhajobu shrnul do čtyř bodů: „Za prvé, zhroucení komunismu překvapilo skoro každého. Za
druhé, v soutěživém systému boj o kariéru je vyčerpávající a ukradnout mu čas přípravou plánu na
nepředvídatelné události by bylo těžko ospravedlnitelné. Za třetí, vím, jak se skrz prsty dívali lidé v r.
1945 na ty, co byli pět let v Anglii. Každý z nás si uměl dobře představit, jak ceněná by byla rada od
někoho, kdo nebyl v Praze od roku 1948 či od roku 1968. A za čtvrté, i kdyby byl býval detailní plán
hotov, byl by bezcenný do 31. prosince 1992: do vyřešení česko-slovenského problému. Každá ze dvou
stran měla a má docela jiné představy ‚co dělat‘.“
9
SLÁMA, J. Můžeme s nimi počítat – O ekonomickém samizdatu a exilových ekonomech. Hospodářské
noviny, červen 1990, roč. 34, č. 11, s. 12.
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normalizační dekády proniklo; tyto podmínky poznamenaly výsledek na úkor úplnosti a
spolehlivosti údajů).
Stručným a přes všechny nedostatky užitečným přehledem poskytl Sláma
počáteční orientaci v předmětu naší studie a základní oporu našim prvním krokům,
podnikaným už v nesrovnatelně výhodnějších podmínkách volné přístupnosti celé
samizdatové produkce v jedinečné knihovně „Libri prohibiti“ Jiřího Gruntoráda. Právě
dnešní přístupnost samizdatové tvorby v celé šíři je výhodou zavazující k podstatnému
prohloubení a rozšíření našich znalostí vývoje českého transformačního myšlení
v dobách, kdy skutečná transformace byla ještě utopií.

Cílem této práce je zmapovat kořeny transformačního myšlení v českém
disentu před rokem 1989. Sleduje celý proces jeho vývoje: bytové semináře jako
místa formování a tříbení myšlenek transformace v diskusích autorů s odborně zdatnými
posluchači; jednotlivé samizdatové práce jako záznamy artikulace transformačního
myšlení; samizdatová periodika jako prostředky opakovaného, více či méně
pravidelného šíření myšlenek transformace v širších kruzích příjemců. Zvláštní
pozornost věnuje životu a dílu Zdislava Šulce, ústřední tvůrčí i organizátorské
osobnosti českého ekonomického samizdatu.
Důležitou součástí průzkumu bylo vyhledávání potenciálních zdrojů informací
mezi samotnými autory samizdatové literatury a tvůrci samizdatových tiskovin,
jejich rodinnými příslušníky, spolupracovníky, přáteli a dalšími pamětníky;
informace byly získávány cestou zápisů z osobních rozhovorů a z osobní
korespondence. Značná individuální rozdílnost v tehdejších rolích jednotlivých
respondentů, ve spolehlivosti jejich paměti i v ochotě znovu se po letech zabývat
minulými časy se nutně odrazila i ve výsledcích tohoto sběru informací.
Přes všechny nepříznivé okolnosti se podařilo shromáždit řadu cenných údajů,
za což zvláštní dík zasluhují zejména (v abecedním pořadí bez uvedení titulů) František
Bernat ml., paní Bobková, Jiří Gruntorád, Jiří Hanák, Jan Hon, Tomáš Ježek, Jiří
Kameníček, Otto Klička, Karel Kouba, Karel Kříž, Věra Křížová, Vladimír Mlynář,
Václav Pavlíček, Vladimír Príkazský, Rudolf Slánský, Jan Stráský, Stanislav Stuna,
Bohumil Sucharda, Zdislav Šulc, Olga Šulcová, Václav Valeš, Václav Vrabec.
Z rozmanitých příčin se až dosud nepodařilo přiřadit svědectví dalších
oslovených přímých účastníků, jako jsou Mária Jílková, Vlastimil Petrovský, Věněk
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Šilhán, Libuše Šilhánová, Karel Václavů či Rudolf Zeman; lze si jen přát, aby jejich
cenné vzpomínky na důležitou a pohnutou etapu vývoje českého transformačního
myšlení, jejich zkušenosti z osobní účasti v úsilí o jeho uvádění v život v nepříznivých
dobách nepropadly sítem času dříve, než se nám je podaří zachytit.
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Kapitola 1
Samizdat (zejména ekonomický)
Samizdat se zrodil v nenormálních poměrech života v totalitním režimu
sovětského Ruska, vyvíjel se po většinu 20. století pod jeho beznadějně nekonečnou
vládou, v obrovské ruské populaci dosáhl v určitých směrech poměrně značné čtenářské
poptávky, jeho ruské jméno se stalo pojmem v mnoha jazycích světa. Jako projev
občanské odvahy v zemi svírající v ponižujícím područí i Československo byl sovětský
samizdat středem pozornosti samizdatu českého, který o něm referoval, přejímal z něj
informace, s jeho pronásledovanými autory se solidarizoval. Zasluhuje proto stručné
pojednání, dříve než se věnujeme českému samizdatu.

1.1 Okolnosti vzniku a obecná charakteristika
1.1.1 Sovětský samizdat
Historie samizdatu, tohoto charakteristického projevu občanské neochoty trpně
se podřizovat totalitě, je stará jako režim, v jehož ovzduší se samizdat zrodil: sahá až
k počátkům sovětského Ruska. Za první samizdatové texty pokládá Solženicyn protestní
dopisy patriarchy ruské pravoslavné církve Tichona lidovým komisařům,
duchovním a věřícím, psané v prvních letech sovětské vlády a šířené v opisech.1
Ve 20. a 30. letech kolovaly oficiálně nepublikovatelné práce uvnitř malých
skupin intelektuálů.2 Jeden z nich, spisovatel Nikolaj Ivanovič Glazkov, dal pak tomuto
způsobu šíření informací bezděky jméno, když v polovině 40. let na titulní strany
svazků své poezie připisoval poznámku ‚samsebjaizdat‘.3 Později se trvale ujal
zkrácený tvar tohoto slova; spolu s prvními texty, které začala tisknout ruská exilová
nakladatelství, pronikl v 60. letech termín ,samizdat‘ také na Západ a v mnoha
světových jazycích zdomácněl.
1

SOLŽENICYN, A. Archipelag Gulag. Díl 1. (část první a druhá). Paříž: YMCA-PRESS, 1973, s. 154.
SKILLING, H. G. Samizdat and an Independent Society in Central and Eastern Europe. Columbus:
Ohio State University Press, 1989, s. 4.
3
GORBANĚVSKAJA, N. Vstupitěl’naja zamětka, Kontinent 52 (1987): 253; OUSHAKINE, S. A. The
Terrifying Mimicry of Samizdat. Public Culture, jaro 2001, roč. 13, č. 2, s. 194; EICHWEDE, W. The
Archipelago Samizdat. The Impact of Samizdat Culture on the Contemporary History of Central and
Eastern Europe. Přednáška na konferenci “Samizdat and Underground Culture in the Soviet Bloc
Countries”, University of Pennsylvania, Philadelphia, 6.-7. dubna 2006.
2
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Skutečným společenským fenoménem se samizdat stal v době určitého
uvolnění režimu po Stalinově smrti.4 K jeho šíření podstatně přispělo vysílání Radia
Svobodná Evropa / Radia Svoboda; mezi první samizdatové materiály zpřístupňované
touto cestou patří i text Chruščovova tajného projevu na XX. sjezdu KSSS.5
Jako masová praxe začal samizdat podle A. D. Sinjavského fungovat šířením
poezie A. A. Achmatovové a B. L. Pasternaka, nedostupné v tištěné podobě;6 tato etapa
funkce samizdatu ve službách oficiálně nepublikovatelných děl krásné literatury
vrcholí koncem 50. a začátkem 60. let produkcí velkých próz Doktor Živago B. L.
Pasternaka a Jeden den Ivana Děnisoviče A. I. Solženicyna i literárních časopisů
Sintaksis A. I. Ginzburga, Feniks J. T. Galanskova, Sfinksy V. J. Tarsise aj.7
Kopírování a šíření beletrie mezi přáteli bylo hlavní funkcí samizdatu do
poloviny 60. let. Potom ovládly samizdat politické dokumenty – dopisy, petice,
komentáře, záznamy ze soudních jednání, pamflety atd.8
Začátek nové éry v historii samizdatu předznamenal v roce 1966 soudní proces
se spisovateli J. M. Danielem a A. D. Sinjavským, kteří svá satirická díla publikovali
pod pseudonymy na Západě. Tehdy se samizdat stal prostředkem šíření projevů
solidarity a hlasů na obranu lidských práv (případy jejich porušování zaznamenávala
zejména Chronika těkuščich sobytij, založená N. J. Gorbaněvskou a vycházející v letech
1968-1982).9
4

GRUNTORÁD, J. Samizdatová literatura v Československu sedmdesátých a osmdesátých let. v:
Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s.
494.
5
ZANEGINA, N. Samizdat Archives. In: Open Society Archives. Leszek Pudłowski and Iván Székely
(ed.). Budapest: Open Society Archives at Central European University, 1999, s. 74.
6
TERZ, A. [ps. A. Sinjavského] Iskusstvo i dějstvitěl’nosť, Sintaksis 2 (1978): 113 (uvádí Ušakin na str.
194); OUSHAKINE, S. A. The Terrifying Mimicry of Samizdat. Public Culture, jaro 2001, roč. 13, č. 2,
s. 194.
7
SKILLING, H. G. Samizdat and an Independent Society in Central and Eastern Europe. Columbus:
Ohio State University Press, 1989, s. 4. ZANEGINA, N. Samizdat Archives. In: Open Society Archives.
Leszek Pudłowski and Iván Székely (ed.). Budapest: Open Society Archives at Central European
University, 1999, s. 74. de BOER, S. P. – DRIESSEN, E. J. – VERHAAR, H. L. (ed.) Biographical
Dictionary of Dissidents in the Soviet Union, 1956-1975. The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff
Publishers, 1982, s. 146-147 (Galanskov, Jurij Timofejevič), 160-161 (Ginzburg, Aleksandr Iljič), 574
(Tarsis, Valerij Jakovlevič).
8
BUKOVSKIJ, V. I vozvraščajetsja větěr…, s. 273; V. P. [pseudonym V. Bukovského] Novyj samizdat,
Kontinent 52 (1987): 256 (obě práce uvádí Ušakin na str. 195); OUSHAKINE, S. A. The Terrifying
Mimicry of Samizdat. Public Culture, jaro 2001, roč. 13, č. 2, s. 195.
9
ZANEGINA, N. Samizdat Archives. In: Open Society Archives. Leszek Pudłowski and Iván Székely
(ed.). Budapest: Open Society Archives at Central European University, 1999, s. 74-76. Chronika
tekuščich
sobytij
je
dostupná
v elektronické
podobě
na
internetové
adrese:
URL:<http://www.memo.ru/history/diss/chr/index.htm> [cit. 7. června 2008]. de BOER, S. P. –
DRIESSEN, E. J. – VERHAAR, H. L. (ed.) Biographical Dictionary of Dissidents in the Soviet Union,
1956-1975. The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers, 1982, s. 171-172 (Gorbanevskaja,
Natalja Jevgenjevna).
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V té době začal fenomén samizdatu natolik vážně znepokojovat sovětské
představitele, že předseda KGB J. V. Andropov na konci roku 1970 v tajné zprávě
adresované ÚV KSSS napsal: „Analýza takzvané ‚samizdatové‘ literatury rozšiřující se
v kruzích inteligence a studující mládeže ukazuje, že ‚samizdat‘ prodělal za poslední
roky kvalitativní změny. Jestliže před pěti lety putovala z ruky do ruky hlavně ideově
závadná umělecká díla, pak v současné době se čím dál tím většího šíření dostává
spisům programově politického charakteru.“10
Sedmdesátá léta jsou pro sovětské disidenty obdobím krize z beznaděje: jsou
vězněni (A. B. Ščaranskij 1977), končí v nucené emigraci (J. A. Brodskij 1972, A. I.
Solženicyn 1974, V. K. Bukovskij 1977), jejich iniciativy jsou ignorovány, neustále
narážejí na neochotu sovětského vedení k dialogu s opozicí. Uprostřed 70. let se proto
od hluchých představitelů domácí strany a vlády začínají prostřednictvím zahraničních
médií obracet k mezinárodní veřejnosti (otevřený dopis sedmi politických vězňů
v čele s S. I. Soldatovem prezidentu USA J. Carterovi před bělehradskou Konferencí o
bezpečnosti a spolupráci v Evropě 1977;11 otevřený dopis N. Bukovské adresovaný
londýnské Amnesty International, pařížskému Mezinárodnímu výboru pro ochranu
lidských práv, frankfurtské Společnosti pro ochranu lidských práv, generálnímu
tajemníku Komunistické strany Velké Británie Johnu Gollanovi a „všem lidem dobré
vůle“ 197812).
Své poslání a své problémy neztratil samizdat ani v období Gorbačovovy
perestrojky: v roce 1987 žádala skupina bývalých politických vězňů v čele se S. I.
Grigor’jancem o povolení k vydávání neoficiálního časopisu Glasnosť, který byl
vydáván od června 1987, avšak nikdy nebyl úředně registrován. Pravidelně obtěžovaná
redakce pracovala pod trvalou hrozbou konfiskace. V květnu 1988 byl šéfredaktor
Grigor’janc zadržen v redakci časopisu, kde se měla konat ustavující schůze nové
politické strany – Demokratické unie; Grigor’janc byl pro údajné kladení odporu policii
vzat do vazby na sedm dní. Zatímco byl ve vězení, zabavili mu zařízení redakce a

10

Zapiska KGB pri Sovete Ministrov SSSR ot 21 dekabrja 1970g., No. 3461-A. [Zpráva KGB při Radě
ministrů SSSR z 21. prosince 1970 č. 3461-A.]
11
Otkrytoje pis’mo gruppy sovětskich političeskich zaključonnych Predsedatělju Kongessa SŠA,
Preziděntu Dž. Karteru, Archiv Samizdata – Matěrialy Samizdata (ASMS), 25, AC 3021 (1977). (assigned
number)
12
BUKOVSKAJA, N. Otkrytoje pis’mo, Archiv Samizdata – Matěrialy Samizdata (ASMS), 16, AC
2521b (1976) (uvádí Ušakin na str. 211-212); OUSHAKINE, S. A. The Terrifying Mimicry of Samizdat.
Public Culture, jaro 2001, roč. 13, č. 2, s. 211-212.
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zničili archiv periodika, které list New York Times označil za nejznámější sovětský
disidentský časopis.13
Dvě velké sbírky sovětských samizdatových textů (Sobranije Dokumentov
Samizdata z období od poloviny 60. let do května 1973 a Archiv Samizdata – Matěrialy
Samizdata z období od roku 1973 do perestrojky) shromáždilo od roku 1971 až do
počátku 90. let výzkumné oddělení stanice Radia Svoboda / Radia Svobodná Evropa
v Mnichově;14 nyní jsou uloženy v Open Society Archives v Budapešti a jejich
fotokopie v Columbia University a University of Pennsylvania. V Mnichově byl také
vydán seznam textů obou sbírek do roku 1977.15
Výčet následujících jmen – B. L. Aľtšuler, A. A. Amaľrik, I. Jefimov, R. A.
Medveděv, A. D. Sacharov, V. V. Sokirko, S. I. Soldatov, V. F. Turčin, P. L.
Vasilevskij – má sice daleko do vyčerpávajícího přehledu autorů sovětské samizdatové
ekonomické literatury, nabízí však alespoň určitý vzorek jeho významných
představitelů.
RÁMEČEK 4. Sovětská samizdatová ekonomická literatura
Podobně jako naše se ani sovětská samizdatová ekonomická literatura zatím nedočkala
hlubšího zpracování. Vysvětlení, proč tato oblast studia dějin ruského ekonomického myšlení
zůstává stranou badatelského zájmu, nabízejí Pekka Sutela a Vladimír Mau, jejichž přehledová
práce Economics under Socialism se omezuje na oficiálně publikovanou literaturu
s vysvětlením, že v SSSR bylo „velmi málo ekonomického samizdatu“.16 Právě ten je však
objektem naší práce – nemůžeme se tedy spokojit s vysvětlením ani nabídkou zmíněných
autorů; přehled o samizdatové produkci si musíme vytvořit vlastním hledáním.
O některých produktech sovětského ekonomického samizdatu se zmiňme alespoň ve
stručné charakteristice.
Andrej Alexejevič Amaľrik v práci Prоsuščеstvujet li Sоvětskij Sojuz do 1984 gоdа?
[Přetrvá Sovětský svaz do roku 1984?] (1969) nabízí na otázku v názvu, vztahující se
k orwellovskému letopočtu, více než pouhý časový odhad životnosti SSSR – totiž analýzu
základních příčin jeho postupného krachu: vidí je v protikladu mezi potřebami hospodářského
rozvoje a ustrnutím ekonomické soustavy, v konzervatismu degradující byrokratické elity,
v pasivitě a prodejnosti „střední třídy“, v chybění pozitivních cílů u mas, konečně i v úsilí
neruských národů o odtržení.
Boris Ľvovič Aľtšuler a Pavel Leonidovič Vasilevskij, skrývající se v článku Vremja
ně žďot [Čas nepočká] (1969) za pseudonymy S. Zorin a N. Alexejev, analyzují strukturu moci
v SSSR a zákonitosti jejího fungování především v oblasti ekonomiky a zahraniční politiky;
13

De BAETS, A. Censorship of Historical Thought: A World Guide, 1945-2000. Westport, Connecticut –
London: Greenwood Press, 2002, s. 515; KELLER, B. Soviet Closes a Magazine Extolling Openness.
The New York Times, 19. května 1988.
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BOITER, A., ed. Polnyj spisok dokumentov: Archiv Samizdata, Munich: Samizdat Archive
Association, 1977.
16
SUTELA, P., MAU, V. Economics under Socialism. The Russian Case. In: WAGENER, H. J. (ed.)
Economic Thought in Communist and Post-Communist Europe. London – New York: Routledge, 1998, s.
33.
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dospívají pak k úkolům, které před sovětskou ekonomiku staví vědecko-technická revoluce na
Západě: udržet vojenské výdaje na uzdě, zříci se tradičních administrativních pák řízení,
objektivizovat tvorbu cen, zajistit autonomii pracovních kolektivů, rozvíjet všestranné kontakty
s vyspělými zeměmi. Opačná cesta vede k eskalaci zbrojení a zesílení expanze; je to cesta ke
katastrofě.
Andrej Dmitrijevič Sacharov, Valentin Fjodorovič Turčin a Roj Aleksandrovič
Medveděv v dopise pod názvem Pis’mo rukovoditěljam partiji i pravitěľstva ot 19 marta
1970g. [Dopis vedoucím představitelům strany a vlády z 19. března 1970] (1970), jehož.
ústřední myšlenkou je idea hluboké demokratizace společenského života jakožto „principiálního
uzlového řešení uzrálých ekonomických a politických problémů“, dokládají na mnoha
závažných ukazatelích (tempo růstu národního důchodu, produktivita práce atd.) rostoucí
zaostávání technicko-ekonomického rozvoje v SSSR za současnou světovou úrovní zejména
v oblasti zavádění elektronických počítacích strojů (zde SSSR zaostává za USA o celou
epochu); přitom computerizace průmyslu se stává nejdůležitější podmínkou jeho dalšího
rozvoje – právem je nazývána druhou průmyslovou revolucí. Zdroj zaostávání sovětského
hospodářství vidí autoři vně ekonomické sféry – nikoli v socialistickém zřízení, nýbrž naopak
v tom, co je socialismu nepřátelské: v antidemokratických tradicích a normách společenského
života, zrodivších se v období stalinismu a dodnes definitivně nevykořeněných. Současné
hospodářství staví do popředí problémy řízení a organizace, což nejsou problémy speciální,
nýbrž obecné povahy. Realizace hospodářské reformy roku 1965 potvrdila neřešitelnost
ekonomických problémů čistě ekonomickými nástroji. Autoři předkládají návrh dvanácti
konkrétních opatření k demokratizaci země v příštích 4-5 letech. Návrh nepostihuje všechny
stránky života; jeho cílem je vytvoření základních předpokladů pro řešení jiných otázek, v první
řadě ekonomických.
Sergej Ivanovič Soldatov v brožuře Ekonomičeskoje položenije Sovětskogo Sojuza
[Ekonomická situace Sovětského svazu] (1970) srovnává pod pseudonymem V. Severnyj
sovětskou ekonomiku (po roce 1917) s ekonomikou předrevolučního Ruska (1867-1917) a
s ekonomikou USA jak v oblasti průmyslu, tak i zemědělství; hodnotí tempa rozvoje
hospodářství, celkové objemy výroby, produkce na hlavu, úroveň spotřeby. Z těchto srovnání
(např. nynější produktivita práce v průmyslu tvoří 40-50 %, v zemědělství 20-25 % americké
produktivity) dochází autor k závěru o nerentabilitě sovětského ekonomického systému, o
marném dohánění předních kapitalistických zemí v průmyslové i zemědělské produkci i
v úrovni jejich spotřeby, o nevyhnutelnosti průmyslového zaostávání, nedojde-li ke změně
stávajících pořádků. Podrobněji autor zkoumá potravinový problém; zdůrazňuje jeho zásadní
význam pro národy SSSR: i při úrodě obilí na úrovni rekordního roku 1966 (171 milionů tun) a
ne vyšším než dosavadním tempu růstu obyvatelstva postihne zemi asi za 20 let (1989-1993)
všeobecný hlad. Východiskem je demokratizace společnosti; jen politická svoboda vytváří
podmínky pro nezbytné hospodářské přeměny. Jde o racionální organizaci hospodářství. Autor
je stoupencem smíšené ekonomiky.17
Viktor Vladimirovič Sokirko v práci Očerki rastuščej iděologiji (Antigelbrejt) [Studie
rozvíjející se ideologie] (1970?) pod pseudonymem K. Buržuaděmov ukazuje přednosti
svobodného tržního hospodářství před „feudálně direktivním“. Autor se zamýšlí nad knihou
„Nový industriální stát“ od J. K. Galbraitha, v níž překvapivě nenachází obranu kapitalismu, ale
naopak důkazy jeho nevyhnutelného pohybu směrem k socialismu v důsledku konvergence
obou systémů. Sovětského čtenáře, jenž o vadách socialismu ví mnohem více než Galbraith,
udivuje přesvědčenost amerického autora o přednostech plánované socialistické ekonomiky.
Kdyby měl Galbraith pravdu, byl by celý myšlenkový kvas sovětské inteligence, kritizující
nepořádek v domácí ekonomice, neopodstatněný. Zajímavé jsou paralely mezi současnou
výrobou a živou přírodou, mezi zasahováním do ekonomiky a narušováním biologické

17

de BOER, S. P., DRIESSEN, E. J., VERHAAR, H. L. (ed.) Biographical Dictionary of Dissidents in
the Soviet Union, 1956-1975. The Hague – Boston – London: Martinus Nijhoff Publishers, 1982, s. 540.
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rovnováhy. Autor protestuje proti opovrhování buržoazními ideály práce, spořivosti, bohatnutí.
Komentuje také práci A. Amaľrika „Přetrvá Sovětský svaz do roku 1984?“18
Boris Ľvovič Aľtšuler a Pavel Leonidovič Vasilevskij, tentokrát však pod
pseudonymy Aleksandr Goľcov a Sergej Ozerov, zjišťují v práci Raspredělenije
nacionaľnogo dochoda SSSR [Rozdělování národního důchodu SSSR] (1971) skutečnou míru
rozdělování národního důchodu SSSR se zvláštním zřetelem k podílu výdajů na obranu.
Pramenem jsou publikovaná data Ústředního statistického úřadu. Podle autorů nedosahuje
národní důchod SSSR 70 % národního důchodu USA (podle oficiálních tvrzení), nýbrž pouhých
17-20 %, přičemž podíl vojenských výdajů v národním důchodu SSSR představuje 41-51 %,
kdežto osobní spotřeba obyvatelstva jen 21-31 %, což je v současném světě zcela ojedinělé (v
USA tvoří vojenské výdaje pouze 10 % národního důchodu, v ostatních vyspělých zemích ještě
méně).19
Viktor Vladimirovič Sokirko vydával na konci 70. let pod pseudonymem K.
Buržuaděmov sborníky „V zaščitu ekonomičeskich svobod“ [Na obranu ekonomických
svobod], věnované analýze názorů jinak smýšlející inteligence na ekonomické problémy SSSR
a recenzím samizdatových, tamizdatových i sovizdatových děl na ekonomická témata.
Igor Jefimov (pod pseudonymem Adam Kuzněcov) ve studii Bědnosť narodov (tam,
gdě pokončili s buržujem) [Bída národů (tam, kde skoncovali s buržoou)] (1978), založené na
materiálech sovětského tisku, analyzuje problémy sovětské „antiekonomiky“; zkoumá příčiny
neefektivní práce ve všech oblastech národního hospodářství a jeho řízení; zkoumá stav
nezávislého ekonomického myšlení v zemi a možné alternativy dalšího vývoje.20
Viktor Vladimirovič Sokirko v práci Ekonomika 1990 goda: čto nas žďot i jesť li
vychod? [Ekonomika roku 1990: co nás čeká a existuje vůbec východisko?] (1979) dochází při
analýze sovětské ekonomiky na základě prosté extrapolace k přibližné předpovědi roku 1990 (a
s přihlédnutím k nepřiznávané inflaci už roku 1984), kdy začne pokles národního důchodu na
hlavu, čili – v marxistických termínech – začne absolutní zbídačování obyvatelstva Sovětského
svazu. Avšak analýza základních zdrojů růstu národního důchodu ukazuje, že už nyní jsou
blízko vyčerpání, což v nedaleké budoucnosti povede k poklesu reálného důchodu – případně
tak prudkému, že může vyvolat vzpouru, sociálně-ekonomickou katastrofu. Vedení strany bude
nejspíš pokračovat v nynější oportunistické politice bez radikální změny kursu až do vyložené
krize, tj. zanedbá sociálně-ekonomickou nemoc společnosti až do nevyléčitelného stavu;
posledním prostředkem vedení k utužení disciplíny bude pak nejspíš zahraničněpolitické
dobrodružství „obranného“ charakteru. Naděje na záchranu existují, ačkoli nejsou velké;
jedinou skutečnou alternativou pro zemi a její vedení je čestné a statečné přehodnocení a
především co nejrychlejší přechod od zhoubného systému všeobecného plánování k tržní
regulaci.
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de BOER, S. P., DRIESSEN, E. J., VERHAAR, H. L. (ed.) Biographical Dictionary of Dissidents in
the Soviet Union, 1956-1975. The Hague – Boston – London: Martinus Nijhoff Publishers, 1982, s. 538.
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1.1.2 Český samizdat
Kořeny samizdatu u nás je možno vidět v ilegálních časopisech a letákových
novinách z nacistické okupace (např. V boj!, Rudé právo).21 Za samizdat avant la lettre
je považována po roce 1948 vydávaná desetisvazková řada Znamení zvěrokruhu pražské
surrealistické skupiny, Edice Explosionalismus Vladimíra Boudníka a Edice Půlnoc
Egona Bondyho (vlastním jménem Zbyňka Fišera) a Iva Vodseďálka.22
Reprezentativním vzorkem nejcennější literární tvorby 50. let je samizdatový
almanach Život je všude z roku 1956; sestavovatelé Josef Hiršal a Jiří Kolář v něm
poprvé představují nejvýznamnější mladé básníky a prozaiky (J.Kolář, J.Hiršal,
J.Zábrana, E.Juliš, J.Škvorecký, B.Hrabal, V.Havel, M.Hendrych a J.Kuběna), kteří se
už ve svých raných dílech dokázali osvobodit od šablony socialistického realismu a
rozejít se tak s ostatní literární produkcí své doby.
Zatímco v 60. letech vyšlo jen několik sborníků, z nichž poslední – Tempo 1 –
vydal na jaře 1968 J. Kuběna, přivedla husákovská normalizace po roce 1969 k
samizdatu mnoho umlčovaných novinářů, publicistů a spisovatelů, kteří byli vyhozeni
z redakcí, vydávání jejich prací bylo zastaveno, už vytištěná díla sešrotována a dříve
vydaná stahována z knihoven. V roce 1982 zveřejnila Charta 77 v neúplném výčtu
zákazem publikace postižených autorů 230 jmen;23 skutečný počet však dosahoval čtyř
stovek.24
Od začátku 70. let až do roku 1989 vydávali P.Mikeš a E.Zach v Olomouci pod
vlastními jmény literární edici Texty přátel. Z autorských čtení děl pražských
spisovatelů J.Gruši, V.Havla, B.Hrabala, I.Klímy, P.Kohouta, E.Kriseové, Z.Pochopa,
K.Sidona, L.Vaculíka a z diskusí nad nimi v bytě I.Klímy i druhých vzešlo v roce 1972
opisování nejprve próz Malomocní I.Klímy a Morčata L.Vaculíka, fejetonů L.Vaculíka,
21
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P.Kohouta, F.Vaněčka a dalších textů. Zpočátku živelné samizdatové práci dodal
cílevědomou organizaci L.Vaculík, vydavatel edice Petlice; vedle ní vznikly v 70.
letech další edice jako Kvart (J.Vladislav, později T.Vrba), Expedice (V.Havel), Česká
expedice (J.Hořec) nebo Krameriova expedice (V.Pistorius). Náklad zpočátku
nepřevyšoval několik desítek kusů; řádově vyšších nákladů dosahovaly pouze edice
náboženského samizdatu a cyklostylem množené tituly edic Vokno a Půjčuj, rozmnožuj,
rozšiřuj!. Nové možnosti zvyšování nákladu přinesly ve druhé polovině 80. let
kopírovací stroje; tak vznikaly dotisky titulů edic Petlice i Expedice, reprintová edice
Proti všem, produkce nakladatelství Prostor i Pražská imaginace Václava Kadlece,
která se vydáváním kratších próz B.Hrabala jediná mohla v nákladu měřit s Lidovými
novinami a jejich edicí.25
Vedle těchto publikací převážně beletristického zaměření vznikala v samizdatu
vědecká a publicistická díla z oborů historie, filozofie, sociologie, politologie, teologie a
dalších oborů , v neposlední řadě i ekonomie.
Samizdat zrodil Chartu 77 a další nezávislé iniciativy. Sloužil především
aktuálním potřebám všedního dne, tj. překonávání informačních bariér, které totalitní
režim stavěl mezi skutečnost a občany; díky němu však vznikla a uchovala se také
mnohá díla trvalé hodnoty vědecké i umělecké.
Česká samizdatová tvorba je dnes uložena na různých místech západní Evropy i
severní Ameriky, převážně v univerzitních knihovnách; v České republice je největší
sbírka soustředěna v jedinečné knihovně Libri prohibiti Jiřího Gruntoráda v Praze,
budované již od konce sedmdesátých let a veřejnosti sloužící dodnes.
1.1.2.1 Český ekonomický samizdat
Někteří ekonomové postižení čistkami na počátku normalizace, „kterým šlo a
stále jde o věc výstavby socialismu v ČSSR“,26 posílali od roku 1975 hospodářským a
politickým institucím dílčí studie a analýzy upozorňující na narůstající ekonomické
problémy. Reakcí na tyto iniciativy nebyly věcné odpovědi, natož diskuse s pisateli,
nýbrž „pohovory v Bartolomějské ulici, kde jim bylo dáváno za vinu popírání úspěchů

25

GRUNTORÁD, J. Samizdatová literatura v Československu sedmdesátých a osmdesátých let. v:
Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s.
495-498.
26
ZUKAL, R. Nazývejme věci pravými jmény. Ekonomická revue, jaro 1983, č. 12, s. 14.
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socialistické výstavby, rozšiřování negativních ekonomických prognóz, hospodářská
diverze atd.“27
Texty, podepisované zčásti vlastními jmény, zčásti značkami, byly opisovány a
šířeny v omezeném okruhu čtenářů; ve společnosti ani v ekonomické obci však
nedocházely přiměřeného ohlasu, což po osmi letech přimělo jednoho z původců
někdejších iniciativ Rudolfa Zukala k apelu do vlastních řad: s výzvou „Nazývejme věci
pravými jmény“ se obrací na české ekonomy, připomíná jim společné zkušenosti
z československé ekonomické reformy v 60. letech i z maďarských a bulharských
reforem, společné poznání iracionality současného plánování, řízení i odměňování práce
na nejnižších místech výrobního procesu, a zve kolegy k účasti na diskusi: „Nic nám
nebrání v tom, kromě vlastní pohodlnosti a obavy z represí, abychom si mezi sebou
nevyměnili názory na to, jak hospodářské problémy řešit. Na rozdíl od oficiální
ekonomické fronty si nemusíme brát servítky a můžeme nazývat věci pravými jmény. To
může věci jen prospět. Dejme na papír své názory na řešení situace a konfrontujme je
navzájem. Snad by z toho mohlo něco vzejít pozitivního i pro československé
hospodářství.“28
Zukalův apel byl stejně aktuální a zároveň podobně málo účinný jako iniciativy
v 70. letech. Přesto však mezitím došlo k pozitivní změně, díky níž už nebyl opisován a
šířen jako osamělý slabý hlas, nýbrž jako článek v odborném periodiku, samozřejmě
samizdatovém: už od léta 1978 byl totiž vydáván první a až do června 1984 jediný
český ineditní časopis zaměřený výlučně na hospodářskou problematiku - Ekonomická
revue; Zukalův článek „Nazývejme věci pravými jmény“ vyšel ve 12. čísle tohoto
periodika na jaře 1983. Dříve než Ekonomická revue na jaře 1986 po vydání 19. čísla
zanikla, zrodil se v českém disentu nový samizdatový časopis Ze zásuvky i z bloku,
orientovaný na politiku, kulturu a také ekonomii: vycházel od června 1984 a skončil
dvojčíslem 23/24 v říjnu 1989. Na podzim 1987 začal vycházet ekonomický časopis s
názvem Pohledem spotřebitele, poté pozměněným na Pohled spotřebitele, a skončil
v květnu 1989 pátým číslem jako Pohledy. Nultým číslem v září 1987 a druhým nultým
číslem v listopadu 1987 se představily znovuzrozené Lidové noviny, které pak od ledna
1988 do prosince 1989 vycházely jako měsíčník se samostatnou rubrikou pro příspěvky
na ekonomická témata. Hospodářským otázkám byly věnovány také některé dokumenty

27
28

ZUKAL, R. Nazývejme věci pravými jmény. Ekonomická revue, jaro 1983, č. 12, s. 14.
ZUKAL, R. Nazývejme věci pravými jmény. Ekonomická revue, jaro 1983, č. 12, s. 21.
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Charty 77; od ledna 1978 je zpočátku s třítýdenním, později měsíčním a od 1988
dvoutýdenním intervalem nepřetržitě přinášely Informace o Chartě (Infoch).
Díla ekonomického samizdatu zpravidla nevznikala na ústavech vysokých škol
ani akademie věd, neboť jejich tvůrci byli odtamtud již dříve vyhozeni a nyní sepisovali
své texty v maringotkách, v kotelnách nebo doma. Zde tyto výtvory putovaly obvykle z
hlavy přímo na papír, některé však tu mezitím ještě prošly ohněm diskusí s pozvanými
kolegy a přáteli a touto cestou pak získaly na jasnosti výkladu a přesvědčivosti
argumentů. V některých bytech se takovým plodným setkáním dařilo tak, že vstoupily
do historie a staly se pojmy: čím byla prozaikům autorská čtení u Ivana Klímy nebo
divadelníkům bytová představení u Vlasty Chramostové, tím byly ekonomům bytové
semináře u Vladimíra Kadlece.

