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Rozděleni koženou bundou s kožíškem

O vekslácích a veksláctví
Eva Klíčová

17. listopad u nás patří mezi nej-
více prožívané státní svátky. Pla-
tí to jak pro ty, kdo se se změ-
nami po roce 1989 identifi kují, 
tak pro ty, často socioekonomic-
ky slabší, pro které bývá výročí 
spíše příležitostí pro vyjádření 
postojů, jež jsou s listopadovým 
odkazem v rozporu.

Už při letmém pohledu do davu 
pak lze snadno poznat, a  to bez 
ohledu na transparenty, ve kterém 
z průvodů se nacházíme. Boty, bun-
dy, kabáty, účesy – věci, které běž-
ně považujeme za povrchní a naho-
dilé, nás ve skutečnosti identifi ku-
jí, indexují náš sociální, kulturní 
i ekonomický kapitál a spolu s tím 
mnohdy též naše místo v názoro-
vém spektru společnosti.

Za základní analýzu tohoto 
v konzumní éře ještě daleko jem-
něji rozrůzněného společenského 
rysu se považuje přes sto dvacet 
let stará kniha Thorsteina Veblena 
Teorie zahálčivé třídy. A právě za-
hálčivou třídou, jejím módním ha-
bitem a okázalou spotřebou inter-
pretuje historik Adam Havlík ta-
ké fenomén veksláků socialistické-
ho Československa ve své knižní 
studii Marky, bony, digitálky (Vy-
šehrad, ÚSTR 2022). 

Analyzuje veksláky coby nápad-
ně blahobytnou vrstvu v ekonomi-
ce nivelizovaných mezd a podvy-
živeného maloobchodu se spotřeb-
ním zbožím, včetně módy a jejích 
pětiletkových „trendů“, a hlavně ve
státě, jehož ústředním ideologic-
kým pojmem byla „práce“, zvláš-
tě pak kult práce fyzické. 

Kromě okázalé spotřeby proje-
vující se i typickým oblečením, je-
hož základ tvořily tehdy nedostat-
kové džíny, později plísňáče, a ko-
žená či džínová bunda, se vekslá-
ci ztotožňovali právě se zahálkou 
a s obcházením tehdejší povinnos-
ti pracovat. 

Adam Havlík se ale nevěnuje 
vekslákům pouze z pohledu kultur-
ně antropologického, kdy se zaobí-
rá jejich hierarchiemi, jazykem, ži-
votním stylem a zobrazením v kul-
tuře a publicistice, ale jejich čin-
nost zasazuje také do historické-
ho kontextu a souvislostí hospodář-
ských i legislativních. 

Kniha zachycuje formy stínové 
ekonomiky v předchozích dějinných
etapách (včetně válečné a pováleč-
né šmeliny), defi nuje ústřední funk-
ci sítě prodejen Tuzex a systém „bo-
nů“, který určitým způsobem „pře-
mosťoval“ tehdejší nekonvertibilní 
československou korunu k západ-
ním „tvrdým“ valutám, a popisuje 
na veksl navázané ilegální činnos-
ti jako pašování, pouliční krimina-
litu, podpultový prodej, padělání 
měny nebo prostituci.

Okraj a systém?
Je příznačné i paradoxní záro-

veň, že nejvýrazněji si pamětník 
v souvislosti s minulým režimem 
vybavuje jevy, které byly nějakým 
způsobem nesystémové, minimál-
ně daleké socialistickému ideálu. 
Typické je to především pro osm-
desátá léta, kam patří nejen vekslá-
ci, ale i dobová pop kultura anebo 
„kult“ Slušovic. Ve všech třech pří-
padech šlo o více či méně konsen-
zuálně řízené pokusy o experiment
s nějakou ekonomicky „liberální“ 
platformou. 

Jestliže světy socialistického 
showbyznysu nebo JZD Slušovice 
měly celkem limitovanou působ-
nost, veksláky Havlík zachycuje 
téměř jako společenské protoka-
pitalistické konzumně-volnotržní 
podhoubí, jež se rozrůstalo všude, 
kde docházelo ke kontaktu se zá-
padními občany – skrze turismus, 
hotely, bary, lázně, umělce cestu-
jící na Západ, sportovce, Podniky 
zahraničního obchodu či už tehdy 
masivní kamionovou dopravu. 