1.1.3 Bytové semináře u Vladimíra Kadlece
V letech 1965-68, kdy byl rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze profesor
Vladimír Kadlec, stávaly se oficiální schůze vědecké rady školy fórem pro konfrontaci
odvážných myšlenek. Vedle řádných členů rady se na nich postupně začali objevovat
zajímaví lidé, které rektor zval bez ohledu na vědecké a pedagogické hodnosti či
stranické funkce; jejich kvalifikací byl společný zájem o problematiku československé
ekonomiky v tehdejší etapě budování socialismu. Posléze se z této společnosti
zformovala jakási paralelní vědecká rada, scházející se odděleně a nezávisle na
oficiálním orgánu školy.29
V následujících letech se profesor Kadlec nejprve za pražského jara stal
ministrem školství v Černíkově vládě, po Husákově nástupu k moci rezignoval na
členství v ÚV KSČ, byl degradován na „vědeckého pracovníka“, vyloučen ze strany,
penzionován a mezi prvními podepsal prohlášení Charty 77; tehdy se tradice jím
řízených setkávání odborníků vytratila. V polovině 80. let však na ni navázal, když
začal ve svém bytě v domě č. 2363/18 na vinohradském Čapajevově náměstí (dnes
náměstí Jiřího z Lobkovic) pořádat soukromé semináře, na nichž se pravidelně
scházelo patnáct až dvacet ekonomů, společenskovědních pracovníků a bývalých
politiků – zpravidla František Bernat, Čestmír Císař, Václav Eremiáš, Miroslav
Grégr, Jiří Hanzelka, Zdeněk Jičínský, Otto Klička, Eduard Němeček, Stanislav
29

Osobní rozhovor se Stanislavem Stunou dne 11. ledna 2007.
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Stuna, Bohumil Sucharda, Zdislav Šulc, Karel Václavů, Václav Valeš, František
Vlasák, Václav Zahálka a Rudolf Zukal, příležitostně i Rita Klímová, Bedřich
Placák, František Stránský, Věněk Šilhán – k diskusím o společenských a zejména
ekonomických otázkách.30
Mnozí z účastníků již dříve publikovali v Ekonomické revui, nyní v časopisu Ze
zásuvky i z bloku, později v samizdatových Lidových novinách.
Semináře se konaly zhruba jednou za čtvrt roku. Vladimír Kadlec je sám
plánoval, čas i program příštího setkání domlouval se všemi osobně, telefonním
hovorům se vyhýbal.31 Přesto však semináře neušly pozornosti StB; ta se všemožně
snažila znepříjemnit účastníkům přístup do Kadlecova bytu: sledovala je, před vstupem
do bytu je perlustrovala apod.32
K předem dohodnutému tématu připravoval hostitel – často s pomocí některého
z nejstálejších spolupracovníků – textové materiály.33 Debatovalo se o teoretických i
praktických otázkách hospodářské politiky; referoval buď někdo z pravidelných
účastníků (např. Zdislav Šulc přítomné postupně seznamoval se svou prací Stát a
ekonomika), nebo pozvaný host (např. americký diplomat informoval o reaganomice a
jejím programu, o ekonomii strany nabídky jako jejím ideovém zdroji, o aplikaci závěrů
vyplývajících z Lafferovy křivky).34
Po listopadu 1989 tvořili účastníci seminářů jádro týmu ekonomických expertů
Hospodářské rady vlády České republiky (ustaven 22. února 1990, rozpuštěn 30. září
1990), pověřeného vypracováním návrhu strategie přechodu k tržní ekonomice.35

30

Osobní rozhovor se Zdislavem Šulcem dne 8. února 2006 (místo konání a časové vymezení seminářů,
pravidelní účastníci). Osobní rozhovor se Stanislavem Stunou dne 11. ledna 2007 (pokračování v tradici
Kadlecem organizovaných setkání odborníků; příležitostnými návštěvníky podle něj Věněk Šilhán a Rita
Klímová). Osobní rozhovor s Bohumilem Suchardou a paní Bobkovou (roz. Suchardovou) dne 11. září
2006 (účast Bohumila Suchardy). Osobní rozhovor s Václavem Valešem dne 13. září 2006
(příležitostnými návštěvníky podle něj Bedřich Placák, Rita Klímová, František Stránský). Osobní
rozhovor s Otto Kličkou dne 5. ledna 2007 (účast Otto Kličky). Osobní rozhovor s Věrou Křížovou (roz.
Bernatovou) dne 14. září 2007 (účast Františka Bernata).
31
Osobní rozhovor se Stanislavem Stunou dne 11. ledna 2007.
32
Osobní rozhovor se Zdislavem Šulcem dne 8. února 2006.
33
Osobní rozhovor se Stanislavem Stunou dne 11. ledna 2007.
34
Osobní rozhovor se Zdislavem Šulcem dne 8. února 2006 (obsah seminářů). Osobní rozhovor se
Stanislavem Stunou dne 11. ledna 2007 (průběh seminářů).
35
Osobní rozhovor se Stanislavem Stunou dne 11. ledna 2007.
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Kapitola 2
Česká samizdatová periodika
s ekonomickou tématikou
Tato

kapitola

přináší

historii

čtyř

českých

samizdatových

časopisů

s ekonomickou tématikou, některé základní údaje o jejich periodicitě, struktuře a obsahu
jejich čísel a stručné informace o vydavatelích a autorech příspěvků; posledně zmínění
jsou pod svými články podepsáni někdy pravým plným jménem, jindy pseudonymem
nebo pouhou značkou. Výsledky úsilí o identifikaci skrytých autorů jsou zaneseny do
tabulek s obsahem všech čísel jednotlivých periodik v oddílu Přílohy.

2.1 Historie českých samizdatových periodik
s ekonomickou tématikou
2.1.1 Ekonomická revue
Politické prověrky, které s sebou normalizace přinesla, znamenaly pro mnoho
občanů konec jejich profesní kariéry. Aby si vydělali na živobytí, museli často přjmout
málo kvalifikovanou, manuální práci. To byl také případ novináře Vladimíra
Príkazského a ekonomů Jana Hona, Vlastimila Petrovského, Věňka Šilhána a
Rudolfa Zukala, které na počátku 70. let zaměstnal podnik Státní rybářství Praha.
„Znamenalo to bydlet většinu dnů a týdnů někde daleko od Prahy, v maringotce, v dost
primitivních podmínkách a přijmout úděl těžce pracujícího dělníka se vším všudy.“1 Tak
charakterizuje Libuše Šilhánová ve vzpomínkách tehdejší práci svého manžela.
Večery, které při několikadenních směnách trávila tato parta pohromadě, byly
dobou vzrušených debat o ekonomických otázkách. A právě při jedné z nich se zrodila
myšlenka vydávat samizdatovou Ekonomickou revui.
Ekonomická

revue

měla

podle

původních

představ

tvůrců

vycházet

v pravidelných intervalech. Tento záměr se však v těžkých podmínkách éry normalizace
nepodařilo uskutečnit. Ekonomickou revui proto můžeme charakterizovat jako občasník.
S prvním číslem časopisu se čtenáři mohli seznámit v létě 1978. Přestože práce
na Ekonomické revui nebyla nijak formálně organizována, je možné říci, že v roli
1

ŠILHÁNOVÁ, L. Ohlédnutí za životem. Praha: Portál, 2005, s. 170.
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výkonného redaktora působil od léta 1978 do jara 1983 Vladimír Príkazský.2 Náplní
jeho činnosti bylo shromáždit pro každé číslo zajímavé texty s ekonomickou tematikou,
přepsat je a graficky upravit do finální podoby. Zřejmě na podzim 1983 vystřídal
Vladimíra Príkazského v této funkci Rudolf Slánský3 a vykonával ji až do jara 1986.
Přirozenou autoritu a osobnost ztělesňující kontinuitu vydávání časopisu však
nepochybně představoval Vladimír Kadlec.
Na konci druhého čísla časopisu nalézáme programové prohlášení nového
periodika: „Lidé, občané Československé socialistické republiky, kteří se podílejí na
přípravě občasníku nazvaného Ekonomická revue prohlašují, že vydávání ER nemá a
nesmí sloužit jinému účelu, než porovnávání názorů jednotlivých ekonomů či
neekonomů, kteří nemají možnost své názory konfrontovat, např. při přátelských
návštěvách rodin či na procházkách v krásné přírodě. Pokud by kdokoliv přikládal
stránkám a řádkům ER jiný smysl, činí tak na vlastní nebezpečí a bez našeho úmyslu či
dokonce schválení a přitakání.“4
Identifikace autorů Ekonomické revue nebyla snadná. Redakce časopisu, který
vycházel v letech tvrdé normalizace, chránila úzkostlivě totožnost autorů, kteří by mohli
být ohroženi. S každým bylo vždy domluveno, zda chce vystupovat pod pravým

2

Vladimír Príkazský (*30. 6. 1935), č. novinář. Absolvent fakulty osvěty a novinářství UK; 1959-70
redaktor mládežnických pořadů Čs. rozhlasu (Pionýrská jitřenka, poté Mikrofórum), spolupracovník Čs.
televize. V srpnu 1968 se aktivně podílel na protiokupačním rozhlasovém vysílání; v lednu 1969 se
detailně věnoval případu Jana Palacha a snažil se dopátrat všech okolností a souvislostí jeho činu i
případných spolupracovníků s cílem předejít dalším obětem. 1970 propuštěn z rozhlasu a 1972-89
pracoval jako strojník stavebních strojů ve Státním rybářství Praha; zároveň publikoval pod cizími jmény.
1977 podepsal Chartu 1977. Od 1990 redaktor Audiostudia Čs., resp. Č. rozhlasu; od února do května
1990 ministr vlády ČSFR. Autor rozhlasových her pro děti a několika her televizních. TOMEŠ, J. (a kol.)
Český biografický slovník XX. století. II. díl K-P. Praha a Litomyšl: Ladislav Horáček – Paseka, Pavel
Meissner (spoluvydavatel), 1999, s. 628.
Informace o počátcích vydávání Ekonomické revue poskytl Vladimír Príkazský v osobním rozhovoru 20.
března 2006.
3
Rudolf Slánský (6. 2. 1935 – 17. 4. 2006), č. diplomat. 1935-45 SSSR, Moskva – emigrace s rodiči;
1951-53 ČSR, internace orgány MV; 1953-57 vystěhování do okr. Bruntál; 1953-57 lisař LNH Leskovec
nad Moravicí; 1957-70 frézař, ved. OTŘ ČKD Praha; 1966 ČVUT, fakulta strojní, ekonomika, plánování
výroby, Praha ; 1968-69 aktivita během Pražského jara, zejména problematika dělnické samosprávy;
1970 ztráta zaměstnání; 1971-89 činnost v opozičních strukturách; 1971-75 technolog skladování,
Technomat Praha; 1975-80 technik, SBD prac. ve stavebnictví; od roku 1977 Charta 77, vydávání
časopisu Ekonomická revu, příspěvky do mnoha samizdatových časopisů, do zahraničních periodik na
politická a ekonomická témata a otázky vývoje v SSSR; 1988-90 obch. referent, STAST Praha; 1990-96
velvyslanec v Moskvě; 1996-97 vrchní ředitel sekce Asie, Afrika, LA na MZV ČR;1997-? velvyslanec
ČR ve Slovenské republice; KDO JE KDO v České republice na přelomu 20. století. Michael Třeštík
(editor). Praha: AGENTURA KDO JE KDO, 1998, s. 539.
V telefonických rozhovorech 2., 3. a 4. dubna 2006 potvrdil Rudolf Slánský autorovi této práce, že byl
vydavatelem Ekonomické revue. Při jejich posledním telefonickém rozhovoru byla domluvena ještě
osobní schůzka, při níž měl Rudolf Slánský poskytnout autorovi další informace; naneštěstí však mezitím
zemřel.
4
Ekonomická revue, zima 78/79, č. II., s. 57.

22

jménem, pseudonymem, či anonymně. Redakce se také řídila heslem, že podstatný je
obsah článku, nikoli identita jeho pisatele.

2.1.2 Ze zásuvky i z bloku
Nápad vydávat samizdatový čvrtletník Ze zásuvky i z bloku se zrodil v roce 1984
v hlavě novinářky Olgy Šulcové5, která jej také po celou dobu jeho existence – od
června 1984 do prosince 1989 – sama vydávala a řídila (bez pomoci redakčního kruhu).
Ke koncepci časopisu přispěli svými radami Zdislav Šulc, Jiří Ruml a Milan Hübl.6
Programem nového periodika bylo „…poskytnout exkomunikovaným novinářům
… prostor pro vyjádření jejich názorů na současné i minulé události…“.7
Poprvé vyšel časopis Ze zásuvky i z bloku v Praze v červnu 1984 v nákladu 11
výtisků. S dalšími čísly rostl též jejich náklad díky opisům Ivany Hudcové, Luboše
Kohouta a Aleny Kodymové.8 Do konce roku 1984 spatřila světlo světa první dvě
čísla, označená římskými číslicemi I a II. Poté bylo na radu právníků (varujících před
vyššími trestními sazbami při odhalení samizdatu s povahou periodika) číslování
přerušeno. Obnoveno bylo až v roce 1986, kdy bylo zpravidla doplněno i měsícem
vydání. Do prosince 1989 vyšlo celkem 24 čísel.9
Poštou, kterou organizovali Jan Štern, Petr Pithart a Jiřina Šiklová, mířil
vždy jeden výtisk k Vilému Prečanovi do Československého střediska nezávislé
literatury v Scheinfeldu-Schwarzenbergu. Odtud se dostávala čísla čvrtletníku do

5

Olga Šulcová (roz. Piekelková), nar. 1935 v Ostravě. Vzdělání a zaměstnání: obchodní škola;
sekretářka šéfredaktora, elévka a redaktorka krajských novin Nová svoboda (1952-1955); redaktorka
Večerní Prahy (únor-září 1956, leden 1960 – červenec 1970); redaktorka deníku Práce (léto 1970 – léto
1971); 1971 vyloučena z KSČ; dělnice u pásu v nepřetržitém provozu podniku Spolana Neratovice
(podzim 1971 – 1973); dělnice v provozu protektorování pneumatik v Kožedělném podniku hl. m. Prahy
(1973-1975); noční korektorka deníku Lidová demokracie (1975-1984); korektorka v dvousměnném
provozu Tiskařských závodů (1984-1990); v důchodu (červen 1990-). Publicistická a literární činnost:
příspěvky do exilových Listů (od 70. let); vydavatelka a autorka samizdatového čtvrtletníku Ze zásuvky i
z bloku (1984-1989); přispěvatelka samizdatových Lidových novin (1987-1989); krátce redaktorka
Lidových novin (po listopadu 1989).
6
ŠULCOVÁ, O. Jak vznikla a vyvíjela se Zásuvka. Dokument pro projekt K. Půlpána – Zdroje
reformního myšlení. Praha, 2006.
7
ŠULCOVÁ, O. Jak vznikla a vyvíjela se Zásuvka. Dokument pro projekt K. Půlpána – Zdroje
reformního myšlení. Praha, 2006.
8
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redakcí exilových periodik. S řadou článků časopisu Ze zásuvky i z bloku se pak mohli
seznámit například čtenáři Listů, vydávaných Jiřím Pelikánem v Římě.10
Formální kuriozitou periodika je změna číslicové soustavy ve značení pořadí
jednotlivých čísel po téměř dvou letech vydávání: prvních sedm čísel časopisu Ze
zásuvky i z bloku je označeno římskými, všechna ostatní arabskými ciframi. I. číslo o 39
stranách vyšlo v červnu 1984, následujících pět bez udání měsíce: II. číslo (74 stran)
téhož roku, III.- V. číslo (nejméně 46, 91 a 73 stran – přesný rozsah nelze zatím určit
tam, kde jediný dochovaný exemplář není kompletní) v roce 1985 a VI. číslo (145 stran)
na počátku roku 1986; u VII. (126 stran) je uveden duben 1986, u 8. (105 stran) chybí
údaj o měsíci vydání naposledy; všechna tato i čísla 9. (129 stran, listopad 1986) a 10.13. (130, 106, 158, 117 stran; únor, březen, červen, září 1987) ještě zůstávají prostými
soubory článků bez tématického uspořádání. Od 14. čísla (187 stran, listopad 1987) až
do závěrečného dvojčísla 23/24 (nejméně 192 stran, říjen 1989) je však obsah zřetelně
utříděn do rubrik, z nichž jen některé jsou zastoupeny větším počtem článků (Úvahy,
studie, poznámky, polemiky 30; Ze sovětské perestrojky 30; Dokumenty 23; ČSSR –
pohled zevnitř 16; Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy 16; Úvahy, komentáře,
polemiky, otevřené dopisy 15; Úvahy, komentáře, polemiky 14; Ve znamení 21. srpna
1988 14; Studie, úvahy, rozhovory, polemiky 11; Fejetony 9; Ve znamení 21. srpna
1968 9; Palachovo výročí 6; Příspěvky pro mezinárodní symposium Československo
1918-1988 5) a jen nemnohé se vyskytují ve větším počtu čísel (Dokumenty 8; Ze
sovětské perestrojky 8; Fejetony 5); u některých četnost stoupne, považujeme-li více
rubrik s velmi podobnými názvy za jednu a tutéž rubriku s drobnými obměnami názvu
(Studie, úvahy, rozhovory, polemiky 11; Úvahy, komentáře, polemiky 14; Úvahy,
komentáře, polemiky, otevřené dopisy 15; Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy
16; Úvahy, studie, poznámky, polemiky 30). Některé rubriky jsou naopak zastoupeny
pouze v jediném čísle jediným článkem (Dokumenty z roku 1968; Na okraj konference
v italské Cortoně; Vzpomínáme na Josefa Smrkovského), jiné v jediném čísle dvěma
články (ČSSR – pohled zvenčí; Diskuse; Fejetony a reportáže; Maďaři přehodnocují
podzim 1956; Otevřené dopisy; Setkání Dubček – Havel; Vězeňský koutek; Ze
soudních síní) nebo ve dvou číslech po jediném článku (Recense; Verše). Patrně nebyla
péče o dlouhodobě jednotnou strukturu obsahu čísel v popředí zájmu redakce, jistě
trvale zaměstnané vážnějšími starostmi.
10
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2.1.3 Hospodářská rubrika samizdatových Lidových novin
Za prvních deset let existence Charty 77 vznikla řada samizdatových periodik
reprezentujících názory různých zájmových skupin paralelní kultury (ekonomů,
filosofů, historiků aj.), dosud však chyběly pravidelně vydávané noviny.
Tato situace se změnila zásluhou žurnalisty Jiřího Rumla, který v druhé
polovině dubna 1987 přišel na oslavu padesátin Jiřího Dienstbiera s nápadem obnovit
tradici Lidových novin; mezi účastníky oslavy získal hned nebo později mnohé
z příštích autorů i pracovníků redakce, a tak během následujících týdnů byla ustavena
redakční rada, schválen redakční štáb, zajištěny finanční prostředky a světlo světa
spatřila dvě nultá čísla (v září a listopadu 1987); přípravy směřovaly k pravidelnému
vydávání Lidových novin jako měsíčníku od ledna 1988 s výhledem na postupnou
přeměnu ve čtrnáctideník, týdeník a k stému výročí založení novin konečně v celostátní
deník.11
Označení „nezávislý měsíčník“ neslo v záhlaví titulní strany už první nulté
číslo; v jeho úvodníku Co lze a nelze očekávat bylo nové periodikum představeno jako
„pokus o nezávislé noviny s širokým záběrem, uskutečněný v omezeném prostoru
možností a sil současného českého samizdatu“. Program Lidových novin vyjádřil autor
úvodníku Václav Havel výčtem jejich očekávatelných i neočekávatelných kvalit: stěží
lze v nynějších podmínkách hned v první fázi čekat vyrovnání se s tradicí, na niž
navazují a k níž se svým jménem hlásí; aspoň v začátcích nelze čekat dokonalý přehled,
perfektní informovanost o domácím i světovém dění, aktuálnost dobrého deníku či
týdeníku, peroutkovskou či čapkovskou brilanci každého řádku. Očekávat lze naopak
dobrou vůli nezpronevěřovat se závazku plynoucímu z názvu a přibližovat se
představám, které název vyvolává; dobrou vůli vykročit z uzavřenosti současného
samizdatu, z mentálních hranic „disidentského ghetta“, a „nezávisle, svobodně a
s věcným nadhledem obzírat svět a oslovovat spoluobčany“; dobrou vůli „nebýt
věstníkem toho či onoho politického kroužku nebo ideologicky tak či onak orientované
či dokonce biograficky vymezené skupiny“; v úvodníku Noviny jako škola na titulní
straně prvního pravidelného čísla v lednu 1988 přidává Havel dobrou vůli „být skutečně
nepokřiveným zrcadlem doby“, což však nelze ihned a svrchovaně, protože Lidové
11

PERNES, J. Svět Lidových novin 1893-1993. Praha: Lidové noviny, a. s. – Nakladatelství Lidové
noviny, s. r. o., 1993, s. 119-120. ZÍDEK, P. Platilo se jen písařkám a tiskařům. Rozhovor s Rudolfem
Zemanem. Lidové noviny. 14. 1. 2008.
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noviny „nejsou vrcholem sebeosvobozovacího zápasu našeho novinářství, ale jen jeho
počátkem. Spíš tedy než setkáním mistrů svobodné žurnalistiky budou jakousi její školou
či krystalizačním ohniskem.“12
V tiráži každého čísla, vyjma prvého nultého, byla zveřejněna jména členů
redakční rady: Alena Bernášková (pouze listopad 1987), Jiří Dienstbier (od února
1989 jako její předseda), Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Miroslav Kusý, Petr Pithart,
Jan Šabata (od ledna 1988), František Šamalík, Milan Uhde (od června 1989), Zdeněk
Urbánek, Josef Zvěřina. Jako redaktor je v tiráži vždy uveden Jiří Ruml, od června
1989 s výjimkou září 1989 i Rudolf Zeman; jména ostatních členů redakce (Jiří Hanák,
Jaroslav Jírů, Rudolf Zukal, Richard Urx a Rita Klímová) a jejich spojek k výrobě
novin (zpočátku Zdeněk Pinc a Jan Vít, od ledna 1988 Jan Dobrovský, Vladimír Mlynář
a Jan Ruml) zaznamenal předposlední ze jmenovaných.13
Provozní finance, spravované Richardem Urxem, byly zabezpečeny díky
podpoře domácí (podstatnou část peněžního obnosu z Ceny Františka Kriegla nabídl
Vladimír Kadlec) i zahraniční (Nadace Charty 77 ve Stockholmu, Jiří Pelikán
v Římě).14
Vydavatelský náklad jednotlivých čísel je pamětníky odhadován různě: u
prvního nultého čísla 50 kusů „na zkoušku“ (Jiří Ruml), u čísel řádných 350 (Jiří Ruml)
či 200, později asi 600 kopií (Vladimír Mlynář) zhotovených přímo v redakci; jisté je,
že její doporučení, „aby si lidé množili Lidovky sami“,15 nevyznělo naprázdno a „mezi
lidmi… kolovalo násobně více výtisků“16.
V „nultém čísle“ slíbil Havel „snahu využít každé příležitosti k osvobození od
závislosti na psacím stroji a volném čase redaktorů, k dosažení toho, aby noviny mohly
vycházet tiskem a tak se teprve stát tím, čím chtějí“. Tento slib plnila redakce neúnavně;
v úsilí o prolomení hradeb disidentského ghetta se od ledna 1988 vytrvale pokoušela,
později s přispěním občanské iniciativy čtenářů a přátel, dosáhnout u Federálního úřadu
pro tisk a informace řádné registrace novin; od 2. čísla 1988 však musela pokaždé
znovu sdělovat, že v této věci dosud nedosáhla žádného pokroku. Po dvou letech
marných pokusů, pokutování a posléze (13. října 1989) dokonce uvěznění redaktorů
12
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Rumla i Zemana přišel obrat až s listopadovým pádem starého režimu, zato však
zásadní; hned ve 12. čísle ročníku 1989 hlásila redakce pod zavedeným titulkem Kroky
k registraci: 5. 12. udělil FÚTI předsedovi redakční rady předběžný souhlas
s vydáváním a registrací Lidových novin a 13. 12. rozhodl, že se sám stává vydavatelem
prosincového čísla v nákladu 500 000 výtisků a distributorem že je Poštovní novinová
služba.17 Poslední číslo měsíčníku, rodící se ve zdecimované redakci ještě ve
skromných podmínkách samizdatu, vyšlo tedy náhle nejen s úředním požehnáním, ale i
v masovém půlmiliónovém nákladu a s institucionálně zajištěnou distribucí. Po Novém
roce 1990 vycházely Lidové noviny už dvakrát týdně a od dubna 1990 – více než tři a
půl roku před stým výročím založení – denně.18
Jako předzvěst pravidelného vydávání Lidových novin vyšla v předcházejícím
roce dvě nultá čísla „nezávislého měsíčníku“ – první z nich v září 1987 s označením
„nulté číslo“, po něm v listopadu 1987 „druhé nulté číslo“, obě o 24 stranách s texty
pořízenými na obyčejném psacím stroji bez zřetelného rozlišení rubrik; v tématice
příspěvků je však toto vnitřní členění víceméně patrné (rozeznáme úvodníky, komentáře
k vnitřní i zahraniční politice, příspěvky věnované justici, kultuře, historii, ekologii,
ekonomice, sportu, osobním zprávám, dopisům čtenářů; také pravidelný Vaculíkův
příspěvek, v „nultém čísle“ pod titulkem První dopis do LN, ve „druhém nultém čísle“
už natrvalo přejmenovaný na Poslední slovo). Článků s hospodářskou tématikou je na 5
stranách „nultého čísla“ 11 a na 4 stranách „druhého nultého čísla“ 5.
Po dvou nultých číslech následovaly dva plné ročníky (1988 a 1989)
samizdatových Lidových novin jako pravidelného měsíčníku vycházejícího ve dvanácti
číslech jedenáctkrát za rok (červencové a srpnové číslo vždy společně jako letní
dvojčíslo 7-8); 24. a 28. listopadu 1989 vyšla nadto nečíslovaná „zvláštní vydání“
k převratným událostem posledních dnů. Každé pravidelné číslo má 24 stran, jen číslo
9/1989 jich má 28, čísla 10 a 11/1989 po 26 a závěrečné číslo 12/1989 pouhých 16
stran; první „zvláštní vydání“ vyšlo na 2, druhé „zvláštní vydání“ na 4 stranách; letní
dvojčíslo 1988 má 36 a letní dvojčíslo 1989 38 stran.
Obsah pravidelných čísel je uspořádán do rubrik (Úvodník, Z domova,
Komentář LN, Reportáž LN, Beseda LN, Rozhovor LN, Justice, Ekologie,
Hospodářství, Ze zahraničí, Kultura, Dokumenty, Sport, Kalendárium, Poslední slovo,
17
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Listárna – ta ve druhém ročníku pod jménem Dopisy, informace, glosy). Toto vnitřní
členění vyjadřují v záhlaví stran názvy rubrik; některé rubriky jsou tak označovány
důsledně, takže je zřetelné, že v každém čísle obou ročníků mají své místo Komentář
LN, Hospodářství, Ze zahraničí, Kultura a Poslední slovo, od března 1988 i Listárna či
Dopisy, informace, glosy. Nedůsledně jsou nadepisovány rubriky Z domova (jen do léta
1988), Reportáž LN i Rozhovor LN; z titulků a obsahu článků je však patrno pravidelné
zastoupení jejich tématiky i tam, kde nadpis rubriky chybí. Rubrika Kalendárium
obohatila všechna čísla „osmičkového“ prvního ročníku připomenutím mnoha 20.
výročí událostí roku 1968, v 9.-12. čísle 1988 k tomu přibyla i 70. a 50. výročí událostí
let 1918 a 1938, naopak zcela opomenuta zůstala kupodivu všechna 40. výročí, jako by
rok 1948 byl zde tabu; ve druhém ročníku se Kalendárium už neobjevilo. Justice
nechyběla před listopadem 1988 a pak ještě v únoru a listopadu 1989. Další zajímavé
rubriky měly život ještě kratší: Ekologie se po slibném nástupu v prvních čtyřech
číslech vrátila už jen ve dvojčísle 1988, Beseda byla zařazena jen v únoru 1988, Sport
zmizel hned po prvním čísle 1988, nadpis Dialog LN přišel naopak až v posledním čísle
12/1989. K obsahově nejzávažnějším a nejcennějším rubrikám patří Dokumenty,
uveřejňované pravidelně po celý první ročník a v osmi číslech roku následujícího;
v únoru 1989 přinesly první část seznamu signatářů Iniciativy kulturních pracovníků,
trojdílné pokračování seznamu bylo však přeloženo do nepravidelné Přílohy LN; také
ukázky z Biľakových Milníků přešly z Dokumentů jedním pokračováním do Přílohy,
načež se opět vrátily do Dokumentů. Celkový počet 554 stran obou ročníků Lidových
novin zvyšuje Příloha svými 22 římsky číslovanými stranami na 576.
K nejpravidelnějším a nejrozsáhlejším rubrikám patří Hospodářství, jemuž jsou
v ročníku 1988 věnovány 42 strany (v číslech 1 až 6 a 10 po 4 stranách, v letním
dvojčísle 6 stran, v čísle 9 dvojstrana a v číslech 11 a 12 po 3 stranách), tedy 15 % z
celkového rozsahu 276 stran, a v ročníku 1989 26 stran (v lednu 4, v číslech 5, 7-8 a 11
po 3, v číslech 2 až 4, 6, 9 a 10 po 2 a v prosinci 1 strana), tedy 9 % z celkového
rozsahu 278 stran; v součtu obou ročníků je to 68 stran, tedy 12 % z celkových 554
stran.

28

2.1.4 Pohledem spotřebitele – Pohled spotřebitele – Pohledy
Časopisy Pohledem spotřebitele, Pohled spotřebitele a Pohledy budí podobností
svých jmen domněnku, že jde ve skutečnosti o jeden a týž časopis, jehož název byl
z nějakých praktických (v době nesvobody zřejmě právních) důvodů během krátké doby
necelých dvou let opakovaně měněn. V Gruntorádově knihovně Libri prohibiti se
nachází celkem pět čísel:
i) Pohledem spotřebitele (číslo 1/1987 nulté série);
ii) Pohled spotřebitele (číslo 1/1988, číslo 2/1988);
iii) Pohledy (číslo 1/1989, číslo 2/1989).
Zatímco časopis Pohledem spotřebitele nemá tiráž, časopis Pohled spotřebitele
obsahuje informace o vydavateli (v čísle 2/1988: Demokratická iniciativa), o frekvenci
vydávání časopisu (šestkrát do roka), o datu vydání aktuálního čísla, o
šéfredaktorovi (Karel Štindl19), pouze neurčitou zmínku o existenci redakční rady a
adresu redakce či výkonného redaktora (Martin Litomiský, Doudova 6, Praha 4).
Tiráž časopisu Pohledy uvádí tytéž údaje s výjimkou frekvence vydávání časopisu a
data vydání aktuálního čísla.
U řady článků je autorství zřejmé – jejich původci jsou podepsáni pravými
jmény (Rudolf Battěk, Bohumil Doležal, Martin Litomiský, Emanuel Mandler, Jan
Stráský, Jan Štern, Karel Štindl, Hana Vosečková). Dosavadní pokusy prokázat
autorství i u všech dalších prací selhávají většinou na nespolehlivé paměti zbývajících
přímých účastníků a svědků.
V roce 1987 (bez bližšího časového určení) vyšlo první číslo „nulté série“
časopisu Pohledem spotřebitele o 36 stranách s texty pořízenými na obyčejném psacím
stroji. Obsah čísla je uspořádán do rubrik (Spotřební zboží; Motorismus; Doprava;
Sdělovací prostředky; Služby; Dotazy; Anketa; Uvažujeme, přemýšlíme; Z novin a
časopisů).
V roce 1988 vyšla dvě čísla časopisu Pohled spotřebitele; v dubnu o 41 stranách
a v květnu o 56 stranách, s texty psanými na obyčejném psacím stroji (výjimku tvoří
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několik článků v čísle 2/1988 lišících se od ostatních sazbou písma). Obsah obou čísel
je uspořádán do rubrik, z nichž některými (Spotřební zboží – pouze v čísle 1/1988;
Doprava; Služby – pouze v čísle 1/1988; Anketa – pouze v čísle 2/1988; Z novin a
časopisů – v čísle 2/1988 pod zkráceným názvem Z časopisů) navázal časopis na svého
předchůdce.
Číslo 1/1988 obsahuje navíc rubriky Elektronika; Životní prostředí; Rozhovor;
Přestavba; Fejeton; číslo 2/1988 rubriky Přestavba; Zdravotnictví; Obchody;
K novelizaci ZP; Televize; Ekonomie; Film.
V roce 1989 vyšla dvě čísla časopisu Pohledy; první (pro měsíce leden a únor) o
44 stranách a druhé (pro měsíce březen, duben, květen) o 46 stranách, s texty
pořízenými na obyčejném psacím stroji. Obsah obou čísel je uspořádán do rubrik a
některými (Spotřební zboží – pouze v čísle 1/1989; Doprava; Služby – pouze v čísle
2/1989); Anketa – pouze v čísle 1/1989; Životní prostředí – pouze v čísle 1/1989;
Fejeton – pouze v čísle 2/1989; Zdravotnictví – pouze v čísle 2/1989; Obchody – pouze
v čísle 2/1989) navázal časopis na svého předchůdce.
Číslo 1/1989 obsahuje navíc rubriky Úvaha; Školství; Diskuse; Kultura; číslo
2/1989 rubriky Úvaha; Diskuse; Kultura; Z činnosti D. I.; Čtenáři nám píší; Historie.

2.2
Tři
nejvýznamnější
ekonomického samizdatu
příspěvky

představitelé
českého
a jejich časopisecké

Z dlouhé řady vydavatelů, autorů a spolupracovníků českého ekonomického
samizdatu výrazně vystupují tři jména nejvýznamnější: Kadlec, Zukal a Šulc. Tuto
kapitolu věnujeme pouze prvním dvěma, neboť Zdislav Šulc je ve třetí kapitole
zastoupen svými příspěvky a čtvrtá kapitola je mu vyhražena celá.
Následující články vybíráme podle subjektivního měřítka zajímavosti,
reprezentativnosti a přínosnosti.

Vladimír Kadlec (4. 10. 1912 – 3. 4. 1998)
1936 absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 1938-1945 pracovník
finanční prokuratury a ministerstva financí, za protektorátu pracovník Svazu pro chmel
a pivo. 1945-46 tajemník předsedy dočasné správy Národní banky Československé.
1946-48 vedoucí tajemník Ústřední správy znárodněných bank. 1948-52 vedoucí
oddělení národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky. 1952-64 docent
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Českého vysokého učení technického. 1964-68 profesor Vysoké školy ekonomické.
1965-68 rektor Vysoké školy ekonomické. 1965-69 člen komise ÚV KSČ pro
ekonomickou reformu. 1966-69 člen ÚV KSČ. 1968 ministr školství. 1969 rezignace na
členství v ÚV KSČ. 1970 vyloučení z KSČ. 1976 odchod do důchodu. 1977 signatář
Charty 77.
První samizdatovou ekonomickou prací je článek Jak jsme na tom dnes
ekonomicky? (Ekonomická revue, léto 1978, č. I, s. 1-16). Pro své přátele v něm Kadlec
přináší vybrané citáty z referátu a příspěvků přednesených v březnu 1978 na zasedání
ÚV KSČ. Dokládá jimi současné ekonomické nedostatky, vady, ztráty, škody a
deformace, brzdící ekonomický rozvoj a diskreditující samu myšlenku možnosti
racionálního plánování, a srovnává tyto problémy s těmi, které chtěl řešit již Akční
program KSČ z dubna 1968. Důvodem přetrvávajících nedostatků, vad a disproporcí
jsou podle něj nevyrovnané, neprovázané a přeurčené čili nereálné národohospodářské
plány a celostátní materiálové a finanční bilance a neúčinná a z hlediska efektivnosti
antistimulativní metodika plánování.
Další práce má název K jednomu článku v Rudém právu (Ekonomická revue,
zima 78/79, č. II, s. 8-11). Kadlec tu konfrontuje „propagandisticky optimistické“
názory Milana Matouše na výhled a perspektivy československého hospodářství
s mnohem realističtějším pohledem Josefa Kempného, poukazujícího na některé
nepřehlédnutelné problémy ekonomiky. Druhého jmenovaného pak v některých bodech
doplňuje. Týká se to zejména otázky určení odpovědnosti za nedostatky, disproporce,
iracionálnosti, škody a ztráty, kterou Kempný přechází a nechává bez odpovědi.
Poměrně rozsáhlý je na pokračování vydaný článek Když se plýtvá miliardami…
(Ekonomická revue, zima 78/79, č. II, s. 42-5420; Ekonomická revue, jaro 1979, č. III, s.
44-64). Kadlec v něm zjišťuje velikost přímých a nepřímých škod způsobených
nekvalifikovaným plánováním (např. nedostatkem náhradních dílů, nedostatečnou
údržbou a servisem) a nedostatečným technickým rozvojem (např. vysokou
poruchovostí a nízkým využitím strojů, nedosahováním technických a ekonomických
parametrů). Současnou úroveň plánování a řízení pak ilustruje na příkladech
z rozhodujících oblastí národního hospodářství (těžební průmysl, železnice, energetika
atd.).
V článku Stojíme před ekonomickou reformou? (Ekonomická revue, léto 1979,
č. IV. s. 2-10) reaguje Kadlec na volební projev L. I. Brežněva z 2. března 1979,
20

Článek není signován jménem autora. Jeho totožnost je odkryta až v Ekonomické revui, jaro 1979, č.
III.
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především na jeho tvrzení, že překážkou efektivnosti je působení setrvačnosti
v plánování, v metodách hospodaření a v ekonomické teorii. Platnost této teze u nás
(paradoxně v zemi, kde zásah téhož sovětského vůdce před více než deseti lety ukončil
veškeré pokusy ze setrvačnosti se vymanit) dokládá jak pro oblast plánování a metod
hospodaření, tak pro oblast ekonomické teorie. Ta podle něj ustrnula na nízkém
(překonaném) stupni poznání a byla nahrazena vírou, stala se pouhou ekonomickou
propagandou, postupně se přeměnila v ideologii.
Rozsahem nevelký článek s názvem Jak plánujeme (Ekonomická revue, jaro
1981, č. VIII, s. 1-7) přináší hodnocení hospodářského vývoje za pětiletku 1976-1980
(neplnění plánovaného růstu národního důchodu, průmyslové výroby a chemické
výroby), za rok 1980 (nesplnění plánů ani v jedné významné oblasti ekonomiky) a
výhled na rok 1981 a roky další (konstatuje, že „tak nízké plány, jako jsou plány pro rok
1981, naše pětatřicetiletá historie plánování ještě nepamatuje“21). Zajímavé je, že jde o
první Kadlecův samizdatový článek věnující se, byť okrajově, monetární problematice.
Kadlec se v pasáži týkající se roku 1980 zmiňuje o neúměrném růstu vkladů a oběživa a
v této souvislosti říká: „Neúměrnost je zřejmá z porovnání s přírůstkem nominálních
peněžních příjmů obyvatelstva…, z nichž, jak je vidět, jen jedna čtvrtina byla použita
k nákupu a placení a pro tři čtvrtiny nebylo přímého použití, a také s přírůstkem
nominálních mezd…, který byl dokonce nižší než přírůstek vkladů.“ 22
V obsáhlém článku vydaném na pokračování a nazvaném Chaos kolem souboru
(Ekonomická revue, jaro 1982, č. 9, s. 1-12; Ekonomická revue, podzim 1982, č. 10-11,
s. 1-14, část označena římskou číslicí II.) srovnává Kadlec ekonomickou situaci před
zavedením Souboru opatření se situací před reformou v roce 1968 (nedostatky,
disproporce, deformace, plánovací iracionálnost a absurdity se od roku 1968 natolik
rozšířily a prohloubily, že jejich náprava bude v současnosti daleko obtížnější) a sama
opatření Souboru s opatřeními reformy z roku 1968 (Soubor opatření se sice snaží oživit
některá opatření reformy z roku 1968, činí tak ovšem jen polovičatě, cudně, skrytě;
platnost Souboru opatření je více méně jen na papíře, neboť se nepodařilo včas dokončit
práce na transformaci jeho zásad do potřebných právních předpisů). Naději pro
československé hospodářství vidí Kadlec ve využití nepřímého plánování pomocí
ekonomických nástrojů: „Jen nepřímým plánováním pomocí ekonomických nástrojů

21
22

KADLEC, V. Jak plánujeme. Ekonomická revue, jaro 1981, č. VIII, s. 2.
KADLEC, V. Jak plánujeme. Ekonomická revue, jaro 1981, č. VIII, s. 3.
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(regulátorů) lze zavést pořádek do dnešní centrálně nezvládnutelné přemíry příkazů
v oblasti stále častěji se živelně vyvíjejících dodavatelských vztahů.“ 23
V článku Dnešní maďarská ekonomika a naše ekonomická reforma z r. 1968
(Ekonomická revue, podzim 1982, č. 10-11, s. 1-21) se Kadlec zamýšlí nad některými
principy současné plánovací metodiky a hospodářského mechanismu v Maďarsku.
Zatímco naše ekonomická reforma z roku 1968 zůstala nedokončena, byly její ideje
(odbyrokratizování metodiky plánování, zavedení plánovitého socialistického trhu
v některých oblastech ekonomiky, větší samostatnost podniků, objektivizace cen a zisků
a zavedení dalších nepřímých ekonomických nástrojů v plánování a řízení atd.)
propracovány a úspěšně realizovány v maďarské ekonomice. Proto jsou pro nás
maďarské zkušenosti nesmírně cenné.
V diptychu Krizové jevy jako následek nekvalifikovaných centrálních plánů
(Ekonomická revue, jaro 1983, č. 12, s. 1-18) a Krizové jevy jako následek
antiproduktivního hospodářského mechanismu (druhá část) (Ekonomická revue,
podzim 1983, č. 13-14, s. 1-3124) vysvětluje Kadlec současné krizové jevy a
ekonomickou stagnaci nikoli jako důsledek nějaké inherentní vady plánovaného
hospodářství, ale jako následek nekvalifikovaného centrálního plánování, které
vytvořilo disproporce a nerovnováhy mezi reálnými zdroji a plánovanými
potřebami téměř ve všech rozhodujících oblastech národního hospodářství. Podmínkou
nutnou (nikoli postačující), jak prorazit dnešní bludný kruh, kdy plánované outputy
nejsou zajištěny potřebnými inputy, je kvalifikované centrální plánování vyjádřené
heslem: „Místo zbožných přání jen reálné centrální výrobní plány na základě reálných
centrálních materiálových bilancí!“25 Kvalifikovaně plánovat však nelze na
zidealizovaných předpokladech. Proto je nutné změnit stávající vadný a neúčinný
hospodářský mechanismus.
Kadlecův Příspěvek do předsjezdové diskuse (Ekonomická revue, jaro 1986, č.
19(?), s. 1-27) přináší jeho návrh na usnesení XVII. sjezdu KSČ. Volá tu po otevřené
diskusi o příčinách přetrvávajících ekonomických problémů, požaduje účast vědeckých
ústavů na analýze těchto příčin a určení prostředků a metod k překonání problémů
našeho hospodářství.
23

KADLEC, V. Chaos kolem souboru II. Výběr z obsáhlejší práce. Ekonomická revue, podzim 1982, č.
10-11, s. 12.
24
Některé opisy nadepsány týmž názvem jako článek první.
25
KADLEC, V. Krizové jevy jako následek nekvalifikovaných centrálních plánů. Ekonomická revue, jaro
1983, č. 12, s. 9.
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Ve článku Rostoucí inflační tlaky ve stagnující ekonomice (Ze zásuvky i
z bloku, 1986, č. VI, 7 s.) poukazuje Kadlec na to, že fungování československé
ekonomiky je financováno nadměrným tiskem peněz. V období 1969 až 1984 včetně
vzrostl podle něj vytvořený národní důchod ve fyzickém objemu o 94 %, peníze
v oběhu však vzrostly o 221 %. Při méně než dvojnásobném vzrůstu národního důchodu
vzrostl tedy objem oběživa více než trojnásobně. Za nejhorší inflační období označuje
čtyři roky poslední pětiletky, kdy národní důchod vzrostl jen o 5,8 %, zatímco objem
oběživa o 25 %, tedy 4,3 krát více než národní důchod. Takový nezdravý vývoj musel
nutně vytvářet silné inflační tlaky. Žili jsme na úkor budoucnosti, která teprve bude
muset vyrobit zboží ke krytí důchodů, které byly již v minulosti vyplaceny. Zrychlený
růst oběživa nezůstane podle něj bez negativních následků ekonomických, sociálních a
demoralizačních.
Článek Přestavba také u nás? (Ze zásuvky i z bloku, únor 1987, č. 10, 11 s.),
napsaný ve spolupráci s Jiřím Hájkem, srovnává naše Zásady přebudování
hospodářského mechanismu z ledna 1987 a reformu z roku 1968 s přestavbou
zahájenou v roce 1986 v SSSR. Dochází k závěru, že Zásady přebudování
hospodářského mechanismu oproti reformě z roku 1968 a Gorbačovově perestrojce
opomíjejí či hrubě podceňují taková opatření jako jsou demokratizace, podnikové rady
pracujících, účast pracujících na řízení, samospráva, vliv pracujících na výběr
vedoucích hospodářských a politických pracovníků, jejich veřejná kontrola pracujícími
atd.
V kratičkém článku Nad Statistickou ročenkou 1986 (Ze zásuvky i z bloku, únor
1987, č. 10, 2 s.) se Kadlec ohlíží za léty 1980-1985 a konstatuje, že v tomto období
charakterizovaly náš ekonomický vývoj místo plánované efektivnosti a kvality jiná dvě
slova: stagnace a inflace. Přitom výsledky za rok 1986 nesignalizují, že by mělo dojít
k pozitivní změně. Negativní krizové jevy a procesy nejsou způsobeny jen
subjektivními chybami, voluntaristickými omyly a nedostatkem odborné kvalifikace
centrálního hospodářského a politického vedení, ale též vadami samotného systému.
Podle Kadlece je třeba odstranit stávající byrokratický, antistimulativní, antiproduktivní,
antiefektivní, antiinovační a stále více antisociální hospodářský mechanismus.
V článku Stav a vývoj ekonomiky v 1. pololetí 1989 (Ze zásuvky i z bloku, říjen
1989, č. 23-24, 6 s.) komentuje Kadlec zprávu Federálního statistického úřadu,
zveřejněnou v Rudém Právu 22. července 1989. Zpráva FSÚ podle něj přesvědčivě
ukazuje, že všechny základní oblasti národního hospodářství (s výjimkou zemědělství)
34

jsou zachváceny prohlubujícími se disproporcemi a deformacemi a v mnoha případech
krizovými jevy, jež bude velice obtížné a bolestné napravovat v budoucnosti.
V článku Ekonomická reforma naslepo? (Ze zásuvky i z bloku, říjen 1989, č.
23-24, 5 s.) Kadlec konstatuje, že skutečná ekonomická situace Československa na
prahu ekonomické reformy není dosud známa, a volá po komplexní kvantifikaci a
podrobné specifikaci nerovnováh, disproporcí, deformací, škod a ztrát. Bez této
komplexní kvantifikace „není možno pro ekonomickou reformu ani dost spolehlivě
odhadnout potřebné rovnovážné ceny jako nezbytný předpoklad tržních vztahů, a
především stanovit délku a povahu přechodného období k dosažení potřebného
efektivního, dynamického a finančně rovnovážného ekonomického vývoje.“26 Bez ní
„nelze vypracovat konkrétní operativní kvantifikované varianty časově rozvrženého
přechodného období a zvolit pak optimálně možnou variantu účinného ekonomického,
ale současně i sociálně politicky přijatelného přechodu k plně fungující ekonomické
reformě.“ 27 Zatím je tak podle jeho názoru ekonomická reforma dělána jen naslepo.

Rudolf Zukal (10. 10. 1927 – 26. 8. 2004).
1953 absolvent Vysoké školy ekonomické. 1953-70 pedagog na Vysoké škole
ekonomické. 1970-90 buldozerista Státního rybářství. 1977 signatář Charty 77. 1990
profesor Vysoké školy ekonomické. 1990-92 poslanec SL FS za OF (člen klubu soc.
dem. orientace). 1990-91 předseda hospodářského výboru SL FS.
V článku Rub a líc cenové stability (Ekonomická revue, léto 1978, č. I, s. 22-39)
poukazuje Zukal na zhoubné důsledky politiky neměnných cen, v níž „značná část
obyvatelstva, ale i vedení státu vidí stabilitu hospodářství i životní úrovně.“28
Vysvětluje, že politika neměnných cen zachovává cenovou stabilitu prostřednictvím
obrovských dotací ze státního rozpočtu. Ty pak zkreslují skutečné ceny a vedou k
nehospodárnosti (spotřebitel, resp. výrobce nezná skutečné náklady výrobků, jež
spotřebovává či vyrábí, protože se ho jejich skutečná cena nedotýká). V době
celosvětové inflace navíc dotace ze státního rozpočtu na udržení cenové stability
neustále rostou. Přestože propaganda zvyšování cen neustále popírá, stejně k němu u
nás dochází. Mezi formy zdražování patří zvyšování cen při sebenepatrnější inovaci
výrobků a snížování kvality výrobků při zachování jejich dosavadní ceny. Zukal vybízí
26

KADLEC, V. Ekonomická reforma naslepo? Ze zásuvky i z bloku, č. 23-24, říjen, s. 1-2.
KADLEC, V. Ekonomická reforma naslepo? Ze zásuvky i z bloku, č. 23-24, říjen, s. 2.
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ZUKAL, R. Rub a líc cenové stability. /Dílčí diskusní úvaha k ekonomickému experimentu./
Ekonomická revue, léto 1978, č. I, s. 25.
27
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k zamyšlení nad výší jednotlivých cen a zvážení, zda by nebylo účelnější dotace omezit,
ceny zvýšit a ušetřené prostředky přerozdělit obyvatelstvu jinou cestou. Životní stabilita
a jistota nespočívá podle něj jen v pevných cenách.
V článku Vliv vnějších ekonomických vztahů na československé hospodářství
(Ekonomická revue, jaro 1979, č. III, s. 1-16) odmítá Zukal tvrzení, že převážnou část
našich hospodářských potíží způsobil růst cen na kapitalistických trzích. Příčinu
současné tíživé situace je podle něj nutno hledat doma, ve špatném řízení národního
hospodářství, jež přímo vybízí a často i ekonomicky povzbuzuje k mrhání drahými
surovinami. Jeho vinou se struktura našeho zahraničního obchodu ve vztahu k vyspělým
kapitalistickým státům začíná až příliš podobat struktuře rozvojové země.
V rozsáhlém článku O zadluženosti trochu jinak (Ekonomická revue, podzim
1982, č. 10-11, s. 1-43) popisuje Zukal událost, k níž došlo na počátku roku 1982 v
mezinárodních finančních vztazích: evropský socialistický stát poprvé nezaplatil
v termínu své závazky vůči zahraničí. Konkrétně se platební potíže týkaly dvou zemí –
Polska a Rumunska. Ty pak odkladem svých splátek zkomplikovaly situaci na
mezinárodním úvěrovém trhu pro všechny socialistické země. Zukal napadá tvrzení naší
propagandy, že se hospodářství těchto zemí dostala do krizového stavu právě vinou své
velké zahraniční zadluženosti. Příčiny současných hospodářských problémů Polska i
Rumunska mají podle něj mnohem hlubší, systémový charakter. Zadluženost je pak jen
jedním z projevů fungování ekonomického mechanismu.
V krásném článku s názvem V ekonomice platí fakta, nikoliv slova (Ze zásuvky i
z bloku, duben 1986, č. VII, 12 s.), zaslaném Ekonomickému oddělení ÚV KSČ,
usvědčuje Zukal stranické a státní vedení z „tvořivé“ práce s fakty. Sleduje plnění
hlavního ekonomického záměru XVI. sjezdu – růst národního důchodu o 14-16 %
během let 1981-1985 – a ukazuje, jak bylo pod tíhou skutečného hospodářského vývoje
nejprve od původního cíle upuštěno, když zákon o 7. pětiletém plánu změkčil sjezdem
stanovený úkol na 10,40-13,70 %, a poté, když bylo jasné, že nebudou splněny ani
snížené úkoly pětiletky, byl k dokazování hospodářského růstu „objeven“ jiný ukazatel
– hrubý národní důchod. Ten je oproti svému předchůdci vyšší (o odpisy), jeho
přírůstky jsou rychlejší a dynamika hospodářského vývoje je díky němu hned růžovější.
V diptychu Taková ztráta krve… (Lidové noviny, říjen 1988, roč. 1, č. 10, s. 8),
Takový únik mozků... (Lidové noviny, listopad 1988, roč. 1, č. 11, s. 9) Zukal ukazuje,
jak v období vědeckotechnické revoluce, kdy hlavní výrobní silou je věda, znalosti,
zkušenosti a kvalita, dodává Československo kvalifikované odborníky do všech
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vyspělých kapitalistických států a „organizuje“ únik mozků. Přestože jsou skutečná
čísla o poválečné emigraci utajována, snaží se je v prvním článku alespoň přibližně určit
ze statistických ročenek. Jestliže za první republiky šlo o málo kvalifikovanou emigraci
především z důvodů sociálních, pak současná emigrace je podle něj středně a vysoce
kvalifikovaná a převažují u ní důvody politické. Zukal identifikuje hlavní emigrační
vlny v letech 1948-1949, 1968-1969 a 1979-1980. První dvě nepotřebují komentář. Třetí
vlna nastala během „naftové krize“, kdy Rumunsko odmítlo prodávat našim turistům
jedoucím z Bulharska benzin za lei a ti pak využili povolení projet Jugoslávií k
emigraci. Zatímco v letech 1948-1949 byla slovenská emigrace početnější než česká, je
tomu v posledních letech naopak. Emigrace vážně ohrožuje náš populační růst
(vzhledem ke stále klesající porodnosti) a hospodářský růst (odcházejí zejména lidé
kvalifikovaní, mladí, v produktivním věku; celkové náklady na jejich kvalifikaci
odhaduje autor na 30 miliard korun). V druhém článku se zabývá čistkami po roce
1948, kdy místa postižených osob byla obsazena dělníky a do výroby byli naopak
převedeni lidé z administrativy; a politickými prověrkami sedmdesátých let, kdy
nejkvalifikovanější síly byly vyhozeny a na jejich místa přišly sice „spolehlivé“, ale
podstatně méně kvalifikované kádry.
V článku Přestavba bude bolet (Lidové noviny, září 1989, roč. 2, č. 9, s. 10)
hovoří Zukal o neřešitelném rozporu, který spatřuje v pojetí přestavby jako reformy
ekonomické, neprovázené změnami politického systému (při zachování vedoucí úlohy
strany je hospodářská samostatnost podniků pouhou teorií, politické zájmy jsou
prosazovány na úkor hledisek ekonomických, o investicích se rozhoduje bez hlubších
ekonomických znalostí podle lokálních a ideologických zájmů); přestavbě podle něj
brání: nedostatek odvahy vedoucích činitelů navrhnout úsporná opatření ve státním
aparátu (zejména v armádě, Bezpečnosti a represivním sboru), ideologické předsudky,
jejichž koncentrát je obsažen v dosud platném Poučení z krizového vývoje (úloha trhu,
podíl státního, družstevního a soukromého vlastnictví, rozsah monopolu zahraničního
obchodu), neochota vedoucích činitelů veřejně přiznat, že reforma ekonomiky bude
bolet, že přestavba se citelně dotkne životní úrovně. Zdůrazňuje, že důsledná
hospodářská reforma musí na přechodnou dobu negativně postihnout všechny vrstvy
obyvatelstva a že změna struktury výroby bude mít sociálně výbušný charakter (dotkne
se desetitisíců nejlépe placených pracovníků, pro něž nemáme adekvátně placená
místa).
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Kapitola 3
Kritika přestavbových dokumentů
autory samizdatových Lidových novin
Vládnoucím tématem diskusí českých ekonomů ve druhé polovině 80. let – tedy
v čase velkých nadějí vkládaných v sovětskou „perestrojku“ – byla její česká obdoba
pod názvem „přestavba“. Rozpravy o ní plnily stránky Rudého práva a jiných
prorežimních tiskovin stejně tak jako stránky samizdatových časopisů. Zvolíme-li ke
sledování těchto názorových výměn ze všech českých samizdatových periodik právě
Lidové noviny, pak nejen proto, že ve dvou ročnících své existence poskytly dostatek
prostoru opravdu zajímavým a důležitým příspěvkům, ale i proto, že zde vstupovali do
diskuse odborníci nejen z disentu, ale i ze šedé zóny společnosti.

3.1 Návrh zákona o státním podniku
Prvním přestavbovým dokumentem probíraným v Lidových novinách byl návrh
zákona o státním podniku, předložený v červnu 1987 k diskusi.
Srovnání se šířeji koncipovaným, již schváleným sovětským zákonem o
podniku, obsahový rozbor a odhad důsledků, jaké by měla realizace návrhu v kontextu
dalších

změn

avizovaných

lednovými

Zásadami

přebudování

hospodářského

mechanismu ČSSR, přinesl Zdislav Šulc v článku K návrhu čs. zákona o státním
podniku: Polovičatost na pokračování1 (září 1987). Přes prokazatelný myšlenkový
posun (zejména v otázce uplatnění zbožně-peněžních vztahů) nepředstavovaly podle něj
chystané změny „odborně fundovaný konzistentní soubor plně využívající všech
disponibilních poznatků vědy“, neboť se nedotýkaly podstaty problému: sladění
instrumentária centrální plánovité regulace ekonomiky s postavením podniků
v ekonomice peněžně-tržní. Šulc byl přesvědčen, že projektovaný mechanismus
fungování ekonomiky je jen jinou variantou ukazatelového mechanismu se všemi jeho
negativními důsledky. Za pravdu mu dávaly také některé hlubší příspěvky zveřejněné

1

Economicus [Zdislav Šulc]. K návrhu čs. zákona o státním podniku: Polovičatost na pokračování.
Lidové noviny, září 1987, roč. 0, č. 01, s. 18-20.
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v rámci diskuse k návrhu zákona v oficiálním tisku. Jejich obsah shrnul Šulc v článku
Na okraj diskuse k zákonu o podniku: Kde je opozice?2 (listopad 1987).
Podobně kriticky se k připravované právní normě stavěl Jan Hon. V textu
nazvaném Opatrná simulace trhu3 (červen 1988) zpochybnil schopnost návrhu plně
zabezpečit proklamované nové postavení podniků. Skepsi u něj budily demokratické
podnikatelské orgány4, návrhem stavěné do pouhé formální role (ve srovnání
s mimořádně zdůrazněnou funkcí zakladatele), a setrvávání přestavbových dokumentů u
pětiletého plánu jako staronového nástroje centra k řízení podniků. Pro samostatnou
podnikatelskou iniciativu tak podle něj nakonec nemusel zbýt žádný prostor. Hon
rozhodně odmítl, že by při cenách, jež měly být určovány administrativně a nikoli tržně,
mohla přestavba vést ke zdravému a fungujícímu cenovému systému. Připouštěl, že stav
hospodářství neumožňuje zavést reálný trh (ani otevřít se světovému trhu) bez jisté
přechodné fáze, ani ta však na programu nebyla. Honův závěr zněl: „Současná reforma,
ač nepochybně z jistých tržních principů vychází, trh za svůj cíl nestaví.“ … „Cílem
reformy je pouze určitá simulace trhu…“.

3.2 Zásady přestavby organizačních struktur podnikové
základny, umísťování a hmotného zabezpečení
uvolňovaných pracovníků
Dalším dokumentem, jenž vyvolal odezvu autorů Lidových novin, byly Zásady
přestavby organizačních struktur podnikové základny, umísťování a hmotného
zabezpečení uvolňovaných pracovníků, schválené usnesením vlády ČSSR č. 40/1988
z února 1988.5
Nejrychleji na ně reagoval Zdislav Šulc článkem Dojde k revoluci ředitelů?6
(březen 1988). Popsal v něm základní opatření dokumentu, mající zajistit splnění cílů
přestavby výrobní základny (zrušení VHJ a jejich generálních ředitelství a přechod
2

Economicus [Zdislav Šulc]. Kde je opozice? Lidové noviny, listopad 1987, roč. 0, č. 02, s. 8.
Podle osobního sdělení Jana Hona z 9. 5. 2006 měl nadpis článku znít Opatrná simulace trhu.
Nepozorností přepisovače se však tehdy do novin dostal zkomolený (a zavádějící) název Opatrná
stimulace trhu. V této práci je uváděn původní, autorem zamýšlený název a z něj vycházející citace: J. H.
[Jan Hon]. Opatrná simulace trhu. Lidové noviny, červen 1988, roč. 1, č. 6, s. 10.
4
Autor jimi zřejmě myslel orgány socialistické samosprávy, jež měly mít pravomoc schvalovat a
kontrolovat plány hospodářského a sociálního rozvoje podniku, rozhodovat o rozdělení podnikatelského
zisku a volit ředitele.
5
30. března 1988 byly vydány ve formě právního předpisu č. 31/1988 Sb., pod názvem Zásady a postup
přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního
hospodářství na státní podniky schválené usnesením vlády ČSSR ze dne 11. února 1988 č. 40.
6
Es [Zdislav Šulc]. Dojde k revoluci ředitelů? Lidové noviny, březen 1988, roč. 1, č. 3, s. 8.
3
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k dvoustupňovému řízení národního hospodářství s podniky podléhajícími přímo
resortním ministerstvům), a postup reorganizace podnikové sféry. Právě zvolený postup
přestavby organizačních struktur (zejména právo podniků a závodů předkládat vlastní
individuální návrhy na své osamostatnění a svěření konečného rozhodnutí vládním
výborům pro otázky plánovitého řízení národního hospodářství) otvíral podle Šulce
prostor pro jakousi revoluci ředitelů, která mohla narušit dosavadní resortně
monopolistickou strukturu ekonomiky (varoval však před přehnanými nadějemi, neboť
monopolistické chování výrobců vůči spotřebitelům nevyplývalo podle něj jen
z organizační koncentrace podnikové sféry do VHJ, ale bylo spíše důsledkem
centrálního plánování a povahy cenového mechanismu založeného na plánovaných
cenách).
O měsíc později se k zásadám přestavby organizačních struktur vyjádřil Tomáš
Ježek. V článku Uspěchaný harmonogram7 (duben 1988) ocenil jejich snahu radikálně
zjednodušit nadpodnikové řídící struktury a kladl si otázku, jak se na výsledku projeví
nevídaná rychlost, jíž měla celá operace proběhnout. Ježek byl přesvědčen, že kvalita
takové bleskové přestavby nebude o nic horší než při experimentálním rušení jedné až
několika VHJ v každé pětiletce „náhradou za ty, které mezitím vznikly“, a opakovaném
začínání znova, „poněvadž se prohloubilo poznání na teoretické frontě“. Nebezpečný
byl však podle něj názor, že organizační strukturu ekonomiky lze stále vymýšlet nebo
projektovat – v normální zemi je produktem staletého spontánního vývoje, jehož
výsledek nikdo nemohl projektovat, protože takovou moc tam nikdo nesmí mít.
Dovětkem k březnovému článku Dojde k revoluci ředitelů? byl text Zdislava
Šulce s názvem Revoluce se nekoná8 (léto 1988), v němž autor zaujímal stanovisko
také ke dvěma novým zákonům: zákonu č. 88/1988 Sb., o státním podniku, a zákonu č.
98/1988 Sb., kterým se měnil a doplňoval hospodářský zákoník (oba z června 1988).
Výsledky realizace první etapy přestavby organizačních struktur (zamítnutí většiny
individuálních návrhů na osamostatnění podniků) vypovídaly o tom, že překonání
byrokraticko-monopolního charakteru organizace podnikové sféry lze jen sotva
očekávat. Reorganizace centrálních orgánů se podle Šulce omezila na snížení počtu
pracovníků, ale pojetí centrálního řízení zůstalo při starém (reglementace podniků
plánovacím úřadem prostřednictvím resortních ministerstev). Zákon o státním podniku
společně s novelizovaným hospodářským zákoníkem navíc upravovaly majetkoprávní
7
8

-šk- [Tomáš Ježek]. Uspěchaný harmonogram. Lidové noviny, duben 1988, roč. 1, č. 4, s. 8.
-Es- [Zdislav Šulc]. Revoluce se nekoná. Lidové noviny, léto 1988, roč. 1, č. 7-8, s. 12.
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postavení podniku způsobem, jenž vyžadoval zachovat politiku přerozdělování, a svým
pojetím centrálního plánu umožňovaly, aby jeho jmenovité úkoly a limity zaplnily
kapacity podniků v přestrojení za „státní zakázky“. Žádná revoluce ředitelů se tedy
nekonala.

3.3 Návrh novely zákoníku práce
V Lidových novinách najdeme též komentáře k návrhu novely zákoníku práce,
předloženému na jaře 1988 k veřejné diskusi.
Podle Jiřího Vančury, jehož názory přinesl článek Staré myšlení v novém
zákoně9 (květen 1988), návrh bezděky přiznával dosavadní nerovnost zaměstnanců a
zaměstnavatelů. Na některých místech sice skutečně sledoval potřebu vyvážit jejich
práva a povinnosti; tam, kde by rovnováha mohla zpochybnit systém hospodářského
řízení, vyzníval však nadále v neprospěch pracovníka.
Optimističtěji se k návrhu stavěl Tomáš Ježek v článku Mezi řádky zásad
novelizace10 (květen 1988). V jeho očích mířil správně „ze světa falešně udělované
jistoty do světa, kde se s nejistotami začne počítat jako s faktem života“ a kde větší
rozhodovací

volnost

v pracovních

vztazích

umožní

podnikům

plynuleji

se

přizpůsobovat novým a předem neznámým hospodářským skutečnostem na základě
vlastní kalkulace. Nebezpečím větší rozhodovací volnosti podniků v pracovních
vztazích však podle něj mohli být monopolisté v jejich řadách i to, že pro většinu
povolání zůstával monopolním zaměstnavatelem stát.

3.4 Zákon č. 88/1988 Sb., o státním podniku
Volby orgánů podnikové samosprávy a ředitelů podniků (případně závodů),
proběhlé v létě 1988, přinesly první zkušenosti s praktickou aplikací zákona č. 88/1988
Sb., o státním podniku, schváleného v červnu téhož roku.
Příležitost shrnout tyto poznatky využil Rudolf Slánský v článku Zákon o
podniku už i v praxi11 (září 1988). Přestože zákon o podniku neumožňoval
samosprávám téměř o ničem rozhodnout s konečnou platností a v preambuli potvrzoval
vedoucí úlohu KSČ, měly volby prokázat, že se během přestavby „prohlubuje
9

Jiří Vančura. Staré myšlení v novém zákoně. Lidové noviny, květen 1988, s. 10-11.
-šk- [Tomáš Ježek]. Mezi řádky zásad novelizace. Lidové noviny, květen 1988, s. 10-11.
11
Rudolf Slánský. Zákon o podniku už i v praxi. Lidové noviny, září 1988, roč. 1, č. 9, s. 8.
10
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socialistická demokracie a účast lidí na řízení“. Na to, zda se očekávání vkládaná do
samosprávných orgánů naplní, existovaly dva odlišné názory. Skeptici byli přesvědčeni,
že „orgány, které nemohou o ničem rozhodovat, jsou zbytečné“. Optimisté spatřovali
jejich přínos v tom, že by „pracující dostali možnost do věcí mluvit“. Průběh voleb dával
sice ve většině případů za pravdu skeptikům, vyskytlo se však překvapivě mnoho
výjimek, které ukázaly, že lidé postupně ztrácejí strach otevřeně vystoupit.
Hodnocení „komplexní přestavby“ (jako celek měla být realizována k 1. lednu
1991) na základě právních předpisů dosud přijatých (zákon č. 88/1988 Sb., o státním
podniku, zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví, zákon č. 94/1988 Sb., o
bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, zákon č. 98/1988 Sb., kterým se měnil
a doplňoval hospodářský zákoník, zákon č. 99/1988 Sb., kterým se měnil a doplňoval
zákon o hospodářské arbitráži) a chystaných (kodifikace změn bankovní soustavy,
novelizace zákoníku práce a příprava zákona o plánování) obsahoval článek Zdislava
Šulce s názvem „Právní revoluce“ – na jak dlouho?12 (říjen 1988). Od „komplexní
přestavby“ bylo podle něj sotva možné očekávat změny srovnatelné s „právní revolucí“,
neboť byla jen další poloreformou v pořadí: systémotvorné a regulativní prvky
ekonomického mechanismu v ní nebyly ve vzájemném souladu; něco tu bylo
přimícháno z peněžně-tržního mechanismu, ale nadále převažovaly prvky starého
mechanismu centrálně přídělového (plánové ceny, jmenovité úkoly a limity centrálního
plánu, odvozování „ekonomických nástrojů“ z plánových bilancí). Šulc byl přesvědčen,
že problémy reálného fungování staronového ekonomického mechanismu si brzo po
roce 1991 vynutí další „legislativní revoluci“; vyloučit však podle něj nešlo ani pokus o
„legislativní kontrarevoluci“. Že není se svými názory osamocen, dokládal Šulc v
příspěvku Opožděná válka o charakter ekonomické reformy – Matějka kontra
Matějka13 (leden 1989) poukazem na článek Pochyby o kvalitě projektu přestavby (HN
č. 43) od Milana Matějky (VŠE), upozorňující na systémovou nesourodost a
nekonzistentnost koncepce reformy.

12

-Es- [Zdislav Šulc]. „Právní revoluce“ – na jak dlouho? Lidové noviny, říjen 1988, roč. 1, č. 10, s. 10.
-Es- [Zdislav Šulc]. Opožděná válka o charakter ekonomické reformy – Matějka kontra Matějka.
Lidové noviny, leden 1989, roč. 2, č. 1, s. 11.

13
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3.5 Zákon č. 188/1988 Sb., kterým se měnil a doplňoval
zákoník práce
Rozšíření právního základu reforem v prosinci 1988 o zákon č. 188/1988 Sb.,
kterým se měnil a doplňoval zákoník práce, zhodnotila s odstupem více než tří
měsíců Eva Honová. V článku Sto deset dní nového zákoníku práce14 (duben 1989)
konfrontovala cíle novelizace (konkrétně zajištění diferenciace v odměňování práce,
upevnění pracovní kázně, posílení účasti pracujících na řízení, mobilitu pracovní síly)
s jejími možnostmi v kontextu dalších legislativních změn. Přesto, že nový zákoník
práce mohl společně s ostatními přestavbovými zákony ovlivnit život společnosti
v kladném směru, zůstával podle Honové v mezích snahy vedení zkombinovat
ekonomickou přestavbu se starými direktivními metodami a obejít přestavbu politickou.

3.6 Zákon č. 67/1989 Sb., o národohospodářském
plánování
Posledním přestavbovým dokumentem probíraným v Lidových novinách byl
zákon č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování, z června 1989. Za
„současný vrchol dokonalosti antiprávního (ale také antiekonomického) myšlení“ jej
označil Tomáš Ježek v článku Další nedomyšlený zákon15 (říjen 1989). Terčem jeho
kritiky byl především § 5, který v duchu hesla ,poručíme větru, dešti‘ tvrdil, že státní
plány ČSSR jsou vnitřně vyvážené a vzájemně skloubené dokumenty. Ježek byl
přesvědčen, že zákon s tak obrovskými ambicemi „musí nakonec dopadnout tak, jak to
odpovídá pojetí práva, z něhož vyšel“ a v němž právo je pouze „jevovou formou“
procesů jdoucích samovolně historicky nutným směrem, pouze jakousi čas od času
vyměnitelnou slupkou: „Z moci takto nahlížených zákonů se skutečně nemůže pohnout
ani lísteček na vrbě. Jejich přijetím se nestane vůbec nic.“ V zákoně o
národohospodářském plánování nacházel Ježek „skoro všechny vrstvy myšlenkového
chaosu, který vládne ve společenských vědách“ – jak citáty z učebnice politické
ekonomie socialismu, tak i „ozvuky sovětské školy optimálního plánování ze 70. let,
která vznikla ze zklamání politickou ekonomií socialismu“; nacházel i kus jakéhosi
výzkumnického cynismu a vyděračství, dokonce i odraz právě čtených novin.
14

-há- [Eva Honová]. Sto deset dní nového zákoníku práce. Lidové noviny, duben 1989, roč. 2, č. 4, s. 8-

9.

15

-šk- [Tomáš Ježek]. Další nedomyšlený zákon. Lidové noviny, říjen 1989, roč. 2, č. 10, s. 11.
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Shrnující hodnocení přestavbových materiálů podal Karel Kříž v článku Boj o
reformu16 (listopad 1989). Zásady přebudování hospodářského mechanismu ČSSR
z ledna 1987 měly podle něj řadu gumových formulací (aparát KSČ, odvětvová
ministerstva, Státní plánovací komise, střední články řízení i vedení velkých podniků si
je vyložily po svém). Návrh zákona o státním podniku z června 1987 byl ve srovnání s
podobnými zákony v SSSR, Polsku, Maďarsku a s čs. zákonem z let 1968-69 nejhorší.
Směrnice k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu17 z ledna
1988 představovala bezkoncepční text, obsahující naprosto rozporuplné a vzájemně se
vylučující partie, neurčovala jednoduchá, jasná a srozumitelná pravidla hry mezi státem
a podnikem a mezi podniky navzájem. Zákon o národohospodářském plánování
z června 1989 reformu přímo znemožňoval; likvidoval podstatu změn – samostatnost
podniků, jejich samosprávu a samofinancování.
Zatímco v našem oficiálním i samizdatovém tisku neutichaly diskuse
k jednotlivým dílčím otázkám přestavby ještě ani v předvečer sametové revoluce, ležel
tu už čtvrtým rokem stranou pozornosti ucelený koncept transformace ekonomiky
z pera českého ekonoma Zdislava Šulce; více o něm v následující kapitole.

16

Jan Kolář [Karel Kříž]. Boj o reformu. Lidové noviny, listopad 1989, roč. 2, č. 11, s. 10.
Směrnice k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu schválená usnesením vlády
ČSSR č. 29/1988 dne 28. ledna 1988.

17
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Kapitola 4
Zdislav Šulc
Je až překvapivé, že pozoruhodná osobnost novináře a ekonoma Zdislava Šulce
se dosud nestala objektem rozsáhlejší biografické práce; tím cennější a významnější je
skutečnost, že tuto citelnou mezeru má brzy zaplnit právě vznikající dílo
autobiografické – memoáry Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky s podtitulem
Vzpomínky novináře a ekonoma 1945-1995. V Šulcových pamětech se tak doslova
v těchto dnech rodí nejen nenahraditelný pramen poznání jednoho lidského osudu, ale
nepochybně i příspěvek k celistvému pohledu na život české, československé i
mezinárodní společnosti v celé druhé polovině dvacátého století.
Lze jen litovat, že následující životopisnou kapitolu nemůžeme pozdržet, dokud
autor své vzpomínky nedopíše a nevydá je z ruky k prvnímu nahlédnutí; většina našich
biografických dat je výtěžkem rozhovorů se Zdislavem i Olgou Šulcovými nad
poznámkami a náčrty k rozepsanému rukopisu.

4.1 Život a dílo Zdislava Šulce
Narodil se 11. května 1926 ve východočeském městě Jablonné nad Orlicí jako
prvorozený syn krejčovského mistra Karla Šulce a Anny rozené Venclové. Otec tu patřil
k zakládajícím členům sociální demokracie a celá rodina se aktivně účastnila
spolkového života strany. V rodném městě prožil Zdislav Šulc dětství a navštěvoval zde
obecnou (1932-1937) i měšťanskou školu (1937-1941). V letech 1941-1945 studoval na
obchodní akademii v Pardubicích (studium přerušilo totální nasazení u Technische
Nothilfe od září 1944 do května 1945); přestože tato škola připravovala své absolventy
spíše pro podnikovou praxi, probudila v něm zájem o národohospodářskou
problematiku a dějiny ekonomických teorií: ještě jako středoškolský student přečetl
dvousvazkové Dějiny nauk národohospodářských od Charlese Gidea a Charlese Rista a
Národní hospodářství od Karla Engliše.
Po ukončení obchodní akademie a krátké praxi u firmy W. Klaar v Jablonci nad
Nisou studoval Zdislav Šulc na Vysoké škole politické a sociální v Praze (1946-1947).
Zde navštěvoval přednášky právníka F. Roučka, sociologa O. Machotky a ekonoma K.
Maiwalda. V roce 1947 absolvoval úspěšně konkurs na místo redaktora ekonomické
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rubriky Rudého práva. U Vladimíra Kaigla, tehdejšího vedoucího této rubriky, se
přiučil novinářskému řemeslu. Žurnalistické profesi se pak věnoval více než dvacet let
(1947-1951 v Rudém právu, 1951-1953 v tiskovém odboru KSČ, 1953-1955 v ostravské
Nové Svobodě, 1955-1969 opět v Rudém právu; 1966-1969 také spolupracoval s redakcí
populárně vědecké Ekonomické revue). Jako novinář navštívil za ta léta mnoho
československých podniků a seznamoval s nimi čtenáře, přinášel informace z jednání
hospodářských orgánů státu a ekonomických orgánů KSČ. Pracovní cesty do
socialistických zemí (SSSR, NDR, PLR, Jugoslávie) i zemí kapitalistických (Francie,
Itálie, Švédsko) mu umožnily poznat tamější podniky a diskutovat s předními
ekonomickými teoretiky (například se sovětskými reformními ekonomy J. Libermanem,
V. A. Trapeznikovem a G. Lisičkinem).
Na konci 50. let prožíval Zdislav Šulc velmi intenzivně první československou
ekonomickou reformu. Snaha pochopit příčiny jejího neúspěchu ho přivedla zpět ke
studiu ekonomie. Na Vysoké škole politické ÚV KSČ získal v roce 1967 doktorát a
v roce 1969 kandidaturu věd. Články, které koncem šedesátých let publikoval na
stránkách populárně vědeckého časopisu Ekonomická revue (a jež pak vydalo
nakladatelství Svoboda v roce 1968 souborně pod názvem Ideály, iluze a skutečnost.
Eseje o socialismu), odrážejí výsledek myšlenkového vývoje člověka, jenž postupně
dospěl k pochopení, že nezbytnou podmínkou pro úspěch reformy hospodářského
mechanismu je rozchod s administrativně direktivním plánováním. Byl stoupencem Oty
Šika a ve svých novinových příspěvcích hájil jeho názory. Podobně proreformně se
angažoval jako zástupce šéfredaktora Rudého práva v boji o charakter tohoto listu, když
v květnu 1968 žádal odvolání dogmatického šéfredaktora Oldřicha Švestky. Významně
se též podílel na tajných vydáních Rudého práva v prvních dnech po vpádu vojsk
Varšavské smlouvy.
V létě 1969 přešel Zdislav Šulc na nové působiště – do Ekonomického ústavu
ČSAV, kde se chtěl věnovat základnímu výzkumu. Na svém stěžejním díle Stát a
ekonomika začal pracovat právě tehdy a právě zde; dokončeno však bude až za
dlouhých šestnáct let a na zcela jiném místě: s odůvodněním, že v redakci Rudého práva
„narušoval socialistický společenský řád“, byl totiž už v září 1970 z Ekonomického
ústavu ČSAV propuštěn. V témže roce byl z rozhodnutí sekretariátu ÚV KSČ zbaven
kandidatury věd; připravované vydání jeho kandidátské disertační práce Hospodářství a
demokracie v nakladatelství Svoboda bylo zakázáno.
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Po marném hledání místa odpovídajícího kvalifikaci našel na začátku roku 1971
zaměstnání v Kožedělném podniku hlavního města Prahy a jako vulkanizér při
protektorování pneumatik tam pracoval až do roku 1979. Ani tehdy však neztrácí
kontakt se soudobou světovou ekonomickou literaturou, v níž stále hledá odpovědi na
své otázky. Právě v nejtvrdších letech normalizace, kdy nesmí publikovat, krystalizují
jeho myšlenky do podoby, jak je známe dnes. Krátce po Prohlášení Charty 77, jehož
byl jedním z prvních signatářů (se svou ženou Olgou), vyjádřil se ke společenským
poměrům u nás v samizdatové studii Situace v Československu po Chartě 77. Přechod
na novou práci skladníka v Ústavu sér a očkovacích látek (1979-1987) přinesl zlepšení
podmínek pro psaní, což je patrné z množství příspěvků v samizdatových časopisech –
v občasníku Ekonomická revue (1979-1986), čvrtletníku Ze zásuvky i z bloku (19851989), který vydávala Olga Šulcová, a měsíčníku Lidové noviny (1988-1989). Vybrané
samizdatové texty může čtenář nalézt ve sborníku Psáno inkognito. Doba v zrcadle
samizdatu 1968-1989, který v roce 2000 vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
Od počátku 80. let jsou manželé Šulcovi obtěžováni Státní bezpečností. Zažívají
výslechy, opakovaná osmačtyřicetihodinová zadržení a noci v Bartolomějské či v
Ruzyni. StB považovala za natolik nutné mít je pod dohledem, že neváhala instalovat
v jejich bytě odposlouchávací zařízení. V roce 1988 při cestě do Budapešti na
mezinárodní kongres byl Zdislav Šulc zadržen na hraničním přechodu v Rusovcích a
nucen vrátit se do Prahy, kde ho pak StB vyslýchala „na osobu G. Vargy“.
V roce 1983 dokončil první dva díly a roku 1985 třetí díl svého Státu a
ekonomiky. Tato práce v duchu ordoliberalismu freiburské školy je nejen originální
systémovou analýzou fungování centrálně přídělové ekonomiky, ale přináší také scénář
její transformace na ekonomiku peněžně-tržní. Dílo, které se díky Ritě Klímové dočkalo
také anglického překladu (nepublikovaný strojopis 1987), mělo být pro českého čtenáře
k dispozici na pultech knihkupectví již v roce 1990. Pro finanční problémy
nakladatelství Academia však tehdy vydáno nebylo. Nakonec se tohoto úkolu v roce
2004 úspěšně zhostila Univerzita Karlova v Nakladatelství Karolinum.
Z poloviny 80. let pochází také další práce, která si zaslouží pozornost: v
samizdatové studii V zajetí falešného vědomí – Ke kritice politické ekonomie socialismu
(1986) podal Zdislav Šulc historický přehled vývoje politické ekonomie socialismu a
podrobil její hlavní postuláty kritické analýze. V roce 1990 byla tato práce vydána v
Ekonomickém ústavu ČSAV pod názvem Ke kritice politické ekonomie socialismu. Již
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před tím probudila zájem v zahraničí – ve dvou pokračováních ji v roce 1989 otiskl
chorvatský teoretický časopis Naše teme.
Od poloviny 80. let se Zdislav Šulc účastnil ekonomicky zaměřených bytových
seminářů pořádaných Vladimírem Kadlecem. Zde se setkával a diskutoval s lidmi,
s nimiž pak v roce 1990 spolupracoval v týmu ekonomických expertů Hospodářské rady
vlády České republiky.
Po odchodu do penze se stal členem poradenského družstva Consus (1988-1990)
a zpracoval zde studii Erhardova reforma (Problémy přechodu od centrálně plánované
k peněžně tržní ekonomice v Západním Německu 1948), kterou pak vydal Ústřední ústav
národohospodářského výzkumu a (pod názvem Jak se zrodil západoněmecký
hospodářský zázrak) nakladatelství Práce.
Po listopadu 1989 se účastnil diskusí o ekonomické transformaci; ať už v rámci
Československého ekonomického fóra, jehož byl spoluzakladatelem (prosinec 1989), či
jako publicista (značný ohlas měl jeho článek otištěný v lednu 1990 v příloze 2. čísla
Hospodářských novin a nazvaný Cílové řešení a problémy přechodu v ekonomické
reformě). Nejvýznamnější ale v tomto směru bylo členství v týmu ekonomických
expertů Hospodářské rady vlády České republiky (od jeho ustavení 22. února 1990 do
jeho rozpuštění 30. září 1990), pověřeném vypracováním návrhu strategie přechodu
k tržní ekonomice. Právě Šulcovy Náměty pro dotváření strategie ekonomické reformy
přijal v březnu 1990 tento tým jako výchozí materiál pro další práce. Významná byla
také jeho účast na jednání týmu ve Lnářích na přelomu března a dubna 1990, kde
vznikla první varianta scénáře ekonomické reformy.
Na začátku 90. let se Zdislav Šulc vrátil na akademickou půdu – stal se
vědeckým pracovníkem Institutu hospodářské politiky při Vysoké škole ekonomické
(1991-1992). Na této škole se v roce 1992 habilitoval v oboru hospodářská politika (na
základě studie, kterou v roce 1990 vydal tiskem Institut řízení pod názvem Daňová
soustava v mechanismu fungování ekonomiky). Významným edičním počinem Consusu
bylo vydání vysokoškolské učebnice Hospodářská politika v roce 1993.
V dalších letech publikoval Zdislav Šulc práce, které zachycují reformní snahy
na území Československa v poválečné historii: v roce 1998 vydala VŠE Dokumenty
k hospodářské politice v Československu z let 1963-1969 a nakladatelství Doplněk jeho
Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995;
téhož roku vyšlo v nakladatelství Routledge dílo Economic Thought in Communist and
Post-Communist Europe, jehož kapitolu věnovanou Československu napsal Zdislav
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Šulc společně s J. Havlem, J. Klackem a J. Kostou. Národohospodářský ústav Josefa
Hlávky vydal v roce 2002 sborník textů Vize a skutečnost české transformace. K historii
sporů o strategii přechodu k tržní ekonomice 1989-1999.

4.2 Charakteristika díla Zdislava Šulce
Za šedesát literárně produktivních let, počítáme-li od žurnalistických začátků,
napsal Šulc desítky větších i menších prací, jimž tématicky dominuje ekonomie. Celá ta
doba je dvěma osudnými událostmi rozťata ve tři velmi rozdílné třetiny a v každé z nich
se mnohé, i Šulcovy podmínky pracovní, tvůrčí a publikační, skokem mění.
První třetinu (1947-1969) lze s ohledem na další běh života nazvat
„předdisidentskou“ etapou. Jakousi sumou Šulcových myšlenek a publikačním
vrcholem celé této etapy je soubor článků Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu,
vydaný v samém jejím závěru (1968) – brzy nato Husákův nástup pohřbil „pražské
jaro“, vzal Šulcovi práci i publikační možnosti a poslal ho k samizdatu a do disentu;
druhé dvacetiletí (1969-1989) svého produktivního věku, jež tedy možno označit za
„disidentské“, vyplnil Šulc až do posledních dnů totality pilnou a obětavou prací
myslitele, spisovatele i samizdatového vydavatele, mezi jehož skutky té doby vedle
vydávání periodika Ze zásuvky i z bloku vyniká koruna Šulcova disidentského díla Stát
a ekonomika – Příspěvek k teorii hospodářské politiky (1985); druhou tvůrčí etapu
ukončil 17. listopad 1989 a jím vstoupil Šulc do třetí etapy, v níž už žádného disentu ani
samizdatu není třeba.

4.2.1 Ideály, iluze a skutečnost – Eseje o socialismu
Na konci Novotného éry publikoval Šulc v populárně vědeckém časopise
Ekonomická revue řadu článků, které pak v roce 1968 vydalo nakladatelství Svoboda
souborně pod titulem Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Soubor je
zajímavým svědectvím samostatného, nedogmatického myšlení, které Šulce dovedlo
k pochopení nezbytnosti opustit administrativně direktivní plánování v zájmu přeměny
hospodářského mechanismu.
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Autor přitom nechápe reformní vývoj jako rozchod se socialistickými ideály či
jako jejich zradu, ale jako rozchod s iluzemi. Historie podle něj ještě nevyvrátila
možnost dokázat schopnosti socialismu.1
Snaha rekonstruovat socialistické ideály pro novou dobu jej přivádí k
„mladému“ Marxovi (teprve četbou Ekonomicko-filosofických rukopisů a Nástinu
kritiky politické ekonomie dochází k pochopení kontinuity jeho myšlení, jehož hlavním
tématem zůstává pojem odcizení a jež vrcholí v Kapitálu); táž snaha přivádí Šulce
k dvacátým létům v SSSR, kdy tam byl teoreticky zvažován a v praxi ověřován nový
model socialistického ekonomického mechanismu opírajícího se o syntézu plánu
s trhem, a k meziválečnému sporu L. von Misese a F. von Hayeka s O. Langem a M.
Dobbem o ekonomickou kalkulaci za socialismu.2
Mezi iluzemi, jimž socialisté podlehli, zaujímá podle Šulce klíčové místo
představa o socialistickém vlastnictví (v jejím pozadí identifikuje trojí záměnu pojmů:
ztotožnění vlastnictví s výrobními vztahy, vydávání změny třídních nositelů vlastnictví
za zespolečenštění výroby, uznání dvou různých forem vlastnictví – státního a
družstevního – za zdroj, příčinu přežívání zbožně peněžních vztahů v socialistickém
hospodářství).3 V důsledku této představy se změna vlastnictví výrobních prostředků
stává demiurgem všeho socialistického; z ní vychází administrativně direktivní model
hospodářství,

iluze

o

všemocnosti

ústředního

plánu,

reprezentujícího

jeden

celospolečenský zájem, i víra v automatickou záruku plánovitého, proporcionálního,
bezkrizového a neobyčejně rychlého rozvoje společenské výroby.4 Skutečnost však
hovoří o poruchách v reprodukčním procesu, charakteristických permanentními úzkými
profily na straně jedné a nadnormativními zásobami na straně druhé.5
Další iluzí je představa, že každá práce je „matkou pokroku“. V jejím důsledku
mechanismus administrativně direktivní soustavy předem uznává a hmotně i morálně
oceňuje jakoukoli vynaloženou práci za společensky potřebnou, třebaže ve skutečnosti
se prokazuje její zbytečnost (ležáky, zmetky, nadnormativní zásoby).6
Tragickým omylem byl podle Šulce útok vedený proti zbožně peněžnímu
mechanismu a představa, že úlohu tržních principů může nahradit „nová morálka“.
Skutečnost ukázala, že zbožní výroba je v socialistickém hospodářství nepostradatelná.
1

ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 6-13.
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 10, 41-42.
3
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 14-16.
4
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 16-17.
5
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 19.
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Právě elementární vlastnost zboží (nedělitelná jednota užitné hodnoty a hodnoty) totiž
brání výrobě pro výrobu a poskytuje kritérium pro odměňování podle skutečných
zásluh.7
Jen povrchní interpretace marxismu mohla vést k závěru, že s odchodem
kapitalismu zmizí ze scény také ekonomické zájmy. I za socialismu jsou ekonomické
zájmy rozhodující pro jednání lidí, jednotlivců, skupin i celých velkých společenství. I
za socialismu jsou hlavním motorem, který pohání společnost kupředu. Mechanismus
administrativně direktivní soustavy však není s to permanentně reprodukovat soulad
individuálních, podnikových a celospolečenských zájmů. Znovu a znovu naopak vytváří
jejich antagonismus, za něhož se jeden zájem může realizovat jen na úkor druhého
(podnikový na úkor dělníků, celospolečenský na úkor podniků). Uvědomělost, s níž
mají dělníci zpevňovat své normy a podniky zpevňovat své plány, se postupem času
přeměňuje ve „hru na iniciativu“ a spekulaci.8
Původní pohled na plán a trh jako na dva protikladné, nesnášející se póly
postupně doznal změny jak v kapitalistických, tak v socialistických zemích.9
Kapitalismus se stále méně může obejít bez makroekonomického plánu, má-li jeho
ekonomický mechanismus vůbec fungovat. Socialismus, ať se jakkoli snaží plánem
předurčovat svůj budoucí vývoj, se stále ještě nemůže obejít bez trhu, nemá-li se jeho
makroekonomické plánování dostat do slepé uličky utopismu a ohrozit tak fungování
ekonomického mechanismu.10 Zatímco otázka, zda plán nebo trh je pro socialismus
definitivně zodpovězena teoretickým i praktickým důkazem o nezbytnosti jejich
koexistence a syntézy, stále otevřena zůstává otázka: jaký plán a jaký trh.11
I přes zažitou představu, že za socialismu problém „odcizení“ přestal existovat,
protože nikdo si již nemůže přisvojovat výsledky práce druhého, zůstal problém
osvobození člověka, zrušení „odcizení“, i za socialismu ve skutečnosti stále aktuální.
Socialismus sice řeší problém odcizování výsledků práce bezprostředního výrobce
(dělníka) ne-výrobcem (kapitalistou) i odcizení státu, který stojí v buržoazní společnosti
proti lidskému individuu jako něco vnějšího, cizího, neřeší však problém nadvlády
mrtvé práce nad živou, podřízení lidské pracovní síly technologickým potřebám a rytmu
strojové velkovýroby, ani vydělení a osamostatnění řídící práce, jež přechodem
7

ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 27-32.
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 35-37.
9
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 35-37.
10
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 43-44.
11
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k celospolečenskému řízení ekonomiky ještě prohlubuje. 12 Do té doby, než socialismus
dokáže vyvolat a zorganizovat síly, jež přivodí základní převrat v charakteru a dělbě
společenské práce a plně osvobodí člověka z područí ekonomie, zbývá pro bohatě
zájmově diferencovanou a strukturovanou socialistickou společnost jediné východisko:
hledat takovou podobu demokracie, která by byla s to permanentně vytvářet tendenci
k zájmové rovnováze.13 Tento „model zájmové rovnováhy“ se nebude snažit zastírat
bohatou zájmovou strukturu socialistické společnosti a její vnitřní rozpornost, ale bude
naopak vytvářet všechny podmínky k tomu, aby se mohla projevit a aby se rozdílné (i
protikladné) zájmy za určitých předem stanovených okolností mohly realizovat.14
V tomto mechanismu socialistické demokracie bude vedoucí úloha strany možná jedině
na principu uznávané autority, o niž je třeba každodenně znovu usilovat a již je také
možno ztratit, a nikoli na principu mocenského monopolu kodifikovaného ústavou a
ničím bezprostředně neohroženého.15 Lidé tu nesmějí být poddanými, jednajícími podle
pokynů a směrnic „shora“, ale svobodnými občany, kteří sami myslí a rozhodují ve
věcech společenských a kteří si také volí a odvolávají své představitele.16
Naděje socialismu stojí a padá s tím, jak úspěšně se s problémem „odcizení“
vypořádá: „Stupeň reálného osvobození člověka se dnes stává hlavní mírou schopností
socialismu jako společenské formy. Buď ji vyřeší lépe než jiné společnosti, a pak mu
patří budoucnost. Anebo ztroskotá a sám sebe tak odsoudí do historie jako jednu
z pozoruhodných sice, ale přece jen pouhých epizod v životě člověčenstva.“ 17

4.2.2 Stát a ekonomika – Příspěvek k teorii hospodářské
politiky
4.2.2.1 Úvod
V roce 1985 – v prvním roce Gorbačovovy perestrojky, kdy také u nás nejedna
ústa začala pilně opakovat slovo „přestavba“ – vydal Šulc samizdatem své opus
magnum Stát a ekonomika.

12

ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 48-50.
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 51, 54.
14
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 60-61.
15
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 59.
16
ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 63-64.
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ŠULC, Z. Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu. Praha: Svoboda, 1968, s. 69.
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Ústředním tématem této práce je teorie hospodářské politiky, zejména
hospodářské politiky existujícího socialismu. Šulc se zaměřuje především na souhrnný
popis hlavních fenoménů centrálně-přídělového mechanismu a jejich vzájemné
závislosti.18
Je přesvědčen, že ekonomie jakožto věda je univerzální (je platná ve všech
typech společností, kde disponibilní výrobní faktory jsou omezené a kde bohatství
společnosti závisí na míře a efektivnosti jejich využití) a že existuje pouze ve své
jednotě (jednota ekonomie jakožto vědy spočívá v jednotě ekonomiky jakožto předmětu
jejího studia).19
První předpoklad (univerzalita ekonomie) jej vede k závěru, že specifické
historické formy společenského využívání výrobních faktorů (např. kapitalistická
ekonomika, socialistická ekonomika) by měly být analyzovány na základě jednoho
společného jazyka. Za základní jazyk schopný popsat všechny ekonomické systémy
považuje pojmový aparát vytvořený klasickou a neoklasickou ekonomickou teorií.
Podle Šulce je třeba jen doplnit slovník tohoto jazyka výrazy k popisu specifických
aspektů centrálně-přídělového mechanismu (nové fenomény, změny obsahu mnoha
základních pojmů).20
Druhý předpoklad (jednota ekonomie) jej vede k závěru, že makroekonomie a
mikroekonomie nejsou ničím víc než dvěma aspekty jediné ekonomie a jen jejich
syntéza umožňuje plně pochopit podmínky fungování ekonomického mechanismu.21
4.2.2.2 Vznik a pojetí hospodářské politiky
Text práce je rozčleněn do tří dílů. První díl pojednává o vzniku a pojetí
hospodářské politiky. Nejdříve autor objasňuje, proč se v průběhu historie existujícího
socialismu nesetkáváme s pokusy formulovat teorii hospodářské politiky socialistického
státu. Je to proto, že hospodářská soustava založená na centrálním direktivním plánu i
pro běžnou výrobu neponechává tomuto vědnímu oboru zdánlivě žádný prostor.
Obvykle jsou odchylky od plánu pokládány buď za důsledek nedostatku disciplíny na
straně těch, kdo plní plán, nebo za důsledek špatné kvality práce odvedené při

18

ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 6.
ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 7-8.
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sestavování plánu. Teorie chování socialistického státu v ekonomice se proto formuje
jako teorie makroekonomického plánování.22
Avšak, podle Šulce, je možné chápat odchylky od plánu jako projev interakce
mezi účastníky procesu ekonomické reprodukce (vláda, výrobci, spotřebitelé), kteří jsou
nadáni určitou mírou subjektivity. Za tohoto předpokladu se pak rozhodování vlády
stává věcí politiky, koordinace různých zájmů. Je tudíž logické formulovat teorii
hospodářské politiky pro ekonomiku existujícího socialismu. Podle jeho názoru by tato
teorie měla být integrální součástí jednotné, obecné teorie hospodářské politiky.23
Autor přináší přehled vývoje teorie hospodářské politiky v kapitalistických
zemích. Podle něj je možné rozlišovat dvě základní pojetí: angloamerické
(keynesovské), zaměřené na krátkodobou proticyklickou politiku, a kontinentální
(euckenovské), zaměřené na konstitutivní, systémotvornou činnost vlády. Právě
posledně jmenované pojetí a osobnost jeho tvůrce upoutaly Šulcovu pozornost. Jeho
další úvahy se opírají o Euckenovu definici dvou typů principů hospodářské politiky
(konstitutivních a regulativních) a o Euckenův důkaz, že formy vlastnictví výrobních
prostředků nejsou jediným ani rozhodujícím faktorem určujícím ekonomické zákony (tj.
stereotypy chování ekonomických subjektů). Tyto zákony jsou determinovány
množinou faktorů, tvořenou systémotvornými a regulativními prvky ekonomického
mechanismu.24
Šulcovým cílem je objasnit vzájemnou vazbu mezi těmito dvěma podmnožinami
faktorů.
4.2.2.3 Centrálně-přídělový mechanismus
Druhý díl pojednává o centrálně-přídělovém mechanismu. Přídavné jméno
„centrálně-přídělový“, modifikující podstatné jméno „mechanismus”, zachycuje klíčový
rys hospodářství: centrální přidělování výrobních úkolů a činitelů potřebných k jejich
splnění. Autor předpokládá, že podniky mohou do určité míry manipulovat tímto
přídělem (aktivní hledání alternativní kombinace jednotlivých faktorů v přídělu, aktivní
působení na velikost přídělu samotného).25
Analýza centrálně-přídělového mechanismu spočívá v tříkrokové metodě:
22
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(i) charakteristika konstitutivních (systémotvorných) prvků mechanismu;
(ii) popis chování centra a podniků v soustavě těchto konstitutivních prvků a důsledky
tohoto chování na makroekonomické úrovni;
(iii) charakteristika regulativních nástrojů užívaných vládou k ovlivňování mechanismu
fungování ekonomiky, možnosti a meze tohoto vlivu na chování podniků a na
makroekonomický vývoj.26
Detailnímu popisu konstitutivních (systémotvorných) a regulativních prvků
mechanismu věnuje Šulc 191 stran, tj. více než polovinu z celkových 369 stran
vlastního textu knihy. Z potřeby co největšího zjednodušení a zpřehlednění pro náš účel
se zde pokusíme to nejpodstatnější v rozsáhlém textu rozeznat a převést do podoby
dvoustránkové tabulky:

26
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Tabulka 4.1: Centrálně-přídělový mechanismus
Konstitutivní (systémotvorné) prvky
Prvek
Poznámky
■ Centrální plán ruší přímou vazbu tvorby podnikových důchodů na tržby za
prodané výrobky či služby a nahrazuje ji vazbou na plnění plánových
ukazatelů. Vytváří tak prostor pro relativně nezávislou tvorbu podnikového
Soustava centrálních
a národního důchodu;
státních plánů,
■ Dochází ke schizofrenii chování ekonomických subjektů, které je jiné ve
které mají ex ante
fázi tvorby plánu než ve fázi jeho plnění;
■ Rozvoj podniku (investiční činnost) nezávisí na jeho důchodové pozici,
1. závazně stanovit
budoucí vývoj hlavních ale na rozhodnutích (přídělech) plánového centra;
makroekonomických
■ Centrum získává výlučné dispoziční právo s nadproduktem, včetně určení
proporcí a souvislostí. jeho podílu v národním důchodu. Tím se mění celý proces tvorby úspor
(akumulace kapitálu) a proces rozdělování (spotřeba);
■ Mění se charakter, obsah i role všech ekonomických fenoménů, zejména
peněz a cen.
■ Motivací podnikatelské aktivity je maximalizace podnikového důchodu,
tj. maximalizace mezd a platů;
Tvorba
■ Podnikatelská aktivita (jejíž povahu charakterizuje pojem převrácený
podnikových důchodů mini-max) je rozštěpena do dvou fází:
není vázána na tržby
- První fáze je obdobím tvorby plánu, kdy hlavním obsahem podnikatelské
z prodeje zboží,
aktivity je úsilí o to, aby plánem stanovené ukazatele, z nichž bude
v plánovaném období odvozována tvorba podnikového důchodu, byly co
2. ale na plnění úkolů
rozepsaného
nejměkčí, aby umožňovaly maximalizovat důchod při minimálním
státního plánu,
vynakládání pracovního úsilí (hra o parametry);
vyjádřených určitou
Druhá fáze je obdobím plnění plánu, kdy hlavním obsahem podnikatelské
soustavou ukazatelů.
aktivity je maximalizace podnikového důchodu v rámci daných parametrů
cestou substituce výrobků a výrobních činitelů (nucená substituce, chtěná,
záměrná substituce).
■ Motivací podnikatelské aktivity je maximalizace podnikového důchodu,
tj. maximalizace mezd a platů;
Existence
■ Podnikatelská aktivita (jejíž povahu charakterizuje pojem převrácený
trhu spotřebního zboží mini-max) je rozštěpena do dvou fází:
- První fáze je obdobím tvorby plánu, kdy hlavním obsahem podnikatelské
a služeb,
na kterém domácnosti
aktivity je úsilí o to, aby plánem stanovené ukazatele, z nichž bude
v plánovaném období odvozována tvorba podnikového důchodu, byly co
3. podle vlastní volby
realizují své důchody
nejměkčí, aby umožňovaly maximalizovat důchod při minimálním
převážně za jednotné,
vynakládání pracovního úsilí (hra o parametry);
- Druhá fáze je obdobím plnění plánu, kdy hlavním obsahem podnikatelské
centrálně stanovené
aktivity je maximalizace podnikového důchodu v rámci daných parametrů
ceny.
cestou substituce výrobků a výrobních činitelů (nucená substituce, chtěná,
záměrná substituce).
■ Začarovaný kruh trvalé nedostatkovosti pracovní síly:
Existence „trhu práce“, - „Cena“ pracovní síly je stanovena poměrně nízko;
- Nízká „cena“ pracovní síly vede k nadbytku poptávky po pracovní síle a
na kterém
domácnosti nabízejí
negativně motivuje uplatnění technického rozvoje v ekonomice (hranice
svou pracovní sílu
efektivnosti substituce pracovní síly technikou je posunuta v neprospěch
podniky uskutečňují
techniky);
4. apoptávku
- Nadbytek poptávky po pracovní síle vytváří tlak na pokles efektivnosti
po pracovní síle
(intensity a kvality práce) jejího využití jako výrobního činitele;
při jednotně, centrálně - Nedostatkovost pracovní síly vede podniky i centrum k jejímu
stanovených
„překonávání“ zvýšenou investiční aktivitou;
mzdových sazbách.
- V důsledku malé technické účinnosti vytvářejí investice více pracovních
příležitostí, než činí přírůstek disponibilní pracovní síly.
Změna obsahu i role
všech tradičních
ekonomických
■ Nejvýznamnější je koexistence dvou druhů peněz (schizofrenie peněz):
fenoménů
- počítací peníze (působí ve sféře makroekonomického plánování; nejsou
5. (peníze, cena, mzda,
měřítkem hodnoty, neplní úlohu platidla či uchovatele hodnot, plní pouze
úrok, zisk, náklady,
evidenčně-účetní funkci);
podnik, důchod,
- reálné peníze (působí ve sféře maloobchodního trhu);
kalkulace, ekonomická
rovnováha atp.).
■ Ekonomické oddělení, izolace domácího trhu od světového (jak ve vztahu
ke kapitalistickým, tak k socialistickým zemím);
Státní monopol
■ Rozdíly v úrovni i struktuře cen na obou trzích jsou vyrovnávány
6. zahraničního obchodu prostřednictvím státního rozpočtu;
■ Tento systémotvorný prvek je odvozen z centrálního ukazatelového plánu
a mechanismu tvorby podnikového důchodu.
Zdroj: ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 31-162.
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Tabulka 4.1: Centrálně-přídělový mechanismus (pokračování)
Regulativní prvky
Prvek

Regulátory tvorby
podnikových důchodů

Nástroje nepřímé regulace
(vestavěné regulátory a stabilizátory)

Nástroje přímé regulace

Poznámky
■ Existence přímých nástrojů regulace vyplývá z hierarchického
uspořádání institucionální struktury ekonomiky, kde sama vláda je
nejvýznačnějším ekonomickým subjektem, jemuž jsou ostatní
subjekty (podniky, domácnosti) podřízeny;
■ Nástroje přímé regulace jsou individualizovaná, adresná a
direktivní ekonomická rozhodnutí centra;
Korekce
■ Makroekonomický plán je hlavní sférou přímé centrální
makroa) ekonomických regulace ekonomiky;
■ Korekce makroekonomických plánů jsou hlavním nástrojem
plánů
obnovování rovnováhy:
- Korekce ekonomické dynamiky (akcelerační nebo restrikční)
- Korekce struktury tvorby a rozdělení národního důchodu
(plánové korekce investiční, důchodové nebo kombinované);
■ Všechny korekce jsou provázeny zpomalením či
poklesem tempa růstu národního důchodu;
■ Všechny korekce jsou provázeny výrazným poklesem celkové
efektivnosti ekonomiky;
■ Povaha korekcí sama o sobě nezaručuje jejich včasnost.
Navzdory jejich rychlosti mohou proto účinky přijít opožděně.
■ Z pohledu podniků je plánová korekce vnějším zásahem, který
„nezavinily“. Namísto hledání cest k adaptaci na změněné
Metody
podmínky, proto po centru požadují za tyto změny kompenzace;
tvorby
■ Nástroje přímé regulace, zejména plánové korekce, jsou
b) centrálních
1.
hlavními nástroji „protlačování“ efektivnosti do ekonomiky;
plánových
■ Zjemnění bilančních metod plánování zatím nevyřešilo
rozhodnutí
problematiku rovnoměrného a rovnovážného ekonomického
růstu;
■ Pokusy prodloužit časový rámec plánu mají svá objektivně
daná omezení: plánové centrum není s to získat úplný soubor
informací nezbytných k vytvoření konzistentního dlouhodobého
makroekonomického plánu.
Okruh spolehlivě kvantifikovatelných veličin se s narůstajícím
časovým horizontem snižuje. Prodloužení časového horizontu
makroekonomického plánování tak přináší více rizik než
potenciálních výhod;
■ Možnosti účinně využívat ceny jako přímého nástroje centrální
Kontrola
regulace ekonomiky jsou minimální;
realizace
■ Peníze, úvěr a úrok patří k nejméně účinným nástrojům
c) centrálních
centrální regulace ekonomiky. Snahy o širší uplatnění těchto
plánových
nástrojů vždy narušují fungování systémotvorných prvků
rozhodnutí
mechanismu;
■ Kontrola realizace centrálních plánových rozhodnutí je
sebezáchovná součást systémotvorných prvků:
- Arbitráž (kontrola „věcné“ stránky výroby)
- Banka a roční rozbory (kontrola „hodnotové“ stránky výroby)
- Specializované kontrolní orgány (kontrola institucí a občanů).
■ Vestavěné regulátory a stabilizátory vytvářejí prostor, ve
kterém se uplatňuje jistá míra automatismu v chování více či
Regulátor
méně samostatných ekonomických subjektů;
■ Regulátory jsou vždy konstruované (tj. nejsou spontánní, jsou
a) tvorby
základních
vytvořeny plánovým centrem):
mezd a platů
- jsou vždy nedílnou součástí makroekonomického plánu, jeho
bilancí, z nichž jsou odvozeny;
- centrum má možnost kdykoli konstrukci regulátoru jednostranně
změnit;
Regulátor
■ Korektory jsou vestavěné doplňkové regulátory, jež mají
tvorby
korigovat negativní tendence produkované základními
2.
b) doplňkových
vestavěnými regulátory (patří sem korektory v oblasti
důchodů
technického rozvoje a kvality a korektory v oblasti zahraničního
podniku
obchodu);
■ Regulátory nejsou s to eliminovat tendence k ekonomické
nerovnováze a neefektivnosti, produkované systémotvornými
prvky; naopak tyto tendence ještě zesilují, neboť svou konstrukcí,
Korektory
odvozenou z plánových ukazatelů, vytvářejí bariéry ekonomicky
c) (doplňkové
efektivnímu chování podniků a stereotypy chování ekonomicky
regulátory)
neefektivního. Neosvědčují se ani korektory, neboť potenciální
zisky, které podnikům nabízejí, jsou zpravidla neúměrné ztrátám
z adaptačních procesů nezbytných k dosažení těchto zisků.
Zdroj: ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 163-223.
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Autor shrnuje důsledky centrálně-přídělového mechanismu:
1. Centrálně-přídělový mechanismus umožňuje kvantitativní růst, zejména
v ekonomicky méně rozvinutých společnostech, neboť dovoluje maximalizovat a
soustředit zdroje akumulace a rychle zapojit veškeré práceschopné obyvatelstvo do
produktivní práce. S vyčerpáváním extenzivních zdrojů však další ekonomický růst
naráží na stále četnější a závažnější bariéry.27
2. Systémotvorné prvky tohoto mechanismu nemusí vést zákonitě ke stagnaci,
neřku-li zhroucení systému. Vytvářejí však silné tendence k nerovnováze. Za těchto
okolností je kvantitativní dlouhodobý růst možný tehdy a jen tehdy, když je plánové
centrum schopno dovedně zacházet s regulativními prvky.28
3. Centrálně-přídělový mechanismus neobsahuje vnitřní hybné síly a
neprodukuje podněty k intenzifikaci ekonomického procesu. Právě opak je pravdou:
systémotvorné prvky vytvářejí řadu bariér intenzivnějšímu růstu. Plán „dohnat a
předehnat“ vyspělé kapitalistické země se stává sisyfovským úkolem.29
4. Klíčové problémy fungování centrálně-přídělového mechanismu mohou být
řešeny pouze změnou konstitutivních, systémotvorných prvků a z nich odvozených
prvků regulativních.30
4.2.2.4. Nekapitalistický plánovitě regulovaný peněžně-tržní mechanismus
Třetí díl pojednává o podmínkách fungování nekapitalistického plánovitě
regulovaného peněžně-tržního mechanismu (tj. ekonomiky, ve které soukromé
vlastnictví výrobních prostředků není rozhodující, převládající, ale nanejvýše doplňující
formou dispozičního práva k věcem, zároveň však ekonomiky, která se charakterem
plánování podstatně liší od ekonomiky s mechanismem centrálně-přídělovým).31
Autor navrhuje následující změny, jež jsou podle jeho názoru nutné k tomu, aby
přivodily změny v systémotvorných prvcích: (1) Obnova funkce reálných peněz v
ekonomice (tj. peníze budou schopny stát se měřítkem hodnoty, platidlem a
uchovatelem hodnot), jež zahrnuje čtyři základní kroky: (a) obnovu kriteriální
(parametrické) role cen (cena musí mít pro ekonomický subjekt /podnik, domácnost,
stát/ charakter objektivně daného parametru určeného v zásadě nezávisle na jeho vůli,
27

ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 222.
ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 222-223.
29
ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 223.
30
ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 223.
31
ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 272.
28
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vnějšími silami prostředí); (b) přechod k daňovému systému, který umožňuje oddělení
podnikové sféry od státního rozpočtu; (c) existenci organizovaného kapitálového trhu
(umožní „přelévání“ volných peněžních zdrojů z míst jejich tvorby do míst jejich užití
podle kritéria efektivnosti); (d) organizace peněžního oběhu (bankovní soustava se
stává univerzálním organizátorem peněžního oběhu); (2) Obnovení reálného trhu práce
(ekonomicky nevyhnutelná je pouze technologická /strukturální/ nezaměstnanost; řešení
předpokládá, že minimální mzdová sazba je jediným mzdovým tarifem určovaným
centrálně; jinak se mzdové tarify stanovují na základě kolektivního vyjednávání mezi
vedeními podniků a odborovými organizacemi; zákonné vymezení pravidel
kolektivního vyjednávání musí zaručit právo na stávku a jeho možná omezení; toto
řešení umožňuje pružné přizpůsobování „ceny práce“ strukturálním změnám a současně
vytváří bariéru proti nákladové inflaci); (3) Korektivy na trhu spotřebního zboží a
služeb, zejména na straně nabídky (větší adaptabilita), ale také na straně poptávky.32
Změny v systémotvorných prvcích provází změna povahy nástrojů, pomocí
nichž centrum (vláda) plní svou regulativní roli. Mezi tyto nástroje patří: (1) Obecná
pravidla (právní úprava podnikání; smluvní /hospodářské/ právo; zákon o bankovnictví;
právní úprava kapitálového trhu; pracovní právo; zákony upravující financování a
hospodaření ústředně spravovaných fondů; procedura tvorby a schvalování státního
rozpočtu; pravidla devizového hospodářství; procedury tvorby a schvalování
celospolečenských preferencí); (2) Nástroje krátkodobé regulace (nástroje monetární
politiky, nástroje fiskální politiky); (3) Nástroje dlouhodobé regulace (souhrn
makroekonomických plánů jako neustále doplňovaný a korigovaný soubor programů
celospolečenských

institucí

pro

řešení

nadpodnikových

ekonomických

a

mimoekonomických problémů).33
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ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 273-335.
ŠULC, Z. Stát a ekonomika. Příspěvek k teorii hospodářské politiky. Samizdat, 1985, s. 335-345.
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Závěr
Původním záměrem studie bylo mapování projevů nezávislého ekonomického
myšlení v podmínkách totalitního režimu komunistického Československa až do jeho
konce v listopadu 1989. Pohnutkou k práci bylo poznání nedostatku podrobnějších
informací o důležité etapě vývoje českého ekonomického myšlení a zarážející
skutečnost, že toto téma zůstává nezaslouženě stranou badatelského zájmu, čehož
dokladem je dosud neúměrně skrovná literatura.
Definovali jsme si základní pojmy ,reforma‘ a ,transformace‘ a ve světle vědomí
dalšího vývoje shledali podstatu tématu v transformačním myšlení. Výchozí
předpoklad, že meze rodné půdy transformačního myšlení se kryjí s mezemi disentu,
dosadil slovo ,disent‘ i do názvu práce; v průběhu šetření jsme však nacházeli cenné
projevy transformačního myšlení i ve sféře tzv. šedé zóny společnosti, z čehož
vyplynulo pozdější rozšíření zkoumaného teritoria přes hranice disentu a v důsledku
toho i rozšíření předmětu studia oproti doslovnému znění názvu práce.
Doklady jakéhokoli nezávislého myšlení v oněch totalitních dobách lze těžko
najít v tehdejších oficiálních, cenzurou a autocenzurou svázaných sdělovacích
prostředcích; jediným reálným médiem byl samizdat. Nynější jeho soustředění
v Gruntorádově knihovně Libri prohibiti umožnilo veškerou českou samizdatovou
produkci prohledat a vytěžit z ní celou žeň původní ekonomické literatury; ukázalo se
tak, že valná její část byla publikována v několika plně nebo částečně ekonomicky
zaměřených periodikách (Ekonomická revue, Ze zásuvky i z bloku, Lidové noviny,
Pohledem

spotřebitele,

Pohled

spotřebitele,

Pohledy).

Úplný soupis

článků

s ekonomickou tématikou na stránkách všech zmíněných periodik, pořizovaný
s potěšením z toho, že jde o první zpracování tohoto druhu a rozsahu, je součástí přílohy
této studie.
Řada nalezených článků je podepsána plným jménem autora, mnoho jiných však
je signováno pseudonymem nebo pouhou značkou; ve snaze identifikovat co nejvíce
pisatelů byli osloveni žijící identifikovaní autoři, vydavatelé časopisů i jejich
spolupracovníci nebo aspoň potenciální pamětníci; všem byl doručen jednotný dotazník,
u několika z nich se navíc podařilo natočit zvukový záznam rozhovoru; přitom se
ukázalo, že pro většinu z dotazovaných představoval odstup od předlistopadových let
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přes veškerou jejich ochotu nepřekonatelnou časovou bariéru, na kterou jejich paměť už
nestačila.
Ze studia získaného materiálu vyplývá, že disent s nezanedbatelným přispěním
intelektuálního potenciálu šedé zóny vytvořil v letech totality cenný příspěvek vývoji
českého ekonomického myšlení a tato tvorba zaslouží další a hlubší studium.
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Prameny, literatura a internetové zdroje
Články z časopisů Ekonomická revue, Ze zásuvky i z bloku, z hospodářské rubriky Lidových
novin, z časopisů Pohledem spotřebitele, Pohled spotřebitele, Pohledy a bibliografii Zdislava
Šulce nalezne čtenář v oddílu Přílohy.

Osobní korespondence
Osobní dopis Jiřího Hanáka ze dne 14. ledna 2007.
Osobní dopis Jana Hona ze dne 9. května 2006.
Osobní dopis Tomáše Ježka ze dne 25. června 2006.
Osobní dopis Karla Kouby ze dne 8. května 2008.
Osobní dopis Vladimíra Mlynáře ze dne 1. dubna 2008.
Osobní dopis Jana Stráského ze dne 19. prosince 2006.
Osobní rozhovory
Osobní rozhovor s Jiřím Gruntorádem dne 2. listopadu 2006.
Osobní rozhovor s Jiřím Kameníčkem dne 17. května 2006.
Osobní rozhovor s Otto Kličkou dne 5. ledna 2007.
Osobní rozhovor s Karlem Křížem dne 17. května 2006.
Osobní rozhovor s Věrou Křížovou (roz. Bernatovou) dne 14. září 2007.
Osobní rozhovor s Vladimírem Príkazským dne 20. března 2006.
Osobní rozhovor se Stanislavem Stunou dne 11. ledna 2007.
Osobní rozhovor s Bohumilem Suchardou a paní Bobkovou (roz. Suchardovou) dne 11.
září 2006.
Osobní rozhovor se Zdislavem Šulcem dne 8. února 2006.
Osobní rozhovor se Zdislavem Šulcem dne 13. dubna 2006.
Osobní rozhovor s Olgou Šulcovou dne 13. dubna 2006.
Osobní rozhovor s Václavem Valešem dne 13. září 2006.
Osobní rozhovor s Václavem Vrabcem dne 17. května 2006.
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Telefonické rozhovory
Telefonický rozhovor s Františkem Bernatem ml. dne 18. října 2006.
Telefonický rozhovor s Márií Jílkovou dne 6. listopadu 2006.
Telefonický rozhovor s Márií Jílkovou dne 7. listopadu 2006.
Telefonický rozhovor s Rudolfem Slánským dne 2. dubna 2006.
Telefonický rozhovor s Rudolfem Slánským dne 3. dubna 2006.
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Příloha I
Ekonomická revue

Ekonomická revue

vysvětlivky:  dosud neidentifikovaný autor
 pravděpodobný autor
ch chybějící článek

Ekonomická revue, léto 1978, č. I., 48 stran A4
č.

období

rok

str.

I

léto

1978

1-16

autor
pod jménem
pravé jméno
Vladimír Kadlec Kadlec, Vladimír

I

léto

1978

17-21

/J-/



I

léto

1978

22-39

Rudolf Zukal

Zukal, Rudolf

I

léto

1978

40-44

/N/

Hon, Jan

I

léto

1978

45-48

O. Kronika

Príkazský, Vladimír

článek
Jak jsme na tom dnes ekonomicky?
Zamyšlení nad perspektivami komplexního
experimentu řízení efektivnosti a kvality
Rub a líc cenové stability /Dílčí diskusní
úvaha k ekonomickému experimentu/
O právu na práci, plné zaměstnanosti a
ekonomice /Ukázka z širší připravované
studie./
Když Nový rok vyšel na neděli

Ekonomická revue, zima 1978/1979, č. II., 57 stran A4
č.

období

rok

str.

II

zima

78/79

1-7

II
II

zima
zima

78/79
78/79

8-11
12-16

II

zima

78/79

17-22

II

zima

78/79

23-37

II

zima

78/79

38-42

II

zima

78/79

43-57

pod jménem

autor
pravé jméno

článek

Poznámky o hledání cest k hospodářské
prosperitě československého socialismu
Vladimír Kadlec Kadlec, Vladimír
K jednomu článku v Rudém právu
Josef Stavinoha 
Budeme kupovat byty?
Některé pohledy na naše zemědělství /Z
neuvedeno

širší analytické práce kolektivu autorů/
Zdokonalovat hospodářský mechanismus
D. Valovoj
Valovoj, Dmitrij
/překlad článku moskevské Pravdy, roč.
1977, č. 314, 315, 316./
Zpráva o mém snažení a patnáctce /Podle
O. Kronika
Príkazský, Vladimír
vyprávění přesně zapsal O. Kronika/
Kadlec, Vladimír
Když se plýtvá miliardami … /Vybrané
neuvedeno
(viz následující číslo) kapitoly z širší analytické práce./
/J. M./



Ekonomická revue, jaro 1979, č. III., 64 stran A4
autor
pravé jméno

č.

období

rok

str.

III

jaro

1979

1-16

R. Zukal

III
III

jaro
jaro

1979
1979

17-20
21-25

/J./

Andrej Sacharov Sacharov, Andrej

III

jaro

1979

26-30

Z. Šulc

Šulc, Zdislav

III

jaro

1979

31-43

/Filip B./



III

jaro

1979

44-64

Vladimír Kadlec Kadlec, Vladimír

pod jménem

Zukal, Rudolf

článek
Vliv vnějších ekonomických vztahů na
československé hospodářství
První zkušenosti z realizace experimentu
Jaderná energetika a svoboda Západu
Bezradnost tvářící se jako program – aneb
kam kráčíš, ekonomiko?
Desatero poznání o sdělovacích
prostředcích
Když se plýtvá miliardami… /Zbývající
kapitoly z širší analytické práce uvedené už
v ER II./

Ekonomická revue, léto 1979, č. IV., 56 stran A4
č.

období

rok

str.

IV

léto

1979

2-10

autor
pod jménem
pravé jméno
Vladimír Kadlec Kadlec, Vladimír

článek
Stojíme před ekonomickou reformou?

68

IV

léto

1979

11-15

neuvedeno



IV

léto

1979

16-20

Anonymus



IV

léto

1979

21-41

(-KOL-)

IV

léto

1979

42-45

(fi)




IV

léto

1979

46-56

/Jízl Jan/



Nástroj realizace společenských cílů.
Rozhovor K. Szwarce s prof. dr. Józefem
Pajestkou. Překlad z polského „Zycie
Gospodarcze“ č. 20-1978
Nedostatek léků (Ekonomika zdraví, nebo
základní nehospodárnost prostředky
k zachování zdraví)
Smutná tvář našeho zemědělství (Březnové
plénum ÚV KSČ o zemědělství)
Byty na sklad?
Článek k přečtení a k zamyšlení: K článku
Hospodářských novin č. 21/1979 „Na
přelomu sedmdesátých let“

Ekonomická revue, podzim 1979, č. V., 48 (+? u chybějícího článku) stran A4
autor
pravé jméno
Zukal, Rudolf
Príkazský, Vladimír

č.

období

rok

str.

V
V
V

podzim
podzim
podzim

1979
1979
1979

1-11
12-16
17-25

pod jménem
R. Zukal
Ota Kronika
/K./

V

podzim

1979

25-39

A. Novotný




V

podzim

1979

ch

neuvedeno



V

podzim

1979

40-48

Jízl Jan



článek
Neobjevovat již jednou objevené
Rozhovor s utajeným tajemníkem pro akce
Energeticko-ekonomické uvažování
Žijeme si nad poměry? Aneb o naší inflaci a
zadluženosti v zahraničí
Projev Lubomíra Štrougala, pronesený na
zasedání RVHP v Moskvě. Zem. noviny 28.
6. 1979
Bacha, Pepo, jdou po tobě!: (Každý dělat to,
co umí)

Ekonomická revue, jaro 1980, č. VI., 53 stran A4
autor
pravé jméno

č.

období

rok

str.

VI

jaro

1980

2-16

neuvedeno



VI

jaro

1980

17-24

R. Slánský

Slánský, Rudolf

VI

jaro

1980

25-32

Borek M.



VI

jaro

1980

33-44

Rezső Nyers
Márton Tardos

Nyers, Rezső
Tardos, Márton

VI

jaro

1980

45-51

neuvedeno

VI

jaro

1980

52-53

Josef Pražský




pod jménem

článek
Bilance „hospodářské konsolidace“. I. část
výtahu širší práce kolektivu autorů
Vyřeší Soubor opatření dnešní hospodářské
potíže?
To jsou tak věci!
Jakou strategii hospodářského rozvoje
máme zvolit? Rezső Nyers – Márton Tardos
Gazdaság 1979/1
Druhé stadium reformy v Maďarsku /The
Economist, 24. března 1979/
Úvaha o medu

Ekonomická revue, léto 1980, č. VII., 65 stran A4
autor
pravé jméno

č.

období

rok

str.

VII

léto

1980

1-40

neuvedeno

VII

léto

1980

41-65

Norman Macrae Macrae, Norman

pod jménem



článek
Bilance „hospodářské konsolidace“. II. část
výtahu širší práce kolektivu autorů
/dokončení/
Musí Japonsko přibrzdit svůj ekonomický
růst? /The Economist 23. 2. 1980/

Ekonomická revue, jaro 1981, č. VIII., 56 stran A4
č.

období

rok

str.

pod jménem

autor
pravé jméno

článek

69

VIII

jaro

1981

1-7

Vladimír Kadlec Kadlec, Vladimír

VIII

jaro

1981

8-54

Rudolf Slánský

Slánský, Rudolf

VIII

jaro

1981

55-56

neuvedeno



Jak plánujeme
Mýty a skutečnost – aneb o redistribuci
národního důchodu mezi českými zeměmi a
Slovenskem
Zemřel Jiří Judl

Ekonomická revue, jaro 1982, č. 9, 64 stran A4
autor
pravé jméno

č.

období

rok

str.

9

jaro

1982

1-12

Vladimír Kadlec Kadlec, Vladimír

9

jaro

1982

1-19

+++

Hon, Jan

9

jaro

1982

1-22

Rudolf Zukal

Zukal, Rudolf

9

jaro

1982

1-11

–––



pod jménem

článek
Chaos kolem souboru. Výběr z první
poloviny obsáhlejší práce.
O čem dnes nesmí mluvit ekonomická věda.
Příspěvek do diskuse o ekonomickém
výzkumu.
Ekonomický výzkum potřebuje tvůrčí
atmosféru – Diskusně o úkolech
ekonomického výzkumu
Několik poznámek k situaci v základním
výzkumu při pohledu „zdola“

Ekonomická revue, podzim 1982, č. 10-11, 106 stran A4
autor
pravé jméno

č.

období

rok

str.

10-11

podzim

1982

1-21

V. Kadlec

Kadlec, Vladimír

10-11

podzim

1982

1-25

/-z-/



10-11
10-11
10-11

podzim
podzim
podzim

1982
1982
1982

1-3
1-14
1-43

L. Vaculík
V. Kadlec
R. Zukal

Vaculík, Ludvík
Kadlec, Vladimír
Zukal, Rudolf

pod jménem

článek
Dnešní maďarská ekonomika a naše
ekonomická reforma z r. 1968
O některých problémech vývoje osobní
spotřeby
Hňup a Kaštýla
Chaos kolem souboru II.
O zadluženosti trochu jinak

Ekonomická revue, jaro 1983, č. 12, 69 stran A4
autor
pravé jméno

č.

období

rok

str.

12

jaro

1983

1-18

V. Kadlec

Kadlec, Vladimír

12
12

jaro
jaro

1983
1983

1-21
1-13

R. Zukal
/-r-/



12

jaro

1983

1-17

R. Slánský

Slánský, Rudolf

pod jménem

Zukal, Rudolf

článek
Krizové jevy jako následek
nekvalifikovaných centrálních plánů
Nazývejme věci pravými jmény
Dvacet let československé ekonomiky
Dlouhodobá prognóza sociálně
ekonomického vývoje ČSSR do r. 2000 – 1.
část

Ekonomická revue, podzim 1983, č. 13-14, 139 stran A4
autor
pravé jméno

č.

období

rok

str.

13-14

podzim

1983

1-37

/-/



13-14

podzim

1983

1-8

R. Slánský

Slánský, Rudolf

13-14

podzim

1983

1-31

V. Kadlec

Kadlec, Vladimír

13-14

podzim

1983

1-29

R. Zukal

Zukal, Rudolf

13-14

podzim

1983

1-34

M. Kusý

Kusý, Miroslav

pod jménem

článek
Zamyšlení nad teorií nedostatkové
ekonomiky
Dlouhodobá prognóza sociálně
ekonomického vývoje ČSSR do r. 2000 – 2.
část
Krizové jevy jako následek
nekvalifikovaných centrálních plánů
Vývoj československého hospodářství a
jeho základní problémy
Augiášov chliev reálneho socialismu
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Ekonomická revue, zima 1984, č. 15, 57 stran A4
č.

období

rok

str.

15
15

zima
zima

1984
1984

1-31
1-26

pod jménem
neuvedeno
J. Vanous

autor
pravé jméno


Vaňous, Jan

článek
Rozbor ekologické situace ČSSR
Hospodářské zpomalení ve Východní Evropě

Ekonomická revue, podzim 1984, č. 16, 82 stran A4
č.

období

rok

str.

16
16
16

podzim
podzim
podzim

1984
1984
1984

1-31
1-15
1-9

pod jménem
F. Havasi
/-r-/
Economicus

16

podzim

1984

1-27

R. Slánský

autor
pravé jméno
Havasi, Ferenc


Šulc, Zdislav
Slánský, Rudolf

článek
Další rozvoj řízení hospodářství MLR
Poznámky k „Poznámkám“
Co lze čekat od řízení pro 8. pětiletku
Výsledky národního hospodářství ČSSR –
dva pohledy

Ekonomická revue, zima 1985, č. 17, 39 (+? u chybějícího článku) stran A4
autor
pravé jméno

č.

období

rok

str.

17

zima

1985

1-17

neuvedeno



17

zima

1985

1-14

R. Zukal

Zukal, Rudolf

17

zima

1985

1-8

Economicus

Šulc, Zdislav

17

zima

1985

ch

V. Kadlec

Kadlec, Vladimír

pod jménem

článek
Novosibirský dokument
Několik poznámek k problematice čs.
zahraničního obchodu
Jsou důvody k optimismu
Nekamenujte ekonomy – výběr ze
vzpomínek

Ekonomická revue, léto 1985, č. 18, 89 stran A4
autor
pravé jméno

č.

období

rok

str.

18

léto

1985

1-5

Economicus

Šulc, Zdislav

18

léto

1985

1-5

Technicus



18

léto

1985

1-10

G. B. Zorzoli

Zorzoli, Giovanni
Battista

18

léto

1985

1-16

R. Slánský

Slánský, Rudolf

18

léto

1985

1-8

A.Z.

Šulc, Zdislav

18

léto

1985

1-45

R. Zukal

Zukal, Rudolf

pod jménem

článek
Zasvěcená studie o maďarské ekonomické
reformě
Zajistí čs. výzkumně-vývojová základna
výrobu moderního osobního automobilu?
Kritika scénáře technologické revoluce
O teorii hospodářské politiky existujícího
socialismu – recenze
Gorbačov – a co dál
Osudy české inteligence – zejména
ekonomické /výběr z větší práce/

Ekonomická revue, jaro 1986, č. 19(?), 55 (+? u chybějícího článku) stran A4
č.

období

rok

str.

19(?)

jaro

1986

1-27

autor
pod jménem
pravé jméno
Vladimír Kadlec Kadlec, Vladimír

19(?)

jaro

1986

28-42

Rudolf Zukal

Zukal, Rudolf

19(?)

jaro

1986

43-55

Zdislav Šulc

Šulc, Zdislav

19(?)

jaro

1986

ch

Vasilij Seljunin

Seljunin, Vasilij

článek
Příspěvek do předsjezdové diskuse
V ekonomice platí fakta, nikoliv slova
(příspěvek do předsjezdové diskuse)
Je čas překročit Rubikon (k článku: Jaký
hospodářský mechanismus?)
Experiment (překlad ze sovětského časopisu
Novyj mir, č. 8 z r. 1985).
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Příloha II
Ze zásuvky i z bloku

vysvětlivky:

Ze zásuvky i z bloku

 dosud neidentifikovaný autor
 pravděpodobný autor
ch chybějící článek

Ze zásuvky i z bloku /I/, červen 1984, 39 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

I

červen

1984

6

I
I
I
I
I
I

červen
červen
červen
červen
červen
červen

1984
1984
1984
1984
1984
1984

2
11
5
1
6
8

pod jménem

Šulcová, O.
Kohout, L.
Kubíček, I.
-ulKulich, K. K.
Šulcová, O.

autor
pravé jméno

Šulcová, Olga
Kohout, Luboš
Kubíček, Ivan
Janík, Zdeněk
Tomášek, Dušan
Šulcová, Olga

článek
Jak odchází český básník /Věnováno památce
básníka Michala Sedloně/
Travička zelená
Kde jsme a kam to vlastně spějeme?
Expresivní mluva stavebních dělníků
Doplňující návrh k reformě psané češtiny
Stopa mizí na Pankráci?
Zádušní mše

Ze zásuvky i z bloku /II/, měsíc?1984, 74 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

II
II
II
II
II
II
II
II
II

měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?

1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

5
2
3
3
10
11
22
7
11

pod jménem
Kantůrková, E.
Ruml, J.
Šulcová, O.
-hkVrabec, V.
Kohout, L.
Šrámek, P.
Kubíček, I.
Šulcová, O.

autor
pravé jméno
Kantůrková, Eva
Ruml, Jiří (?)
Šulcová, Olga
Janík, Zdeněk
Vrabec, Václav
Kohout, Luboš
Štern, Jan
Kubíček, Ivan
Šulcová, Olga

článek
Vegu nad hlavou
Odkaz budoucím
Fejeton dušičkový
Slovensko, země neznámá
Co chtějí socialisté
Kde jsme a kam to vlastně spějeme?
O ní
Expresivní mluva stavebních dělníků
Jak jsme si natroubili chobot

Ze zásuvky i z bloku /III/, měsíc? 1985, 46 (+? u chybějících článků) stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.
ch

pod jménem
AZ

autor
pravé jméno
Šulc, Zdislav

III

měsíc?

1985

III

měsíc?

1985

ch

Economicus

Šulc, Zdislav

III

měsíc?

1985

ch

Economicus

Šulc, Zdislav

III

měsíc?

1985

2

-hk-

Janík, Zdeněk

III

měsíc?

1985

10

Hübl, M.

Hübl, Milan

III

měsíc?

1985

3

Kantůrková, E.

Kantůrková, Eva

III

měsíc?

1985

15

Kohout, L.

Kohout, Luboš

III

měsíc?

1985

6

Kubíček, I.

Kubíček, Ivan

III

měsíc?

1985

4

Martin



článek
Pohled zevnitř
(Na okraj pamětí prof. Dr. Vl. Kadlece)
Co lze čekat od “řízení pro 8. pětiletku“?
(K usnesení federální vlády o zdokonalování
„zdokonalené soustavy“)
Jsou důvody k optimismu?
(Na okraj oficielního hodnocení dvouletí 19834 a výhledů čs. ekonomiky)
Misionářka lásky
(návštěva matky Terezy v Praze)
Minulost v nových souvislostech – Maďarsko
1956, ČSSR 1968, Polsko 1981
Pozdní známosti (k nedožitým
pětaosmdesátinám Bedřicha Fučíka)
Je regresivní společenský vývoj
Československa nevyhnutelný?
Expresivní mluva stavebních dělníků
(dokončení)
Nevzdělanost jako program

73

III

měsíc?

1985

ch

Šulcová, O.

Šulcová, Olga

III
III

měsíc?
měsíc?

1985
1985

2
4

Šulcová, O.
Trinkewitz, K.

Šulcová, Olga
Trinkewitz, Karel

Cesta do hlubin dělníkovy duše
(Místní slavnost, Ivani)
Madame, já děkuji osudu
Podzimní fejeton

Ze zásuvky i z bloku /IV/, měsíc? 1985, 91 (+? u chybějících článků) stran A4
autor
pravé jméno
Šulc, Zdislav
Šulc, Zdislav

č.

měsíc

rok

poč.
str.

IV
IV

měsíc?
měsíc?

1985
1985

ch
4

pod jménem
AZ
Economicus

IV

měsíc?

1985

12

J. Hájek

Hájek, Jiří

IV
IV

měsíc?
měsíc?

1985
1985

2
15

kkk
E. Kantůrková


Kantůrková, Eva

IV

měsíc?

1985

14

L. Kohout

Kohout, Luboš

IV

měsíc?

1985

6

K. Kulich

Tomášek, Dušan

IV
IV
IV
IV

měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?

1985
1985
1985
1985

9
9
4
13

J. Jesenius
S. Mrozek
O. Šulcová
R. Slánský

Vacík, Miloš
Mrożek, Sławomir
Šulcová, Olga
Slánský, Rudolf

IV

měsíc?

1985

3

IV

měsíc?

1985

ch

Prof. MUDr. A.
Wolf, DrSc.
R. Zukal

Wolf, Augustin,
Prof. MUDr., DrSc.
Zukal, Rudolf

článek
Gorbačov – a co dál?
Zasvěcená studie o maďarské ekonomické
reformě
Několik poznámek k reformovatelnosti
„reálného socialismu“
Vina a trest
Hlavně mě těší ta nezávislost na chlebodárcích
… /rozhovor s J. Rumlem/
Druhá světová válka, Edvard Beneš a Josef
Stalin
Konec Emanuela Moravce /poznámka k tomu,
co se stalo před 40 lety/
Tři zpěvy /úryvky z delší básnické skladby/
Jaworzno
Vzpomínka na nekamarádku
Recenze rukopisné práce Z. Šulce „Stát a
ekonomika“
Současná problematika cizorodých látek
v potravinách
Osudy české inteligence /úryvek z větší práce/

Ze zásuvky i z bloku /V/, měsíc? 1985, 73 (+? u chybějících článků) stran A4

ch

pod jménem
AZ

autor
pravé jméno
Šulc, Zdislav

1985
1985

ch
9

Economicus
M. Hübl

Šulc, Zdislav
Hübl, Milan

měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?

1985
1985
1985
1985

4
3
3
16

J. Jevtušenko
-hkE. Kantůrková
L. Kohout

Jevtušenko, Jevgenij
Janík, Zdeněk
Kantůrková, Eva
Kohout, Luboš

V
V

měsíc?
měsíc?

1985
1985

2
11

mz
J. Ruml


Ruml, Jiří

V
V

měsíc?
měsíc?

1985
1985

ch
14

J. Skácel
F. Šamalík

Skácel, Jan
Šamalík, František

V
V

měsíc?
měsíc?

1985
1985

4
7

O. Šulcová
O. Šulcová

Šulcová, Olga
Šulcová, Olga

č.

měsíc

rok

poč.
str.

V

měsíc?

1985

V
V

měsíc?
měsíc?

V
V
V
V

článek
Naděje na reformu znovu ožila –
Přivede Gorbačov svou zemi do Evropy?
Magický rok 2000
Postavení a problémy maďarské menšiny na
Slovensku
Jen aby z toho něco nebylo
Beskyde, Beskyde
Květnové reminiscence
Historie národa a státu v křivém zrcadle
militantní ideologie
Předmluvy a doslovy
Proti legendám a mýtům – reportáž o
Reportáži
Za Oldřichem Mikuláškem
Stará monarchie: pád pořádku nebo
nepořádku?
Třetí medvěd
Návštěva v Jelanech

Ze zásuvky i z bloku /VI/, měsíc? 1986, 145 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.

autor

článek

74

VI
VI

měsíc?
měsíc?

1986
1986

str.
10
3

pod jménem
AZ

pravé jméno
Šulc, Zdislav

VI
VI
VI

měsíc?
měsíc?
měsíc?

1986
1986
1986

2
1
17

M. Hübl
-hk-js-

Hübl, Milan
Janík, Zdeněk
Štern, Jan

VI
VI

měsíc?
měsíc?

1986
1986

3
7

E. Kantůrková
Vl. Kadlec

Kantůrková, Eva
Kadlec, Vladimír

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

9
1
2
5
2
12
37
4
6
2
3
19

L. Kohout
L. Linhart
A. Novačič
J. Ruml
J. Ruml
R. Slánský
Z. Šulc
O. Šulcová
O. Šulcová
F. Vodsloň

A. Walickij (?)

Kohout, Luboš
Linhart, Lubomír

Ruml, Jiří
Ruml, Jiří
Slánský, Rudolf
Šulc, Zdislav
Šulcová, Olga
Šulcová, Olga
Vodsloň, František



Lidé, poměry, programy
Jaké změny lze čekat v sovětské ekonomice?
(Rozhovor francouzského týdeníku s O.
Bogomolovem)
Mlčící bratislavští Maďaři
Podle skutků poznáte je…
Čím se liší „nová redakce“ programu KSSS od
původní
„Lidský faktor“
Rostoucí inflační tlaky ve stagnující
ekonomice
Fakta proti vědomým nepravdám
Slováci v Maďarsku
Kádrové zemětřesení
Když se řekne Dubček
Zpráva o pohřbívání v Čechách
Změny v Moskvě – změny v Praze?
Výňatky ze studie „Stát a ekonomika“
Muž, který rozplakal neznámou ženu
Růžo, odestel!
Dopis V. Biľakovi
Polské diskuse
Úvahy o politické a morálně psychologické
situaci v Polsku

Ze zásuvky i z bloku /VII/, duben 1986, 126 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.
6

pod jménem
AZ

autor
pravé jméno
Šulc, Zdislav

VII

duben

1986

VII

duben

1986

9

Economicus

Šulc, Zdislav

VII
VII

duben
duben

1986
1986

2
3

-hkM. Hübl

Janík, Zdeněk
Hübl, Milan

VII
VII

duben
duben

1986
1986

1
3

M. Hübl

Hübl, Milan

VII
VII
VII

duben
duben
duben

1986
1986
1986

25
13
9

Z. Jičínský
Vl. Kadlec
E. Kadlecová

Jičínský, Zdeněk
Kadlec, Vladimír
Kadlecová, Erika

VII

duben

1986

11

L. Kohout

Kohout, Luboš

VII

duben

1986

2

L. Kohout

Kohout, Luboš

VII
VII
VII

duben
duben
duben

1986
1986
1986

2
2
8

S. Mrożek
J. Ruml
J. Ruml

Mrożek, Sławomir
Ruml, Jiří
Ruml, Jiří

VII
VII
VII

duben
duben
duben

1986
1986
1986

9
3
6

J. Surdykowski
O. Šulcová
O. Šulcová


Šulcová, Olga
Šulcová, Olga

VII

duben

1986

12

R. Zukal

Zukal, Rudolf

článek
Po příkladu čínské císařovny?
(úvaha posjezdová)
Éra Gorbačova – bilance roku 1
Uplatní se část ledovce, skrytá pod hladinou?
Pod okny
Slovenští demokraté v exilu o menšinách na
Slovensku a v Maďarsku
Petícia expertom ľudských práv v Ottawe
Vodní díla na Dunaji – současný stav a
vyhlídky
Rok 1968 a dnešek (první část)
Dubček – 1968
Zvýšení religiozity. V jaké míře a jaké?
(Cibulka má: V jaké míře a jaká?)
Kritické poznámky k výsledkům XXVII.
sjezdu KSSS a XVII. sjezdu KSČ
Bude Volgograd opět přejmenován na
Stalingrad?
Lev
Dynastie chytrých analfabetů
„Vem si žemli...“
(úryvek z knihy „Díra v hlavě“)
Nic nového, bohužel
Náš domácí Kukluxklan / fejeton
Kartářka a krásný Teodor
(Cesta do hlubin dělníkovy duše)
V ekonomice platí fakta, nikoliv slova

75

(příspěvek do předsjezdové diskuse)

Ze zásuvky i z bloku /8/, měsíc? 1986, 105 stran A4
autor
pravé jméno
Hájek, Miloš
Hübl, Milan
Jičínský, Zdeněk
Kantůrková, Eva
Kohout, Luboš
Ruml, Jiří
Ruml, Jiří
Slavík, Václav
Šavrda, Jaromír
Šulc, Zdislav

č.

měsíc

rok

poč.
str.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

7
16
18
5
9
3
3
8
9
7

pod jménem
M. Hájek
M. Hübl
Z. Jičínský
E. Kantůrková
L. Kohout
J. Ruml
J. Ruml
V. Slavík
J. Šavrda
Z. Šulc

8

měsíc?

1986

5

O. Šulcová

Šulcová, Olga

8
8
8
8

měsíc?
měsíc?
měsíc?
měsíc?

1986
1986
1986
1986

5
3
5
2

O. Šulcová
V. Vrabec
R. Zukal

Šulcová, Olga
Vrabec, Václav
Zukal, Rudolf

článek
Také sedmnáctý sjezd
Polemiky – recenze
Poznámky k současné čs. politice
Rok narozenin
Komu to slouží?
Vše při starém
Kostní dřeň socialismu
Poznámky do diskuse o knize P. Glotze
Česká kalvárie
Pro ekonomiku není samospráva jedinou
alternativou (k dokumentu Charty 77)
Miluju tě. Miluješ mě?
(Cesta do hlubin dělníkovy duše)
Soukromá záhada
Nehodil se do legendy
Dojmy ze současného SSSR
Atomové elektrárny ve světě
(ze zahraničního tisku)

Ze zásuvky i z bloku /9/, listopad 1986, 129 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

9
9

listopad
listopad

1986
1986

8
5

9

listopad

1986

4

9

listopad

1986

1

9

listopad

1986

6

9
9
9
9
9
9
9

listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

9
9

listopad
listopad

9

pod jménem

autor
pravé jméno

3
2
3
2
9
14
2

Bohumil
Hrabal
M. Hübl
M. Hübl
M. Hübl
E. Kantůrková
L. Kohout
A. Marvanová
J. Ruml

Hrabal, Bohumil
Hübl, Milan
Hübl, Milan
Hübl, Milan
Kantůrková, Eva
Kohout, Luboš
Marvanová, Anna
Ruml, Jiří

1986
1986

8
8

Jiří Ruml
J. Ruml

Ruml, Jiří
Ruml, Jiří

listopad

1986

24

Z. Šulc

Šulc, Zdislav

9
9

listopad
listopad

1986
1986

6
10

Z. Šulc
O. Šulcová

Šulc, Zdislav
Šulcová, Olga

9
9

listopad
listopad

1986
1986

12
2

R. Zukal
Filatelista

Zukal, Rudolf


článek
Akademik A. G. Aganbegjan o Slušovicích
Co píše o slušovickém družstvu moskevská
Pravda
Nezveřejněné vystoupení M. Gorbačova na
sjezdu sovětských spisovatelů 19. června 1986
Situace v Praze byla asi odlišná… (rozhovor s
J. Ambarcumovem v Rinascitě z 1. 11. 86)
Proluky (úryvky)
Ještě o těch věčně včerejších
Prognóza pro 21. století
Nová fáze ve výstavbě vodních děl na Dunaji
Dopis Václavu Havlovi
Výročí, výročí, výročí… (polská krize 1981)
Rozhovor s Jiřím Hájkem
Dvacetiletá známost
(V. Havlovi k padesátinám)
Divadlo nebo život?
Století našeho tatínka
Obchod lidským masem
Bystrozraký Kléma (fejetony)
V zajetí falešného vědomí (Ke kritice politické
ekonomie socialismu) – I. kap.
Nové ukazatele – nové iluze
Cesta do hlubin dělníkovy duše
(Pan Kavka, Bouda)
Československá orwellovština
Orwell v československé praxi

76

Ze zásuvky i z bloku /10/, únor 1987, 130 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

10

únor

1987

24

10
10

únor
únor

1987
1987

5
11

10

únor

1987

10
10
10

únor
únor
únor

10

pod jménem
AZ

autor
pravé jméno
Šulc, Zdislav

4

Č. Císař
J. Hájek,
V. Kadlec
M. Hübl

Císař, Čestmír
Hájek, Jiří,
Kadlec, Vladimír
Hübl, Milan

1987
1987
1987

2
4
9

V. Kadlec
J. Ruml
J. Ruml

Kadlec, Vladimír
Ruml, Jiří
Ruml, Jiří

únor

1987

11

R. Slánský

Slánský, Rudolf

10
10
10
10

únor
únor
únor
únor

1987
1987
1987
1987

9
4
4
12

Z. Šulc
O. Šulcová
P. Uhl
R. Zukal

Šulc, Zdislav
Šulcová, Olga
Uhl, Petr
Zukal, Rudolf

10
10

únor
únor

1987
1987

15
4

R. Zukal

Zukal, Rudolf

10

únor

1987

12

článek
Situace v ČSSR po Chartě 77 (K 10. výročí
Charty 77)
Krasobruslení mezi pravdou a lží?
Přestavba také u nás?
Nová západoněmecká práce o vysídlení
Němců
Nad Statistickou ročenkou 1986
Železný dědek
Fejetony:
Třikrát je skoro moc
Výzva našim historikům
Mrazy ještě nepolevily
Přebudování hospodářského mechanismu –
nikoliv reforma
Quo vadis, čs. ekonomiko?
Ráno u nás doma
K petici proti interrupcím
Past zvaná „Poučení“ aneb strach
z revizionismu
První krok
Prohlášení mladých výtvarníků
k připravovanému sjezdu českých výtvarných
umělců (4 strany)
Stanovisko střední umělecké generace
k současnému stavu české výtvarné kultury a
navrhované změny (Podkladový materiál pro
předsjezdové diskuse) (12 stran)

Ze zásuvky i z bloku /11/, březen 1987, 106 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

11
11
11
11
11
11

březen
březen
březen
březen
březen
březen

1987
1987
1987
1987
1987
1987

3
24
8
5
15
18

11
11
11

březen
březen
březen

1987
1987
1987

3
20
2

pod jménem
(skupina osob)
Č. Císař
V. Šilhán
R. Zukal
L. Kohout
M. Hübl
R. Zukal
V. Tesařová
L. Kohout
J. Ruml
Z. Šulc
M. Hübl

11
11

březen
březen

1987
1987

3
5

J. Divizna
O. Šulcová

autor
pravé jméno
Císař, Čestmír
Šilhán, Věněk
Zukal, Rudolf
Kohout, Luboš
Hübl, Milan
Zukal, Rudolf
Tesařová, Vlastimila
Kohout, Luboš
Ruml, Jiří
Šulc, Zdislav
Hübl, Milan

Šulcová, Olga

článek
Dopis šéfredaktoru Rudého práva Z. Hořenímu
Staré spory nebo nové cesty?
Ideály zůstaly
Pravda zůstane pravdou
Po lednovém plénu ÚV KSSS
Diskuse

Žonglování se socialismem
Budeme opakovat chyby minulých přestaveb?
Další ohlasy k diskusi o postavení Maďarů na
Slovensku
Fejeton o fejetonu
Exulanti (Cesta do hlubin dělníkovy duše)

Ze zásuvky i z bloku /12/, červen 1987, 158 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.

autor

článek

77

12
12
12
12
12
12
12

červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

str.
11
21
3
3
13
2
11

pod jménem
AZ
Č. Císař
Č. Císař
- hk M. Hübl
M. Hübl
J. Hon

pravé jméno
Šulc, Zdislav
Císař, Čestmír
Císař, Čestmír
Janík, Zdeněk
Hübl, Milan
Hübl, Milan
Hon, Jan

12
12
12
12
12

červen
červen
červen
červen
červen

1987
1987
1987
1987
1987

3
22
2
4
3

J. Hon
Z. Jičínský
Vl. Kadlec
L. Kohout
L. Kohout

Hon, Jan
Jičínský, Zdeněk
Kadlec, Vladimír
Kohout, Luboš
Kohout, Luboš

12
12

červen
červen

1987
1987

6
1

L. Kohout
Č. Kožušník

Kohout, Luboš
Kožušník, Čestmír

12

červen

1987

3

D. Neveselý



12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

4
2
2
7
1
4
7
2
10
7
4

M. Otáhal
J. Ruml
J. Ruml
/st/
Zd. Šulc
O. Šulcová
V. Vrabec
V. Vrabec
J. Zvěřina
R. Zukal

Otáhal, Milan
Ruml, Jiří
Ruml, Jiří
Pošusta, Stanislav
Šulc, Zdislav
Šulcová, Olga
Vrabec, Václav
Vrabec, Václav
Zvěřina, Josef
Zukal, Rudolf

Přestavba nebo přestrojení
Přitvrzený reformní kurs
Dopis J. Fojtíkovi
Když dva dělají totéž …
Vraťme se z oblak na zem
Jak jsem dementoval AFP
Zásady přebudování hosp. mechanismu
v ČSSR – mohou něco vyřešit?
„Nové myšlení“ po akademicku?
Pražské jaro 1968 a sovětská přestavba
Dopis nadaci Charty 77
Osudné následky stalinismu
Američtí, angličtí, italští „kremlologové“ o
sovětské reformním vývoji
O počátcích režimu osobní moci v SSSR
Poznámky k práci K. Kříže „K podstatě a
ohnisku perestrojky“
O jednom částečném dluhu J. Patočkovi a jeho
odkazu
Podnětný čin (o pekařovských studiích)
Osmdesátiletý generál Legenda
Perestrojka
Kdy jsme začali zaostávat?
Adresováno M. Hüblovi
Žertovné příhody mých zakázaných kolegů
Generál, který toho mnoho věděl
Čekání na zázrak
Úcta k životu
Otevřený dopis rektoru Karlovy univerzity
Romantismus a realita ekonomiky (interview
s L. A. Abalkinem v polské Polityce)

Ze zásuvky i z bloku /13/, září 1987, 117 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.
3
4

pod jménem
AZ
Č. Císař

autor
pravé jméno
Šulc, Zdislav
Císař, Čestmír

13
13

září
září

1987
1987

13
13
13

září
září
září

1987
1987
1987

4
4
5

R. Battěk
I. Dejmal
Economicus

Battěk, Rudolf
Dejmal, Ivan
Šulc, Zdislav

13
13
13
13
13
13
13

září
září
září
září
září
září
září

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

3
7
6
10
5
3
17

L. Hejdánek
J. Hon
F. Janouch
Z. Jičínský
O. Jílek
H. Klímová
L. Kohout

Hejdánek, Ladislav
Hon, Jan
Janouch, František
Jičínský, Zdeněk
Jílek, Otakar
Klímová, Helena
Kohout, Luboš

13

září

1987

9

L. Kohout

Kohout, Luboš

13

září

1987

2

R. Slánský

Slánský, Rudolf

článek
Po nás potopa
Metoda podvrhů nástrojem politiky?
Sjednotíme se? (podvržený text)
Prohlášení
O absolutnu v novinářském povolání
Kam půjdeš, žáčku? Zemřel učitel!
Polovičatost na pokračování /K návrhu zákona
o podniku/
Masarykův odkaz
Přestavba bez přestavby?
Habent sua fata libelli
Charta 77 a M. Gorbačov
Ekonomická reforma a společenské klima
O jménu
Historické mýty a prověřené skutečnosti o
příčinách a důsledcích rozkladu RakouskoUherska
Církevní dogma proti zabezpečení snesitelného
a důstojného života
Rozhoduje vůle k reformám
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13
13

září
září

1987
1987

2
11

/st/
Z. Šulc

Pošusta, Stanislav
Šulc, Zdislav

13
13

září
září

1987
1987

4
2

O. Šulcová
P. Uhl

Šulcová, Olga
Uhl, Petr

13

září

1987

5

Sternová, Jana

13
13

září
září

1987
1987

7
4

J. VolkováSternová
J. J. Wiatr
R. Zukal


Zukal, Rudolf

Chyba v překladu: správně je obroda
Možnosti a meze sovětské ekonomické
reformy
O neposlušnosti
Několik slov o poctivosti aneb bouře ve
sklenici vody
Dopis na Azory
Nový význam starých sporů
Hlavní příčina stagnace sovětského
zemědělství

Ze zásuvky i z bloku /14/, listopad 1987, 187 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

14
14

listopad
listopad

1987
1987

3
4

pod jménem
R. Battěk
K. Biňovec

autor
pravé jméno
Battěk, Rudolf
Biňovec, Karel

14
14
14
14

listopad
listopad
listopad
listopad

1987
1987
1987
1987

10
4
3
8

Č. Císař
M. Hájek
M. Hájek
M. Hübl

Císař, Čestmír
Hájek, Miloš
Hájek, Miloš
Hübl, Milan

14

listopad

1987

6

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

14

listopad

1987

15

L. Kohout

Kohout, Luboš

14

listopad

1987

18

M. Machovec

Machovec, Milan

14

listopad

1987

14

G. Olmová

Olmová, Gabriela

14
14
14
14
14
14
14

listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

3
3
11
13
3
18
6

- ot S. D.
J. Skalka
R. Slánský
O. Šulcová
V. Vrabec
Z. Jičínský

Janík, Zdeněk

Kameníček, Jiří
Slánský, Rudolf
Šulcová, Olga
Vrabec, Václav
Jičínský, Zdeněk

14
14

listopad
listopad

1987
1987

4
21

L. Kohout

Kohout, Luboš

14

listopad

1987

2

14
14

listopad
listopad

1987
1987

2
16

- st -

Pošusta, Stanislav

článek
Setkání na hranici
Nekompromisně proti mezinárodnímu
terorismu
Reformy v rozpacích
Jak z toho?
Nová slova, staré vedení
Dvojí vidění minulosti a současnosti v SSSR (s
doplňující poznámkou L. Kohouta)
Poznámka k Jakešově charakteristice návrhu
zákona o podniku z r. 1968
Poznámky k programovým a politickým
iniciativám po lednovém plénu ÚV KSČ 1968
(proti novým legendám a mýtům vládních
propagandistů)
Masarykův odkaz do druhého půlstoletí (K 50.
výročí úmrtí TGM)
Reformě chybí teoretické základy (poznámky
k návrhu zákona o státním podniku v ČSSR)
Uč se synu moudrým býti
Stalo se v Olomouci (dopis z Moravy)
Funkce mýtů ve společnosti
K návrhu zákona o podniku, ale nejen o něm
Poměry na niti (fejeton)
Zmařené naděje
Diskuse: Na okraj stati Č. Císaře „Přitvrzený
reformní kurs“
Diskuse: Poznámky ke glose Z. Jičínského
Dokumenty doby: Demokracie je jedinou
zárukou nezvratitelnosti přestavby (rozhovor
s A. Aganbegjanem v časopise Ogoňok)
Dokumenty doby: V. Kadlecovi k 75.
narozeninám
Dokumenty doby: Hlasy ze „struktur“
Dokumenty doby: Kroky k pravdě
v komunistickém dějepisu (Poláci a Rusové
začali zaplňovat bílé stránky v dějinách
vzájemných vztahů)

Ze zásuvky i z bloku /15/, únor 1988, 176 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.

autor

článek

79

15

únor

1988

str.
9

pod jménem
AZ

pravé jméno
Šulc, Zdislav

15
15
15

únor
únor
únor

1988
1988
1988

7
3
8

Č. Císař
Č. Císař
Č. Císař

Císař, Čestmír
Císař, Čestmír
Císař, Čestmír

15
15
15
15
15

únor
únor
únor
únor
únor

1988
1988
1988
1988
1988

1
5
3
4
7

M. Hájek
M. Hübl
M. Hübl
M. Hübl
Z. Jičínský

Hájek, Miloš
Hübl, Milan
Hübl, Milan
Hübl, Milan
Jičínský, Zdeněk

15

únor

1988

2

15
15

únor
únor

1988
1988

9
12

Z. Jičínský,
R. Slánský,
J. Štern
O. Jílek
L. Kohout

Jičínský, Zdeněk
Slánský, Rudolf
Štern, Jan
Jílek, Otakar
Kohout, Luboš

15
15
15

únor
únor
únor

1988
1988
1988

4
3
19

V. Mencl
V. Slavík
Z. Šulc

Mencl, Vojtěch
Slavík, Václav
Šulc, Zdislav

15
15
15
15
15
15

únor
únor
únor
únor
únor
únor

1988
1988
1988
1988
1988
1988

6
2
2
1
5
8

O. Šulcová
/ep/
kk
jur
R. Zukal

Šulcová, Olga
Proboštová, Drahuše

Ruml, Jakub
Zukal, Rudolf

15

únor

1988

43

15

únor

1988

8

S. Popowski



15

únor

1988

5

D. Gaj



Dodatečný pokus normalisátorů o přestavbu
(Na okraj 7. pléna ÚV KSČ)
Průvodní dopis Č. Císaře M. Jakešovi
Dovětek k dopisu M. Jakešovi
O jednom konjunkturním účelovém pamfletu
(Dopis redakci Nová doba)
Zlý sen
„Glasnosť“ v různém pojetí a interpretaci
Odkouzlení magie čísel
Rok 1988 – a co potom, až vyšumí
Ke stati A. Kondrašova: Žádná podobnost
s přestavbou v SSSR
Ke stanovisku TASS k Pražskému jaru 1968
Vlastnické vztahy a ekonomická reforma
Poznámky k mýtotvorné aktivitě čs.
propagandistické mašinérie
Včera, dnes a zítra, ale vždy pravdivě
5. leden 1968 – 1988
Hrozící katastrofa a jak jí čelit (K současnému
stavu a výhledům čs. ekonomiky)
Masarykova rodina
Zapomenutí Janové?
Na okraj Rodáků
Rozjímání nad dršťkovou polévkou
O pohádkách Marie Boudové
Dokumenty: Stanovisko k 20. výročí
Pražského jara
Dokumenty: Odpovědi A. Dubčeka na otázky
listu l’Unità
Ze sovětské perestrojky: Právo na vlastní
historii (Rozhovor se sovětským historikem J.
Afanasjevem)
Ze sovětské perestrojky: V. Venžer:
S takovými stereotypy jsem bojoval podle
svých sil (Osud vědce, který začal polemisovat
se Stalinem)

Ze zásuvky i z bloku /16/, duben 1988, 183 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

16

duben

1988

14

16

duben

1988

10

R. Battěk

Battěk, Rudolf

16
16
16
16

duben
duben
duben
duben

1988
1988
1988
1988

2
3
3
6

16

duben

1988

10

jh
M. Hájek
M. Hübl
V.
Chramostová
Z. Jičínský


Hájek, Miloš
Hübl, Milan
Chramostová,
Vlasta
Jičínský, Zdeněk

16

duben

1988

17

L. Kohout

Kohout, Luboš

16

duben

1988

8

L. Kohout

Kohout, Luboš

pod jménem

autor
pravé jméno

článek
K 20. výročí Akčního programu KSČ (kol.
prohlášení)
Úvaha téměř masarykovská (Jaroslavu
Mezníkovi k šedesátinám)
L. Jagodovský: Praha 1968 byla omylem
Generační faktor v sovětské a čs. přestavbě
Arogance či ignorance?
Kořeneckému ctiteli
Úvaha časová i nečasová (po únorových
oslavách)
O úloze branných a bezpečnostních složek
v obrodném procesu 1968
Církevní politika státu v letech normalisace a

80

16

duben

1988

8

V. Kolmistr

Kolmistr, Ladislav

16
16
16

duben
duben
duben

1988
1988
1988

5
3
13

F. Šamalík
J. Štern
Z. Šulc

Šamalík, František
Štern, Jan
Šulc, Zdislav

16

duben

1988

4

Z. Šulc

Šulc, Zdislav

16
16
16
16
16

duben
duben
duben
duben
duben

1988
1988
1988
1988
1988

5
4
3
4
4

V. Tomáš



R. Battěk
O. Šulcová
S. F. Cohen

Battěk, Rudolf
Šulcová, Olga


16

duben

1988

3

16

duben

1988

4

M. Hübl

Hübl, Milan

16
16
16

duben
duben
duben

1988
1988
1988

3
7
40

M. Hübl
G. Ovčarenko
st

Hübl, Milan

Pošusta, Stanislav

rok 1968
Jak jsme koneckonců nebyli generálně
zatraceni
Fantóm plurality
Strašidlo plurality obchází východní Evropu
Ještě jednou o strategii ekonomické reformy
(k otázkám vyvolaným úvahou „Hrozící
katastrofa a jak jí čelit?“)
Několik tezí o konzistenci ekonomického
mechanismu (nepřednesený diskusní příspěvek
pro mezinárodní konferenci ekonomů v Győru)
Pokání jako mravní a politický problém
Ohlasy na Dubčekovo interview v l´Unità
Fejetony: Balíček
Fejetony: V nemocnici
Ze sovětské perestrojky: Bucharin a bolševická
revoluce (výňatek)
Ze sovětské perestrojky: Roy Medveděv o
Bucharinovi
Ze sovětské perestrojky: Ať žije Čingis Chán!
aneb panturkismus a demokracie
Ze sovětské perestrojky: Pamjať
Ze sovětské perestrojky: Kobra nad zlatem
Dokumenty z roku 1968: Tzv. programová
resoluce lednového pléna a poslední skutečně
programový text ÚV KSČ před 21. srpnem
1968
a) Informativní úvod
b) Text resoluce z 5. ledna 1968
c) O přípravě a základních rysech
dlouhodobého programu KSČS
(pracovní text připravený vědeckopolitickým týmem ÚV KSČ vedeným
R. Richtou v létě 1968)

Ze zásuvky i z bloku /17/, červen 1988, 221 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

17
17

červen
červen

1988
1988

1
5

pod jménem
Vaše Zásuvka
M. Grégr

autor
pravé jméno

17

červen

1988

1

M. Hájek

Hájek, Miloš

17

červen

1988

3

M. Hübl

Hübl, Milan

17

červen

1988

7

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

17

červen

1988

16

L. Kohout

Kohout, Luboš

17

červen

1988

2

V. Kolmistr

Kolmistr, Ladislav

17

červen

1988

10

V. Krejčí



17

červen

1988

3

JN



Grégr, Miroslav

článek
Velká omluva a malá prosba
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): K novele zákoníku práce
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Jeden z pozůstatků studené války
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Listy, neberte latríny
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): M. Jakeš o rozvoji společenských
věd
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Čs. neostalinismus – brežněvismus
v tísnivé defensivě
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Dopis vedoucímu tajemníkovi OV
KSČ v Kladně
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Politik pro reformu
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,

81

17

červen

1988

2

RB



17

červen

1988

6

R. Slánský

Slánský, Rudolf

17

červen

1988

2

V. Slavík

Slavík, Václav

17

červen

1988

12

st

Pošusta, Stanislav

17

červen

1988

20

Z. Šulc

Šulc, Zdislav

17

červen

1988

4

O. Šulcová

Šulcová, Olga

17

červen

1988

11

V. Tesařová

Tesařová, Vlastimila

17

červen

1988

3

V. Vrabec

Vrabec, Václav

17

červen

1988

1

17

červen

1988

3

P. Soldini



17

červen

1988

10

st

Pošusta, Stanislav

17
17
17

červen
červen
červen

1988
1988
1988

7
5
11

V. Stiborová
O. Šulcová
F. Burlackij

Stiborová, Věra
Šulcová, Olga
Burlackij, Fjodor

17

červen

1988

8

17
17
17

červen
červen
červen

1988
1988
1988

2
3
2

J. Levada,
V. Šejnis
M. Hübl
M. Hübl
M. Hübl

Levada, Jurij
Šejnis, Viktor
Hübl, Milan
Hübl, Milan
Hübl, Milan

17

červen

1988

1

mh



17

červen

1988

4

R. Medveděv

Medveděv, Roy

17

červen

1988

9

R. Medveděv

Medveděv, Roy

17

červen

1988

6

17

červen

1988

7

17

červen

1988

1

17

červen

1988

25

V. Šilhán

Šilhán, Věněk

17
17
17

červen
červen
červen

1988
1988
1988

1
2
5

M. Hájek
-otJ. Štern

Hájek, Miloš
Janík, Zdeněk
Štern, Jan

polemiky): Zpráva o přečtení zprávy
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Obrázek z Hané
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): 100 dní Miloše Jakeše
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Omluví se RP za nepravdy?
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): K otázce ozbrojeného násilí při
řešení politických sporů (Nad vzpomínkami V.
Biľaka z let 1967-68)
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Nástin koncepce centrálního řízení
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Bída jedné profese (nefejeton)
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Pluralita – demokracie –
samospráva
ČSSR – pohled zevnitř (studie, úvahy,
polemiky): Rehabilitace Pražského jara…
ČSSR – pohled zvenčí): Československo na
stránkách Unity
ČSSR – pohled zvenčí): Ostpolitik je zbraní
(rozhovor s P. Glotzem)
Recense: Sborník o československém roku
1968
Fejetony: Máme za sebou krásnou budoucnost
Fejetony: Babiččina krabička
Ze sovětské perestrojky: Jaký socialismus
potřebuje lid?
Ze sovětské perestrojky: Proč se nezdařily
Chruščovovy reformy
Ze sovětské perestrojky: Dvouhlavý orel
Ze sovětské perestrojky: Sušit kůrky či nesušit
Ze sovětské perestrojky: Generál Treťjakov o
spolehlivé obraně
Ze sovětské perestrojky: Diskuse o brzdicím
mechanismu
Ze sovětské perestrojky: Brilianty madame
Galiny Brežněvové
Ze sovětské perestrojky: Politbyro – koalice
pro přestavbu
Ze sovětské perestrojky: Je to boj o vedení a
moc (Spiegel 19. 5. 88)
Ze sovětské perestrojky: O nezávislosti soudců
a jiných problémech zákonnosti (beseda
v moskevské Pravdě)
Ze sovětské perestrojky: Golova (Gromyko
vzpomíná na Stalina)
Dokumenty: XIV. mimořádný sjezd strany –
„vysočanský“
Po uzávěrce: Sněhulák studené války
Po uzávěrce: Čtenáři o voze, redakce o koze
Po uzávěrce: Chceš-li mír, připravuj mír

Ze zásuvky i z bloku /18/, září 1988, 194 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.

autor

článek

82

18

září

1988

str.
7

pod jménem
A. Dubček

pravé jméno
Dubček, Alexander

18

září

1988

5

18

září

1988

2

18

září

1988

1

L. Kohout

Kohout, Luboš

18

září

1988

5

M. Hübl

Hübl, Milan

18

září

1988

5

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

18

září

1988

8

L. Kohout

Kohout, Luboš

18

září

1988

5

L. Kohout

Kohout, Luboš

18

září

1988

3

18
18

září
září

1988
1988

3
5

E. Kadlecová,
F. Šamalík,
J. Štern
J. Štern
V. Š.

Kadlecová, Erika,
Šamalík, František,
Štern, Jan
Štern, Jan
Šilhán, Věněk

18

září

1988

3

O. Šulcová

Šulcová, Olga

18

září

1988

9

R. Zukal

Zukal, Rudolf

18

září

1988

5

-ký-



18

září

1988

7

Č. Císař

Císař, Čestmír

18

září

1988

6

M. Holubcová

Holubcová, Marie

18

září

1988

6

M. Hübl

Hübl, Milan

18

září

1988

5

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

18

září

1988

3

O. Jílek

Jílek, Otakar

18

září

1988

14

L. Kohout

Kohout, Luboš

18

září

1988

16

F. Šamalík

Šamalík, František

18

září

1988

4

F. Šamalík

Šamalík, František

18

září

1988

18

Z. Šulc

Šulc, Zdislav

18

září

1988

6

V. Vrabec

Vrabec, Václav

18

září

1988

3

R. Zukal

Zukal, Rudolf

18

září

1988

5

J. N. Afanasjev

Afanasjev, J. N.

kol. dopis

Ve znamení 21. srpna 1988: K 20. výročí
invaze
Ve znamení 21. srpna 1988: Delegátům XIX.
všesvazové konference KSSS
Ve znamení 21. srpna 1988: Děti „Pražského
jara“ promluvily
Ve znamení 21. srpna 1988: Dopis APN –
tiskové agentuře Novosti v ČSSR
Ve znamení 21. srpna 1988: Proč došlo k 21.
srpnu 1968?
Ve znamení 21. srpna 1988: Němá glasnosť
aneb TASS k 20. výročí 21. 8. 1968
Ve znamení 21. srpna 1988: Demokratická
obroda socialismu, nebo „kontrarevoluce“?
(O čem vypovídají průzkumy veřejného
mínění z r. 1968)
Ve znamení 21. srpna 1988: Hovory o STB
aneb bez šálku kávy při výslechu
Ve znamení 21. srpna 1988: Otevřený dopis J.
Mieleckému
Ve znamení 21. srpna 1988: Sjezdu SPD
Ve znamení 21. srpna 1988: K přehodnocení
„bratrské pomoci“
Ve znamení 21. srpna 1988: Zodpovědnost
novináře
Ve znamení 21. srpna 1988: Kdo dává rány
pod pás? (dopis Rudému právu)
Ve znamení 21. srpna 1988: Bývalý okupant
vzpomíná (rozhovor s V. A. Suvorovem)
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky:
Zamyšlení k jubileu aneb Republika
sedmdesátnice
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky: Otazníky
nad školstvím
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky:
Magnetická anomálie nad Prahou trvá
(Rozhovor pro deník ÚV KS Slovinska Delo,
Lublaň)
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky:
Poznámka o socialistickém právním státu
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky: Splácení
dluhů
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky: Mnichov
1938 (Politicko-mocenské a vojenskostrategické aspekty)
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky: Přestavba
v ofensívě
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky: Vyčpělé
stereotypy
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky: Zpráva o
stavu čs. ekonomické reformy (Co napovídá
přechod od projektů k realisaci)
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky: K logice
věci aneb O dojmech z konference KSSS
Studie, úvahy, rozhovory, polemiky:
Komenský by zaplakal
Ze sovětské perestrojky: Odpovědi historika
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18

září

1988

4

M. Hübl

Hübl, Milan

18

září

1988

1

R.
Rožděstvenskij

Rožděstvenskij,
Robert

18

září

1988

2

18

září

1988

24

V. Šilhán

Šilhán, Věněk

18

září

1988

4

O. Šulcová

Šulcová, Olga

Ze sovětské perestrojky: Všechna moc …
komu? (Po XIX. konferenci KSSS)
Ze sovětské perestrojky: Stručný kurs dějin
VKS(b) – báseň
Dokumenty: Čs. vláda vyhověla po třinácti
letech interpelaci občanů (Dopis Federálnímu
shromáždění)
Dokumenty: XIV. mimořádný sjezd strany –
„vysočanský“ (Dokončení)
Dokumenty: Čechie ’68 (Nedokončená
reportáž)

Ze zásuvky i z bloku /19/, prosinec 1988, 143 stran A4
autor
pravé jméno
Šulc, Zdislav

č.

měsíc

rok

poč.
str.

19

prosinec

1988

7

pod jménem
AZ

19

prosinec

1988

9

hh



19

prosinec

1988

2

Hájek M.

Hájek, Miloš

19

prosinec

1988

5

Hübl M.

Hübl, Milan

19

prosinec

1988

2

Hübl M.

Hübl, Milan

19

prosinec

1988

6

Hübl M.

Hübl, Milan

19

prosinec

1988

2

ký



19

prosinec

1988

1

Menclová J.

Menclová, Jarmila

19

prosinec

1988

2

Slánský R.

Slánský, Rudolf

19

prosinec

1988

9

Šamalík F.

Šamalík, František

19

prosinec

1988

2

Štern J.

Štern, Jan

19

prosinec

1988

7

Vrabec V.

Vrabec, Václav

19

prosinec

1988

4

Zukal R.

Zukal, Rudolf

19

prosinec

1988

14

Vrabec V.

Vrabec, Václav

19

prosinec

1988

8

Čísař Č.

Císař, Čestmír

19

prosinec

1988

8

Kohout L.

Kohout, Luboš

19

prosinec

1988

6

Vrabec V.

Vrabec, Václav

19

prosinec

1988

10

Kantůrková E.

Kantůrková, Eva

19
19

prosinec
prosinec

1988
1988

3
3

Šulcová O.
Berggolcová O.

Šulcová, Olga
Berggolcová, Olga

článek
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Dilema
„dělnicko-rolnické vlády“
Úvahy, studie, poznámky, polemiky:
Informace o mezinárodním kolokviu v Bologni
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Paolo
Spriano a českoslovenští historici
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Netáraj
Vilo! (Odpověď V. Plevzovi)
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Přestaňte
tančit „obkročák“ kolem pravdy dějin
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: snadno a
rychle podle Vymazala o r. 1968
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Redaktor
Kmene na symposiu „Literatura v exilu“
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Redakci
Rudého práva
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Odchod
Štrougala, posílení konservativců
Úvahy, studie, poznámky, polemiky:
„Realpolitik“ a realismus
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Kauza
Československo
Úvahy, studie, poznámky, polemiky:
Licoměrnosti a diskrepance
Úvahy, studie, poznámky, polemiky:
Turistická válka
Vzpomínáme na Josefa Smrkovského: Vybočil
z řady (Výňatek z rukopisu)
Příspěvky pro mezinárodní symposium
Československo 1918-1988: Československo
v evropském dění 1988
Příspěvky pro mezinárodní symposium
Československo 1918-1988: Ke stavu a
problémům historického bádání a poznání o
roce 1968 v Československu
Příspěvky pro mezinárodní symposium
Československo 1918-1988: Demokracie a
socialismus
Fejetony a reportáže: Jak se nám nechtělo
svobody
Fejetony a reportáže:Jak jsem chtěla prorazit
Verše: Domov, Na schůzi, Echo (varianta)
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19
19

prosinec
prosinec

1988
1988

6
14

19

prosinec

1988

2

19

prosinec

1988

8

19

prosinec

1988

1

19

prosinec

1988

2

MJ
Urban B.,
Šulc Z.


Urban, Bohumil,
Šulc, Zdislav

Komárová M.

Komárová, Mária

Ze sovětské perestrojky: Co je právní stát?
Ze sovětské perestrojky: Dva čs. ekonomové o
sovětské přestavbě v časopise EKO
Dokumenty: Prohlášení účastníků obrodného
procesu z r. 1968
Dokumenty: Intervence zůstane intervencí (K
20. výročí 21. srpna 1968 –kolektivní
stanovisko zaslané čs. stranickým a ústavním
orgánům a pěti účastníkům intervence)
Dokumenty: Prohlášení presidia SPD k 20.
výročí vstupu pěti států Varšavského paktu do
Prahy
Dokumenty: Dopis vrcholným orgánům strany
a státu

Ze zásuvky i z bloku /20/, únor 1989, 193 stran A4
autor
pravé jméno

č.

měsíc

rok

poč.
str.

20

únor

1989

1

20
20

únor
únor

1989
1989

6
4

Č. Císař
M. Kusý

Císař, Čestmír
Kusý, Miroslav

20

únor

1989

2

R. Urx

Urx, Richard

20

únor

1989

3

R. Zukal

Zukal, Rudolf

20

únor

1989

14

L. Kohout

Kohout, Luboš

20

únor

1989

13

A. Benčík

Benčík, Antonín

20

únor

1989

3

Č. Císař

Císař, Čestmír

20

únor

1989

3

M. Hájek

Hájek, Miloš

20

únor

1989

4

M. H.

Hübl, Milan 

20

únor

1989

3

M. Hübl

Hübl, Milan

20

únor

1989

5

O. Jílek

Jílek, Otakar

20

únor

1989

9

L. Kohout

Kohout, Luboš

20

únor

1989

5

S. Pošusta

Pošusta, Stanislav

20

únor

1989

13

Z. Šulc

Šulc, Zdislav

20

únor

1989

3

V. Vrabec

Vrabec, Václav

20

únor

1989

2

V. Vrabec

Vrabec, Václav

20

únor

1989

2

V. Vrabec

Vrabec, Václav

20

únor

1989

2

vr

Vrabec, Václav

20

únor

1989

5

R. Zukal

Zukal, Rudolf

pod jménem

článek
Palachovo výročí: Vládě čs. socialistické
republiky (Prohlášení patnácti signatářů)
Palachovo výročí: Palachův týden
Palachovo výročí: Obraz nepriateľa (K
udalostiam na začiatku r. 1989)
Palachovo výročí: Dopis předsedovi vlády
ČSSR
Palachovo výročí: Václavské náměstí 15. ledna
1989
Palachovo výročí: Lži moci a moc pravdy (K
událostem v Československu před 20 lety)
Úvahy, komentáře, polemiky: K rozhovoru M.
Jakeše pro Le Figaro (Otevřený dopis)
Úvahy, komentáře, polemiky: Dopis F.
Mitterandovi
Úvahy, komentáře, polemiky: Revoluce a
demokracie u Rosy Luxemburgové
Úvahy, komentáře, polemiky: Socialismus a
nesocialismus dešifrovaný
Úvahy, komentáře, polemiky: Alternáti
alternativního vývoje
Úvahy, komentáře, polemiky: Hluboké kořeny
(Na okraj prohlášení vlády L. Adamce)
Úvahy, komentáře, polemiky: 15. březen 1939
(Mezinárodní a československé souvislosti a
důsledky)
Úvahy, komentáře, polemiky: Specifické cesty
socialismu v Evropě 1944-49
Úvahy, komentáře, polemiky: Myšlenky do
programu
Úvahy, komentáře, polemiky: My a jednota
v rozmanitosti
Úvahy, komentáře, polemiky: Odešel statečný
advokát
Úvahy, komentáře, polemiky: Licoměrnost na
pokračování
Úvahy, komentáře, polemiky: Lajdáctví nebo
záměr?
Úvahy, komentáře, polemiky: Dopis Čs.
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20

únor

1989

4

M. Kusý

Kusý, Miroslav

20

únor

1989

4

V. Slavík

Slavík, Václav

20

únor

1989

3

D. Slejška

Slejška, Dragoslav

20

únor

1989

9

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

20

únor

1989

11

R. Zukal

Zukal, Rudolf

20
20

únor
únor

1989
1989

5
2

O. Šulcová
-jp-

Šulcová, Olga


20

únor

1989

30

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

20

únor

1989

4

20

únor

1989

5

20

únor

1989

3

20

únor

1989

11

I. Kubíček

Kubíček, Ivan

televizi
Na okraj vystoupení M. Válka: Dopis
ministrovi
Na okraj vystoupení M. Válka: O zhodnocení
morálního a politického kapitálu
Na okraj vystoupení M. Válka: Hodnotové
tradice a hodnotový potenciál přestavby
Příspěvky pro mezinárodní sympozium
Československo 1918-88: Ideologie KSČ a
demokratické tradice
Příspěvky pro mezinárodní sympozium
Československo 1918-88: Československá
emigrace
Fejetony: Vzpomínka na minulý rok
Fejetony: Jak svět přichází o básníky
(Džugašviliho varianta)
Ze sovětské perestrojky: Úvaha o sovětské
přestavbě
Ze sovětské perestrojky: Týden svědectví
v SSSR (Strašlivá bilance stalinského teroru)
Ze sovětské perestrojky: Stalin jako obětní
beránek? (Rozhovor Politiky s prof. J.
Afanasjevem)
Dokumenty: Vystoupení gen. tajemníka ÚV
KSČ na aktivu se šéfredaktory ústředních
sdělovacích prostředků – červen 1988 (Přepis
magnetofonového záznamu)
Dokumenty: Deportace do Trenčína (Svědectví
jedné zapomenuté zprávy)

Ze zásuvky i z bloku /21/, duben 1989, 112 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

21

duben

1989

2

pod jménem
Alena

autor
pravé jméno


21

duben

1989

3

M. Hübl

Hübl, Milan

21

duben

1989

3

M. Hübl

Hübl, Milan

21

duben

1989

4

M. Hübl

Hübl, Milan

21

duben

1989

2

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

21

duben

1989

1

V. Lacina

Lacina, Václav

21

duben

1989

2

M. Machovec

Machovec, Milan

21

duben

1989

4

V. Príkazský

Príkazský, Vladimír

21

duben

1989

3

-r-



21

duben

1989

14

Z. Šulc

Šulc, Zdislav

21

duben

1989

3

V. Vrabec

Vrabec, Václav

článek
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
K čemu slouží také statistika
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Záhořovo lože a jak z něj
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
To snad ne!
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Tam za Lanžhotem
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Dopis předsedovi vlády L. Adamcovi
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Dopis spisovatele
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Projev na Václavském náměstí 19. 1. 1989
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
V aréně (úvaha o radikalismu)
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Urychlujeme přestavbu? (Ne slova, ale činy
mluví)
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Ekonomická rovnováha: cíl nebo východisko
reformy?
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Kdo se připravoval?

86

21

duben

1989

5

V. Vrabec

Vrabec, Václav

21

duben

1989

4

V. Vrabec

Vrabec, Václav

21

duben

1989

1

R. Zukal

Zukal, Rudolf

21

duben

1989

2

21

duben

1989

5

L. Kohout

Kohout, Luboš

21

duben

1989

3

K. Kyncl

Kyncl, Karel

21

duben

1989

4

L. Kohout

Kohout, Luboš

21

duben

1989

5

V. Slavík

Slavík, Václav

21
21
21
21

duben
duben
duben
duben

1989
1989
1989
1989

1
2
3
1

Alena
O. Šulcová
P. S. Zalygin


Šulcová, Olga


21

duben

1989

3

Aleksandr
Dangerskij



21

duben

1989

3

Mi



21

duben

1989

1

21
21

duben
duben

1989
1989

2
1

21

duben

1989

4

21

duben

1989

6

21

duben

1989

15

Kubíček, Ivan

Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Cogito …
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Nejen na okraj jednoho výročí
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Dopis šéfredaktorovi Tvorby
Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy:
Komentáře z maringotky (zaznamenáno na
stavbách v Praze a okolí)
Na okraj vzniku „Obrody“: Prohlášení Obrody
a jeho kritikové
Na okraj vzniku „Obrody“: Odpověď na
kritiku L. Kohouta
Na okraj vzniku „Obrody“: Odpověď na dopis
K. Kyncla
Na okraj konference v italské Cortoně: Síla
občanské vůle
Verše: Přezrálé maliny Václava Laciny
Fejetony: Dopis francouzské přítelkyni
Fejetony: Jak jsem se mýlila
Z perestrojky v SSSR i jinde: Šéfredaktor
časopisu Novyj mir o důsledcích sovětského
vměšování do čs. událostí 1968
Z perestrojky v SSSR i jinde: Co čeká Evropa
od Gorbačova? (Interview gen. tajemníka IKS
Achille Occhetta)
Z perestrojky v SSSR i jinde: Rozhovor
sovětské Pravdy s J. Urbanem
Dokumenty: Autoři, kteří jsou v ČSSR i nadále
zakázáni
Dokumenty: Protest studentů AMU
Dokumenty: Sdělení pracovníkům a studentům
pedagogické fakulty UK (M. Sýkora, děkan
PeF UK)
Dokumenty: Projev M. Štěpána na aktivu
kulturních pracovníků 3. 2. 1989
Dokumenty: Historici historikům (dopis sjezdu
historiků)
Dokumenty: O vztazích mezi socialisty a
křesťany, státem a náboženstvím (Výměna
dopisů mezi biskupem L. Bettazzim a E.
Berlinguerem v letech 1976-77)

Ze zásuvky i z bloku /22/, červen 1989, 160 stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

22

červen

1989

2

pod jménem
R. Slánský

autor
pravé jméno
Slánský, Rudolf

22
22

červen
červen

1989
1989

2
7

L. Šilhánová
AZ

Šilhánová, Libuše
Šulc, Zdislav

22

červen

1989

3

JH

Hájek, Jiří

22

červen

1989

6

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

22

červen

1989

9

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

článek
Setkání Dubček – Havel: Dubček a Havel – po
dvaceti letech
Setkání Dubček – Havel: Jak to bylo prosté
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Strategie
ztroskotanců v obklíčené pevnosti (Po 13.
plénu ÚV KSČ)
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: K situaci
čs. historiografie
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Několik
poznámek k současné čs. politice
Úvahy, studie, poznámky, polemiky:
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22

červen

1989

12

L. Kohout

Kohout, Luboš

22

červen

1989

2

L. Kohout

Kohout, Luboš

22

červen

1989

2

M. Kusý

Kusý, Miroslav

22

červen

1989

2

M. Kusý

Kusý, Miroslav

22

červen

1989

16

V. Príkazský

Príkazský, Vladimír

22

červen

1989

4

V. Slavík

Slavík, Václav

22

červen

1989

2

V. Slavík

Slavík, Václav

22

červen

1989

3

D. Slejška

Slejška, Dragoslav

22

červen

1989

13

Z. Šulc

Šulc, Zdislav

22

červen

1989

15

C. Verla



22

červen

1989

6

V. Vrabec

Vrabec, Václav

22

červen

1989

4

V. Vrabec

Vrabec, Václav

22

červen

1989

3

R. Zukal

Zukal, Rudolf

22

červen

1989

1

22

červen

1989

2

22

červen

1989

3

F. Pavlíček

Pavlíček, František

22

červen

1989

3

J. Wagner

Wagner, Jozef

22

červen

1989

2

-vr-

Vrabec, Václav

22

červen

1989

21

L. Kohout

Kohout, Luboš

22

červen

1989

3

-rk-



22

červen

1989

2

E. Rjabcov



22

červen

1989

3

Mi



Poznámky k čs. suverenitě a některým
otázkám čs. práva
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Fenomén
stalinismu v SSSR a mezinárodním
komunistickém hnutí
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Několik
kritických poznámek k Fojtíkovu vystoupení
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Naše
umiernená opozícia
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Zúrivá
kampaň
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Malé
úvahy o mladých
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Je čas
otevřenosti
Úvahy, studie, poznámky, polemiky:
K novému internacionalismu
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Zkrat
mezi společenskou kritikou a společenskou
aktivitou
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: O
ekonomii, samosprávě a demokracii (Ke
sporům o charakter mechanismu fungování
společnosti a její ekonomiky)
Úvahy, studie, poznámky, polemiky:
Jugoslávie a Sovětský svaz
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Umlčené
rehabilitace
Úvahy, studie, poznámky, polemiky:
Programový oportunismus či licoměrnost
Úvahy, studie, poznámky, polemiky: Před 14.
zasedáním ÚV KSČ
Ze soudních síní: Závěrečná řeč V.
Chramostové v odvolacím řízení 26. 5. 89
Ze soudních síní: Závěrečná řeč L. Šilhánové
v odvolacím řízení 26. 5. 89
Otevřené dopisy: Otevřený dopis herci M.
Kopeckému
Otevřené dopisy: Dopis JUDr. Z.
Vokrouhlickému k výročí J. Palacha
Maďaři přehodnocují podzim 1956: K případu
Imre Nagyho
Maďaři přehodnocují podzim 1956: Úvod
k dokumentům
- Dopis J. Broze-Tita předsednictvu
Maďarské strany pracujících
- Z odpovědi J. Broze-Tita novinářům
28. 6. 56
- Z projevu J. Broze-Tita v Pulji 11. 11.
56
- Protestní jugoslávská nota maďarské
vládě z 23. 6. 58
- A. Hegedűs: Maďarsko 1956 (psáno
1981 k 25. výročí)
Čs. – sovětské vztahy: Doba, do které se dostal
šéfredaktor RP Z. Hoření
Čs. – sovětské vztahy: Zrcadlení na jezerní
hladině
Ze sovětské perestrojky: Za mír a pokrok
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22

červen

1989

3

22

červen

1989

3

22

červen

1989

1

(Moskovskije novosti)
Ze sovětské perestrojky: Akademik
Aganbegjan k hospodářské situaci v SSSR
Dokumenty: Z vystoupení J. Fojtíka na aktivu
ideologických pracovníků a propagandistů 5.
4. 1989
Dokumenty: Jak se vyráběla kontrarevoluce
v ČSSS v srpnu 1968 (hlas ze Sjezdu lidových
poslanců SSSR)

Ze zásuvky i z bloku /23-24/, říjen 1989, 192 (+? u chybějícího článku) stran A4
č.

měsíc

rok

poč.
str.

2324

říjen

1989

5

pod jménem
A. Dubček

autor
pravé jméno
Dubček, Alexander

2324
2324

říjen

1989

8

A. Dubček

Dubček, Alexander

říjen

1989

5

M. Hübl

Hübl, Milan

2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324

říjen

1989

7

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

říjen

1989

5

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

říjen

1989

2

Z. Jičínský

Jičínský, Zdeněk

říjen

1989

6

V. Kadlec

Kadlec, Vladimír

říjen

1989

5

V. Kadlec

Kadlec, Vladimír

říjen

1989

3

A. Kohút

Kohút, Arnošt

říjen

1989

2

D. Slejška

Slejška, Dragoslav

říjen

1989

3

D. Slejška

Slejška, Dragoslav

říjen

1989

2

D. Slejška

Slejška, Dragoslav

říjen

1989

13

F. Šamalík

Šamalík, František

říjen

1989

12

J. Šiklová

Šiklová, Jiřina

2324
2324
2324
2324
2324
2324

říjen

1989

3

Z. Šulc

Šulc, Zdislav

říjen

1989

8

V. Vrabec

Vrabec, Václav

říjen

1989

9

A. Benčík

Benčík, Antonín

říjen

1989

19

říjen

1989

6

Č. Císař,
J. Urban
L. Feldek (?)

Císař, Čestmír,
Urban, Jan (?)
Feldek, Ľubomír (?)

říjen

1989

4

M. Filip

Filip, Miroslav

článek
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Staronová záťaž na cestě súčasnej obrody
(l’Unità 3. 9. 89)
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Otvorený list ÚV KSČ a predsedníctvu
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Ještě jednou po roce o magnetické anomálii
nad Prahou (Rozhovor pro deník ÚV KS
Slovinska)
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Nová čs. ústava a vedoucí úloha KSČ
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Dvě poznámky k návrhu zásad nové čs. ústavy
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Dopis gen. prokurátorovi ČSSR
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Stav a vývoj ekonomiky v 1. pololetí 1989
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Ekonomická reforma naslepo?
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Bylo – nebylo
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Stávky a socialismus
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
O přístupu k novému modelu politických sil
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Dopis Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Konservativci a radikálové
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Šedá zóna a budoucnost disentu v
Československu
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Polská šance
Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy:
Pakt a KSČ
Ve znamení 21. srpna 1968: Poučení z
„Poučení“
Ve znamení 21. srpna 1968: Rozhovor časový i
nečasový
Ve znamení 21. srpna 1968: Na tabuisované
téma
Ve znamení 21. srpna 1968: Nahradit lež
pravdou
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2324

říjen

1989

3

J. Hájek

Hájek, Jiří

2324

říjen

1989

8

L. Kohout

Kohout, Luboš

2324

říjen

1989

2

L. Kohout

Kohout, Luboš

2324

říjen

1989

3



2324
2324

říjen

1989

3

Aleks
Adamovič,
Aleksandr
Golman
Jurij Levada

říjen

1989

4

2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324

říjen

1989

ch

A. Migranjan

říjen

1989

4

O. Šulcová

Migranjan,
Andrenik
Šulcová, Olga

Ve znamení 21. srpna 1968: Reaktivní odezva
(Moskevskije novosti k výročí 21. srpna 1968)
Ze sovětské perestrojky: O situaci sovětských
manažerů (Rozhovor Zeitu s poradcem
Rolandem Bergerem)
Ze sovětské perestrojky: Epitaf „Brežněvově
doktríně“ (Moskevskije novosti)
Fejetony: Meruňky

říjen

1989

7

V. Liberda

Liberda, Vladimír

Vězeňský koutek: Zápas o zdraví

říjen

1989

10

J. Šiklová

Šiklová, Jiřina

Vězeňský koutek: Dopisy z vězení

říjen

1989

7

J. Ambarcumov

Ambarcumov, J.

říjen

1989

5

L. Kohout

Kohout, Luboš

říjen

1989

6

2324

říjen

1989

3

Recense: Kati a oběti (nad sovětským vydáním
Londonova Doznání)
Dokumenty: Závažné dokumenty o pozadí
německo-jugoslávské války v dubnu 1941
Dokumenty: Stanovisko Celostátní konference
delegátů PSDS k odstraňování důsledků
stalinismu v Polsku
Dokumenty: Náčrt programu mladých členů
strany z humanitní oblasti

Levada, Jurij

Ve znamení 21. srpna 1968: K zahraniční
politice ČSSR v r. 1968 (Dopis redakci
Izvestijí publikovaný 16. 9. 89)
Ve znamení 21. srpna 1968: O skutečných
příčinách vojenské intervence v ČSSR 1968
(Dopis Tribuně ludu)
Ve znamení 21. srpna 1968: O právu na
hodnocení událostí roku 1968 (Dopis
předsednictvu SL a SN Fed. shromáždění)
Ve znamení 21. srpna 1968: Dva sovětští
spisovatelé nám řekli o pražské zimě 1989
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Příloha III
Lidové noviny (hospodářská rubrika)

Lidové noviny

vysvětlivky:



dosud neidentifikovaný autor



pravděpodobný autor

Lidové noviny, září 1987, první nulté číslo, 24 stran A4
autor
pravé jméno
Zukal, Rudolf
Hanák, Jiří

měsíc

rok

roč.

č.

str.

září
září

1987
1987

-

01
01

17
17-18

podpis
Rudolf Zukal
jih

září

1987

-

01

18-20

Economicus

Šulc, Zdislav

září
září
září
září
září
září
září
září

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

-

01
01
01
01
01
01
01
01

20
20
20
20
21
21
21
21

bil
(anonym)
(anonym)
-zp(anonym)
(anonym)
vl
(anonym)










článek
Kolikátí jsme ve světě
Hospůdko malá, proč jsi ztrátová?
(K návrhu čs. zákona o státním
podniku:) Polovičatost na
pokračování
Kolotoč přímo z dovozu
Bez komentáře
Malé zprávy z malé země
Opožděná zpráva
Ztracená půda v Čechách
Pět minut po dvanácté
Staletý les na prodej
Kouzla počítačové techniky

Lidové noviny, listopad 1987, druhé nulté číslo, 24 stran A4
autor
pravé jméno
Šulc, Zdislav
Zukal, Rudolf


měsíc

rok

roč.

č.

str.

listopad
listopad
listopad

1987
1987
1987

-

-

02
02
02

8
9
10

podpis
Economicus
Rudolf Zukal
-k-

listopad

1987

-

02

10

(anonym)



listopad

1987

-

02

11

dob



článek
Kde je opozice?
Kolik jsme dlužni?
Kvalita života v číslech
Kyselé deště, kyselá slova… kyselá
skutečnost
Malé velké zemědělství

Lidové noviny, leden 1988, roč. 1, č. 1, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

leden
leden
leden
leden
leden

1988
1988
1988
1988
1988

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

8
9
10-11
10-11
11

podpis
Rudolf Zukal
Adam Kovář
-kben
AK

autor
pravé jméno
Zukal, Rudolf
Klímová, Rita



Klímová, Rita

článek
RVHP vyžaduje reformu
Jsou dluhy dobré či špatné?
Reálný kurs koruny
Nový zákon pana Parkinsona
Nobelova cena za ekonomii

Lidové noviny, únor 1988, roč. 1, č. 2, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

únor
únor

1988
1988

1
1

2
2

8
9

-k-hum-

únor

1988

1

2

9

(neoznačeno)

únor
únor

1988
1988

1
1

2
2

10-11
10-11

podpis

-mjkJiří Hanák

autor
pravé jméno





Hanák, Jiří

článek
Jakou máme životní úroveň
Bankrot po Maďarsku
Polské gangy (Z polského týdeníku
POLITYKA)
Prognóza do příštího tisíciletí
Nějaká souvislost tady být musí
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Lidové noviny, březen 1988, roč. 1, č. 3, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

březen
březen
březen
březen

1988
1988
1988
1988

1
1
1
1

3
3
3
3

8
9-10
10
11

podpis
Es
-kJiří Hanák
Adam Kovář

autor
pravé jméno
Šulc, Zdislav


Hanák, Jiří
Klímová, Rita

článek
Dojde k revoluci ředitelů?
Jakou máme životní úroveň II
Je to trochu jinak
Polemicky o přízraku

Lidové noviny, duben 1988, roč. 1, č. 4, 24 stran A4
autor
pravé jméno

měsíc

rok

roč.

č.

str.

duben

1988

1

4

8

(neoznačeno)



duben

1988

1

4

8

-šk-

duben

1988

1

4

9

R. Z. + A. K.

duben
duben
duben

1988
1988
1988

1
1
1

4
4
4

10
10-11
11

M. F.
Jiří Hanák
Jan Svobodný

Ježek, Tomáš
Zukal, Rudolf 
Klímová, Rita 
Klaus, Václav 
Hanák, Jiří

podpis



článek
Rozhovor LN s ekonomem Zdislavem
Šulcem (kdo rozhovor vedl,
neuvedeno)
Uspěchaný harmonogram
Jakou máme životní úroveň III.
Jak dál ve finanční politice
Pan Václav K. jde do důchodu
O skládání účtů

Lidové noviny, květen 1988, roč. 1, č. 5, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

květen
květen
květen
květen

1988
1988
1988
1988

1
1
1
1

5
5
5
5

8
9
10-11
10-11

podpis
Rudolf Slánský
Otakar Jílek
Jiří Vančura
-šk-

autor
pravé jméno
Slánský, Rudolf
Jílek, Otakar
Vančura, Jiří 
Ježek, Tomáš

článek
Dobré účty dělají dobré přátele
Železná obruč budoucího rozvoje
Staré myšlení v novém zákoně
Mezi řádky zásad novelizace

Lidové noviny, červen 1988, roč. 1, č. 6, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

červen
červen
červen
červen
červen
červen

1988
1988
1988
1988
1988
1988

1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6

8
8
9
10
10
11

podpis
-rmA. K.
Jiří Nežárka
J. H.
-jih-mik-

autor
pravé jméno


Klímová, Rita
Šiklová, Jiřina
Hon, Jan
Hanák, Jiří



článek
Proč není toaletní papír
Svět na kolech
Místo gastarbeitrů máme důchodce
Opatrná stimulace trhu
O módě vytrvalé
Ekonomické alternativy

Lidové noviny, léto 1988 (červenec 1988 – srpen 1988), roč. 1, č. 7-8, 36 stran A4
měsíc

rok

roč.

léto
léto
léto
léto
léto
léto

1988
1988
1988
1988
1988
1988

1
1
1
1
1
1

č.

str.

7-8
12
7-8
12
7-8
13
7-8
13
7-8 14-15
7-8
14

podpis
-Es-vvrAdam Kovář
-rur-jl-KO-

autor
pravé jméno
Šulc, Zdislav
Vrabec, Václav
Klímová, Rita



Klímová, Rita

článek
Revoluce se nekoná
Poznámka k hodnocení rozpočtu
Úskalí soukromého podnikání
Obohacené názvosloví
Dělnická politika na rozcestí
Riziko velkých výdělků
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léto
léto
léto
léto

1988
1988
1988
1988

1
1
1
1

7-8
15
7-8
16
7-8 16-17
7-8
17

JeR
L. M.
Albert Florián
-mf-




Klaus, Václav 

Konkurs na plavčíka
GATT a doložka nejvyšších výhod
Jak na to
Co znamená zkratka NUC

Lidové noviny, září 1988, roč. 1, č. 9, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

září
září
září
září

1988
1988
1988
1988

1
1
1
1

9
9
9
9

8
8
9
9

podpis
Rudolf Slánský
-knOlga Šulcová
Jiří Nežárka

autor
pravé jméno
Slánský, Rudolf


Šulcová, Olga
Šiklová, Jiřina

článek
Zákon o podniku už i v praxi
Jak vážně ...?
Žena jako pracovní síla
Kritérium životní úrovně

Lidové noviny, říjen 1988, roč. 1, č. 10, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

říjen
říjen
říjen
říjen

1988
1988
1988
1988

1
1
1
1

10
10
10
10

8
9
10
10-11

říjen

1988

1

10

11

podpis
Rudolf Zukal
-jv-EsZV
-k-

autor
pravé jméno
Zukal, Rudolf


Šulc, Zdislav




článek
Taková ztráta krve ...
Středisková obec Slušovice
"Právní revoluce" – na jak dlouho?
Konfrontace
O vestě strýce Františka a jiných
maličkostech

Lidové noviny, listopad 1988, roč. 1, č. 11, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

listopad
listopad
listopad
listopad

1988
1988
1988
1988

1
1
1
1

11
11
11
11

9
10
10-11
11

podpis
Rudolf Zukal
-r-MKP-jah-

autor
pravé jméno
Zukal, Rudolf



Hon, Jan

článek
Takový únik mozků ...
Pozoruhodná analýza naší skutečnosti
Úkoly pro ekonomický výzkum
Ekonomové a břídilové

Lidové noviny, prosinec 1988, roč. 1, č. 12, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

1988
1988
1988
1988
1988

1
1
1
1
1

12
12
12
12
12

9
10
10
11
11

podpis
Bohumil Šimon
Rudolf Zukal
-vavAdam Kovář
Jiří Hanák

autor
pravé jméno
Šimon, Bohumil
Zukal, Rudolf


Klímová, Rita
Hanák, Jiří

článek
Nové sliby – staré návyky
Předvánoční válka turistů
Nouzové opatření vlády
Co s ocelovou koncepcí?
Limity limitu

Lidové noviny, leden 1989, roč. 2, č. 1, 24 stran A4
autor
pravé jméno

měsíc

rok

roč.

č.

str.

leden
leden
leden

1989
1989
1989

2
2
2

1
1
1

9
9
10

- rzl - on Rudolf Zukal




leden

1989

2

1

11

- Es -

Šulc, Zdislav

podpis

Zukal, Rudolf

článek
Začněme s čistým stolem
Ó Velvary ...
Devalvace čs. měny
Opožděná válka o charakter
ekonomické reformy. MATĚJKA
kontra MATĚJKA
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Lidové noviny, únor 1989, roč. 2, č. 2, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

únor
únor
únor

1989
1989
1989

2
2
2

2
2
2

10
10-11
11

podpis
-škVěněk Šilhán
Rudolf Zukal

autor
pravé jméno
Ježek, Tomáš
Šilhán, Věněk
Zukal, Rudolf

článek
Platební neschopnost podniků
Tajemství státního rozpočtu
Černé kurzy koruny

Lidové noviny, březen 1989, roč. 2, č. 3, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

březen
březen
březen

1989
1989
1989

2
2
2

3
3
3

8
8-9
9

podpis
Adam Kovář
Rudolf Zukal
Stanislav Stuna

autor
pravé jméno
Klímová, Rita
Zukal, Rudolf
Stuna, Stanislav

článek
Výprodej republiky?
Tuzex
Diskuse: Pohlédnout pravdě do očí

Lidové noviny, duben 1989, roč. 2, č. 4, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

duben
duben
duben

1989
1989
1989

2
2
2

4
4
4

8
8-9
9

podpis
-r-há-fm-

autor
pravé jméno


Honová, Eva
Klaus, Václav 

článek
Kdy bude zveřejněna analýza?
Sto deset dní nového zákoníku práce
Diskuse: Iluze o reformách

Lidové noviny, květen 1989, roč. 2, č. 5, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

květen

1989

2

5

9

květen
květen
květen

1989
1989
1989

2
2
2

5
5
5

10
10-11
11

podpis

autor
pravé jméno

Jiří Ruml

Ruml, Jiří

-kRudolf Zukal
Adam Kovář


Zukal, Rudolf
Klímová, Rita

článek
Rozhovor s bývalým ředitelem
"Důvěru těm nejschopnějším ..."
Výchozí stav předpovědi
Cestovní ruch: dolary leží na ulici
Ještě jednou Tuzex

Lidové noviny, červen 1989, roč. 2, č. 6, 24 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

červen
červen
červen

1989
1989
1989

2
2
2

6
6
6

10
10-11
11

podpis
M. F.
-mkJurist

autor
pravé jméno
Klaus, Václav 



Rychetský,Pavel

článek
Direktivní stop novým stavbám
Bude průplav Dunaj – Odra – Dunaj?
Byty na prodej

Lidové noviny, léto 1989 (červenec 1989 – srpen 1989), roč. 2, č. 7-8, 38 stran A4
autor
pravé jméno
Selucký, Radoslav
Zukal, Rudolf

měsíc

rok

roč.

č.

str.

léto
léto
léto

1989
1989
1989

2
2
2

7-8
7-8
7-8

13
14
14

podpis
Radoslav Selucký
Rudolf Zukal
-kr-

léto

1989

2

7-8

15

Adam Kovář

Klímová, Rita

léto

1989

2

7-8

15

AK

Klímová, Rita



článek
Ekonomická reforma je věc politiky
Jobova zpráva v parlamentu
Obchod je obchod !?
Chvála malého a podmínky
konkurence
Optimistická zpráva
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Lidové noviny, září 1989, roč. 2, č. 9, 28 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

září
září
září

1989
1989
1989

2
2
2

9
9
9

10
10-11
11

podpis
Rudolf Zukal
Miloš Zeman
Adam Kovář

autor
pravé jméno
Zukal, Rudolf
Zeman, Miloš
Klímová, Rita

článek
Přestavba bude bolet
Budoucnost jako program
Jak je to s devizovými kurzy?

Lidové noviny, říjen 1989, roč. 2, č. 10, 26 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

říjen

1989

2

10

10

(neuvedeno)

říjen
říjen
říjen

1989
1989
1989

2
2
2

10
10
10

10
11
11

-ep-škJiří Hanák

podpis

autor
pravé jméno



Ježek, Tomáš
Hanák, Jiří

článek
"Československo má stále ještě šanci"
(rozhovor LN s Janem Vaňousem)
I. republika podle vlastivědy
Další nedomyšlený zákon
Dýchejme zhluboka, dýchejme rychle!

Lidové noviny, listopad 1989, roč. 2, č. 11, 26 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

listopad
listopad
listopad
listopad
listopad

1989
1989
1989
1989
1989

2
2
2
2
2

11
11
11
11
11

9
10
10
11
11

podpis
Adam Kovář
Jan Kolář
Jiřina Šiklová
Miloš Zeman
Rudolf Zukal

autor
pravé jméno
Klímová, Rita
Kříž, Karel
Šiklová, Jiřina
Zeman, Miloš
Zukal, Rudolf

článek
Polská cesta?
Boj o reformu
Máme u nás chudé?
Mít odvahu k pravdě
Jedna z forem korupce

Lidové noviny, listopad 1989 (zvláštní vydání [I], K událostem …), roč. 2, zvl. vyd., 2 strany A4
měsíc

rok

listopad –
1989
zvl. vyd.

roč.

č.

str.

2

zvl.
vyd.

-

podpis
-

autor
pravé jméno
-

článek
(bez hospodářské rubriky)

Lidové noviny, listopad 1989 (zvláštní vydání [II], Konec začátku …), roč. 2, zvl. vyd., 4 strany A4
měsíc

rok

listopad –
1989
zvl. vyd.

roč.

č.

str.

2

zvl.
vyd.

-

podpis
-

autor
pravé jméno
-

článek
(bez hospodářské rubriky)

Lidové noviny, prosinec 1989, roč. 2, č. 12, 16 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

prosinec

1989

2

12

6

prosinec

1989

2

12

6

podpis
Pavel Rychetský
(JURIST)
Rudolf Zukal

autor
pravé jméno

článek

Rychetský, Pavel

Úřední recept na stávky

Zukal, Rudolf

Vidět břevno v oku svém
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Příloha IV
Pohledem spotřebitele
Pohled spotřebitele
Pohledy

Pohledem spotřebitele vysvětlivky:  dosud neidentifikovaný autor
Pohled spotřebitele
Pohledy
Pohledem spotřebitele, nultá série, číslo 1/1987, 36 stran A4
autor
pravé jméno

měsíc

rok

roč.

č.

str.

-

1987
1987
1987
1987
1987

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1-5
6-7
7-9
10-11
12-13

ml
-TSam
-jch-

-

1987

0

1

13-14

HB







-

1987

0

1

15-17

bd



-

1987

0

1

17-21

PR

-

1987
1987
1987
1987

0
0
0
0

1
1
1
1

22
23
24
25

HB




-

1987

0

1

26

STARMAN



-

1987

0

1

27-28

bd



-

1987

0

1

29-31

-nl-

-

1987
1987

0
0

1
1

31-33
34-35

/maj/
bi





-

1987

0

1

36

Karel Havlíček

Havlíček, Karel

podpis

článek
Proč právě spotřebitelé?
(Spotřební zboží:) Něco o zálibách
(Motorismus:) Škoda nové generace
(Doprava:) Cyklistická stezka
(Doprava:) Řád pro štěstí
(Sdělovací prostředky:) Ohlédnutí za
jedním výročím
(Sdělovací prostředky:) Souvisí
kouření s demokracií?
(Sdělovací prostředky:) Glasnosť
v ČSSR na postupu?
(Služby:) Každý pánem ve své vesnici?
(Služby:) K čemu je platná jízdenka
(Dotazy:) Dotazy 1. čísla
(Anketa:) A co hospody?
(Uvažujeme, přemýšlíme:) Glosa
nemorální
(Uvažujeme, přemýšlíme:)
Nevstupujte nám na bezpečnostní pás!
(Uvažujeme, přemýšlíme:) Co se
dovídáme o skutečné demokratizaci
(Uvažujeme, přemýšlíme:) Návraty
(Z novin a časopisů:) Starosti s populací
(Z novin a časopisů:) Jak se chovat na
úřadě (úryvek z článku Karla Havlíčka
v Národních novinách 1849)

Pohled spotřebitele, duben 1988, roč. 1, č. 1, 41 stran A4
měsíc

rok

duben
duben

roč.

č.

str.

1988
1988

1
1

1-4
5-7

H. CH.
SD

duben

1988

1

8-9

- Hk /

duben

1988

1

9-14

bd

duben

1988

1

14-16

ml

duben

1988

1

17-19

Sam

duben

1988

1

20-26

podpis

autor
pravé jméno








článek
(Služby:) Řemeslo má zlaté dno?
(Spotřební zboží:) Brambory
(Spotřební zboží:) O anketě /nejen/
pro muzikanty
(Elektronika:) Problémy maďarské
elektroniky
(Životní prostředí:) Kde žijeme?
(Doprava:) Řidič tramvaje – profese
zajímavá a atraktivní
(Rozhovor:) O hospodách s panem
Navrátilem
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duben

1988

1

26-30

Petr Charamza

duben

1988

1

30-33

bd

duben
duben
duben

1988
1988
1988

1
1
1

33-36
37-38
39-41

- SD - nl Rudolf Battěk





Battěk, Rudolf

(Přestavba:) Budujeme mosty důvěry
(Z novin a časopisů:) Vlásečnice
obecné dohody
(Z novin a časopisů:) Čas milosti
(Z novin a časopisů:) Boj o přestavbu
(Fejeton:) Balíček

Pohled spotřebitele, květen 1988, roč. 1, č. 2, 56 stran A4
autor
pravé jméno

měsíc

rok

roč.

č.

str.

květen
květen
květen
květen

1988
1988
1988
1988

1
1
1
1

2
2
2
2

1-4
4-8
9-14
15

-dh-če-

květen

1988

1

2

květen
květen

1988
1988

1
1

2
2

květen

1988

1

2



16
J. S.

16-17 M. N.

17-18 ing. Žeňa ?rostová 
19-20 -bd

květen

1988

1

2

21-26

Bohumil Doležal

Doležal, Bohumil

květen

1988

1

2

26-29

Dr. Jan Stráský

Stráský, Jan

květen
květen
květen
květen
květen
květen

1988
1988
1988
1988
1988
1988

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

29-32
32-35
36-39
39-41
42
42

bd
Albert Florián
Emanuel Mandler
bd
J. L.
Fr.




květen

1988

1

2

43

V. V.

květen

1988

1

2

44

J. Stříbrský

květen
květen
květen

1988
1988
1988

1
1
1

2
2
2

44
44-45
46-51

M. C.
Jana P.
- dk -

květen

1988

1

2

51-52

J. Stříbrský

květen
květen

1988
1988

1
1

2
2

53-54
55

K. Rybák
HB

květen

1988

1

2

56

podpis

bd

Mandler, Emanuel














článek
O nás, ale s námi!
Demokratická iniciativa k novelizaci ZP
(Zdravotnictví:) Byl jsem u doktora
(Anketa:) Roh řečníků
(Anketa:) Utužení závislosti
zaměstnaných
(Anketa:) Určitý krok vpřed
(Anketa:) Necháme novelizaci koňovi?
(Obchody:) Korespondence s jednou
redakcí
(K novelizaci ZP:) Potřebujeme
reformu pracovního práva?
(K novelizaci ZP:) K diskuzi o novele
zákoníku práce
(Televize:) Co se stalo s pohádkou?
(Přestavba:) Interview s předsedou
(Doprava:) MHD jako poznaná nutnost
(Ekonomie:) Řešení: spotřebitelský stát
(Anketa:) Nulová diskuse
(Anketa:) Zaručit minimální mzdu
(Anketa:) Maximum, které lze
realizovat
(Anketa:) Nedojde k předčasné
kodifikaci
(Anketa:) Co s příživnictvím?
(Anketa:) V neprospěch nežádoucích
(Film:) Amadeus versus Mozart
(K novelizaci ZP): Doplněk
k navrhovaným Zásadám…
(K novelizaci ZP): ROH – odbory
(Z časopisů:) Právo nepracovat
(Z časopisů:) Nejen na Novém
Zélandě…

Pohledy, leden a únor 1989, roč. 2, č. 1, 44 stran A4
měsíc

rok

roč.

č.

str.

leden a únor
leden a únor
leden a únor
leden a únor
leden a únor

1989
1989
1989
1989
1989

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1-5
6-7
8-?
18-20
21-22

autor
podpis
pravé jméno
Karel Štindl
Štindl, Karel
Bohumil Doležal
Doležal, Bohumil
V Libri Prohibiti chybějí stránky 17, 18
V Libri Prohibiti chybějí stránky 17, 18
Sam


leden a únor 1989

2

1

23-25

Hana Vosečková

Vosečková, Hana

článek
O spotřební hodnotě pravdy
(Úvaha:) Dialog
(Anketa:) Odpovídají lékaři
(Spotřební zboží:) Máte toaletní papír?
(Životní prostředí:) Za Tatry krásnější
(Životní prostředí:) Může se sídliště
stát domovem?
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leden a únor 1989

2

1

26-29

Martin Litomiský

Litomiský, Martin

leden a únor 1989

2

1

30

Cestující



leden a únor 1989

2

1

31-32

red.



leden a únor 1989

2

1

33-36

Karel Štindl

Štindl, Karel

leden a únor 1989

2

1

37-40

Jan Štern

Štern, Jan

leden a únor 1989

2

1

40-44

- ma -



(Školství:) Škola základ života?
(Doprava:) Kultura cestování
(tentokrát ČSD)
(Doprava:) Doprava je otrava aneb
Zkuste si to sami
(Diskuse:) O spotřebitelských
institucích
(Kultura:) Špatně viděný a slyšený
Amadeus
(Kultura:) Dobře utajené filmy

Pohledy, březen, duben, květen 1989, roč. 2, č. 2, 46 stran A4
měsíc
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen
březen,
duben,
květen

autor
pravé jméno

rok

roč.

č.

str.

1989

2

2

1-4

Karel Štindl

Štindl, Karel

O práci

1989

2

2

5-7

-evá-



(Úvaha:) Chyby

1989

2

2

8-14

-nrd-



(Zdravotnictví:) Podruhé s panem
Navrátilem – tentokrát o zdravotnictví

1989

2

2

15-18

-dh-



(Obchod:) Rok s knihami v Knize

1989

2

2

18-21

Alfred
Novodvorský



(Služby:) Učme se u sousedů

1989

2

2

21-23

- sam -



(Doprava:) Nebojte se boeingů

1989

2

2

24-26

-vj-



(Kultura:) Bezvědomí kontinuity

1989

2

2

27-28

-nl-



(Kultura:) Knihy jako vlaštovka

1989

2

2

28-30

-red-



(Z činnosti D. I.:) Dvě pražská setkání

1989

2

2

30-31

- dop. -



(Čtenáři nám píší:) Praha na prodej?

1989

2

2

32-35

- hv -



(Čtenáři nám píší:) Už aby to bylo!

1989

2

2

36-39

1989

2

2

40-43

BMV



(Diskuse:) Jaké jsou naše šance?

1989

2

2

44-46

RENATA



(Fejeton:) Cigareta

podpis

článek

(Historie:) Případ Hilsner
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Příloha V
Informace k identifikaci autorů

Informace k identifikaci autorů
Ze zásuvky i z bloku
Olga Šulcová a Zdislav Šulc (13. dubna 2006, ke všem identifikovaným pseudonymům až na
pseudonym J. Skalka)
Jiří Kameníček (17. května 2006, k pseudonymu J. Skalka)
Ekonomická revue
Vladimír Príkazský (20. března 2006, k pseudonymu O. Kronika, Ota Kronika )
Jan Hon (9. května 2006, k šifře /N/, +++)
Zdislav Šulc (13. dubna 2006, k pseudonymu Economicus, k šifře A.Z.)
Lidové noviny
Zdislav Šulc (13. dubna 2006, k pseudonymu Economicus, Adam Kovář, k šifrám Es, -Es-)
Jiří Gruntorád (2. listopadu 2006, k pseudonymu Jiří Nežárka)
Jan Hon (9. května 2006, k šifrám -há-, -jah-, J. H.)
Jiří Hanák (14. ledna 2007, k šifře jih, -jih-)
Vladimír Mlynář (1. dubna 2008, k pseudonymu Adam Kovář, k šifrám AK, A. K., -KO-, jih,
-jih-, Jurist )
Karel Kříž (17. května 2006, k pseudonymům Jan Kolář, Adam Kovář, k šifře M. F., -mf-)
Tomáš Ježek (25. června 2006, k šifrám AK, M. F., -mf-, -fm-, -šk-)
Václav Vrabec (17. května 2006, k šifře -vvr-)
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Příloha VI
Curriculum vitae Zdislava Šulce

Curriculum vitae Zdislava Šulce

1. 12. 1955 –

11. 5. 1926
1937
1941
1945
květen 1945
září 1945
31. 3. 1946
říjen 1947
30. 11. 1951
listopad 1951
30. 6. 1953
30. 11. 1955
29. 5. 1954
3. 6. 1955
1962

1962 –

13. 7. 1957
1964

1932
1937
1941
září 1944

–
–
–
–

4. 10. 1945
květen 1946
1. 6. 1947
červen 1951
1. 12. 1951
1. 7. 1953

–
–
–
–
–
–

1964 –
1964 –
asi 1966 –

1968
1968
22. 5. 1967
červen 1969
1969
18. 3. 1968
14. 5. 1968
15. 5. 1968
srpen 1968
duben 1969
1969

1. 8. 1969 –
1969 –

18. 6. 1969
5. 2. 1971
1985
30. 9. 1970

9. 2. 1971 –

1970
31. 7. 1979
1. 2. 1977

1979 –
1. 8. 1979 –

1986
1987
18. 3. 1981

narozen v Jablonném nad Orlicí
žák obecné školy v Jablonném nad Orlicí
žák měšťanské školy v Jablonném nad Orlicí
student obchodní akademie v Pardubicích
totálně nasazen u Technische Nothilfe v Pardubicích
maturita na obchodní akademii v Pardubicích
cizojazyčný korespondent firmy W. Klaar v Jablonci nad Nisou
student Vysoké školy politické a sociální v Praze
redaktor, později vedoucí hospodářské rubriky Rudého práva
student Ústřední politické školy ÚV KSČ v Doksech
pracovník aparátu ÚV KSČ
redaktor ostravské Nové Svobody
sňatek s Olgou Piekelkovou v Ostravě
narozen syn Ctirad v Ostravě
redaktor (zástupce vedoucího hospodářské rubriky) Rudého
práva
narozena dcera Ivana v Praze
interní student Vysoké stranické školy – Institutu
společenských věd při ÚV KSČ
vedoucí hospodářské rubriky Rudého práva
Ideály, iluze a skutečnost. Eseje o socialismu (Praha: Svoboda)
doktorát společenských věd na Vysoké škole politické ÚV KSČ
aspirant Vysoké školy politické ÚV KSČ
spolupracovník redakce populárně-vědeckého časopisu
Ekonomická revue
zástupce šéfredaktora Rudého práva
žádá odvolání šéfredaktora Rudého práva Oldřicha Švestky
dává výpověď, ale po několika dnech se znovu ujímá funkce
zástupce šéfredaktora
po čs. – sov. jednáních v Čierné nad Tisou odvolán z funkce
zástupce šéfredaktora Rudého práva; v průběhu vysočanského
sjezdu na toto místo znovu jmenován
po jmenování G. Husáka prvním tajemníkem na dubnovém
plénu ÚV KSČ dal výpověď z redakce Rudého práva
kandidátská disertační práce Hospodářství a demokracie
(připravované vydání v nakladatelství Svoboda zakázáno)
kandidatura věd v oboru politická ekonomie
vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV
na svém stěžejním díle Stát a ekonomika pracoval od nástupu
do Ekonomického ústavu ČSAV
propuštěn z Ekonomického ústavu ČSAV z rozhodnutí ředitele
Josefa Nikla (zdůvodněno tím že v redakci Rudého práva
„narušoval socialistický společenský řád“)
zbaven kandidatury věd z rozhodnutí sekretariátu ÚV KSČ
pracovník Kožedělného podniku hlavního města Prahy
(vulkanizér při protektorování pneumatik)
jména Zdislava Šulce a Olgy Šulcové zveřejněna v seznamu
signatářů Prohlášení Charty 77
přispíval do samizdatového občasníku Ekonomická revue
skladník v Ústavu sér a očkovacích látek
Olga Šulcová zadržena na 48 hod. a vyslýchána StB
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pol. 80. let –
1985 –

19. 3. 1981
1983
1985
1989
1989
1986
30. 10. 1987
1987
17. 3. 1988

1988 –
1988 –

1989
1990
1989

prosinec 1989
leden 1990
22. 2. 1990 –

30. 9. 1990
1. 3. 1990

19. 3. 1990 –

2. 4. 1990
1990
1990
1990

1991 –

1992
1992
1993
1998
1998
2000
2002
2004

Zdislav Šulc zadržen na 48 hod. a vyslýchán StB
dokončení prvních dvou dílů Státu a ekonomiky
dokončení třetího dílu Státu a ekonomiky
účastník soukromých seminářů u Vladimíra Kadlece
přispíval do samizdatového čtvrtletníku Ze zásuvky i z bloku
dokončena samizdatová práce V zajetí falešného vědomí. Ke
kritice politické ekonomie socialismu
autorský podíl na příspěvku k diskusi o ekonomické reformě,
zveřejněném v Dokumentu Charty 77 (65/87) K novým
pokusům o ekonomickou reformu
dílo Stát a ekonomika přeložila do angličtiny Rita Klímová
při cestě na ekonomickou konferenci pořádanou Maďarskou
akademií věd zadržen na hraničním přechodu v Rusovcích a po
návratu vyslýchán StB „na osobu G. Vargy“
přispíval do samizdatového měsíčníku Lidové noviny
člen poradenského družstva Consus
chorvatský překlad Ke kritice politické ekonomie socialismu
publikován v teoretickém časopise Naše teme, 33 (3): 527-570
a 33 (4): 779-831 pod názvem U zagrljaju iskrivljene svijesti.
Prema kritici političke ekonomije socijalizma
spoluzakladatel Československého ekonomického fóra
článek Cílové řešení a problémy přechodu v ekonomické
reformě (Hospodářské noviny, 1990, č. 2 /příloha/)
člen týmu expertů Hospodářské rady vlády ČR, pověřeného
vypracováním návrhu strategie přechodu k tržní ekonomice
Náměty pro dotváření strategie ekonomické reformy přijaty
týmem expertů Hospodářské rady vlády ČR jako výchozí
materiál pro další práce na scénáři ekonomické reformy
účastník jednání Hospodářské rady vlády ČR ve Lnářích, kde
byla vypracována první varianta scénáře ekonomické reformy
práci Ke kritice politické ekonomie socialismu vydal
Ekonomický ústav ČSAV
připravované vydání Státu a ekonomiky v nakladatelství
Academia pro finanční problémy neuskutečněno
studii Erhardova reforma (Problémy přechodu od centrálně
plánované k peněžně tržní ekonomice v Západním Německu
1948) vydal Ústřední ústav národohospodářského výzkumu,
pod názvem Jak se zrodil západoněmecký hospodářský zázrak
také nakladatelství Práce
vědecký pracovník Institutu hospodářské politiky při VŠE
habilitace v oboru hospodářská politika na VŠE
Consus vydal vysokoškolskou učebnici Hospodářská politika
nakladatelství Doplněk vydalo Stručné dějiny ekonomických
reforem v Československu (České republice) 1945-1995
s J. Havlem, J. Klackem a J. Kostou spoluautor československé
kapitoly v Economic Thought in Communist and PostCommunist Europe, vydaném v nakladatelství Routledge
Psáno inkognito. Doba v zrcadle samizdatu (1968-1989)
vydáno Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky vydal Vize a
skutečnost české transformace. K historii sporů o strategii
přechodu k tržní ekonomice 1989-1999
dílo Stát a ekonomika vydáno v Nakladatelství Karolinum
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