To vše přesto, že podíl vekslu na 

ekonomických ztrátách socialistic-
kého hospodářství se ofi ciálně po-
hyboval v jednotkách procent „ná-
rodního důchodu“. 

Havlík vekslácké komunitě při-
suzuje též podíl na určité kulturní 
osvětě, kdy se vloudila prostřed-
nictvím burz se zahraničními des-
kami i mezi alternativně naladě-
nou část společnosti, o jejich kra-
lování na diskotékách a ve sféře 
distribuce videokazet se západní-
mi akčními trháky i pornografi í ne-
mluvě. 

Drtivá většina obyvatelstva pak 
na vekslácké struktury narazila při 
shánění džínů, zásadním tovarem 
osmdesátých let byla též audiovi-
zuální technika nebo dnes už mož-
ná těžko uvěřitelná kalkulačka.

Prostřednictvím těchto stínových
sítí západního importu se dovyba-
vovaly technikou dokonce i státní 
instituce a podniky, přičemž náku-
py legalizovaly přes tehdejší pod-
nik Klenoty, jenž měl monopol na 
bazarový prodej. Havlík rovněž při-
pomíná materiální podíl veksláků 
na sametové revoluci, když zmiňu-
je nákup kopírek Občanským fó-
rem. 

V žádném případě se ale nelze 
na veksláky dívat jako na skupinu, 
která by ve společnosti požívala 
zvláštních sympatií. Naopak, u vět-
šiny pracujících nijak neskrývané 
velkopanské manýry veksláků i je-
jich parazitování na kolabujícím 
ekonomickém systému včetně pro-
vázanosti s vládnoucí nomenkla-
turou budily opovržení a frustraci 
– socialismus už nebyl rovnostář-
ský ani spravedlivý a většinu li-
dí nějak ponižoval. 

Jisté odchylky mělo postavení 
veksláků snad jenom generačně: 
pro část mladých ztělesňovali eko-
nomicky zajištěnou vrstvu, jejíž ži-
votní styl dráždil evokací Západu 
a představ o něm.

Kromě dat a kulturně sociálních 
postřehů přináší Havlíkova kniha 
též barvité detaily z těchto krimi-
nálních (zároveň často nepostiho-
vaných) komunit, včetně proměn 
životního stylu, který vrcholí v té-
měř performancích toho, co všech-
no si můžou dovolit. U nejbohatších
veksláků to v podmínkách chudého
trhu a omezeného cestování často 
znamenalo rozhazování přemrště-
ných dýšek, okázalé znehodnoco-
vání bankovek nebo marnotratnost 
na hranici absurdity. 

Revoluce veksláků?
Vraťme se do listopadového da-

vu na Národní třídu, Václavák či 
Letnou, tentokrát ale do roku 1989.
I tady lze navzdory dobové unifor-
mitě historické aktéry tipovat na 
příslušnost k  jednotlivým spole-
čenským kruhům: vedle skromných
šusťákovek, neforemných sněhulí 
a různou měrou okopané obuvi, te-
silek rovného střihu, manšestráků, 
nadčasových kabátů z bezčasí, na-
jdeme v davu i tehdy oblíbené ko-
žešinové čepice, pláště s vycpaný-
mi rameny, kožené bundičky do pa-
su či džínové komplety, včetně těch
v plísňové úpravě nebo s berán-
kem. Můžeme odhadovat idealis-

tické studenty, učňovskou a dělnic-
kou mládež, technické kádry nebo 
úřednictvo – ale i ty veksláky. 

Mezi demonstranty byli lidé růz-
ní a měli různé priority a předsta-
vy, co by se mělo změnit. Pod hesly
„svobodu“, „chceme normálně žít“
nebo „žít v pravdě“ si každý před-
stavoval něco trochu jiného. Co ale
štvalo všechny, byla frustrace při 
srovnání s životním standardem Zá-
padu, zejména Německa, o němž
navzdory železné oponě panovalo 
nějaké povědomí. Západ nám při-
tom utekl především během nor-
malizace, kdy československá eko-
nomika začala stagnovat a dobíha-
ly ji dlouhodobé problémy techno-
logického zaostávání, morálně za-
starávající provozy, energetická ná-
ročnost a stále nižší konkurence-
schopnost ve světě, kde se už roz-
bíhala globalizace a přesun špina-
vé výroby do levné Číny. 

To vše se projevovalo až feti-
šizací Západu – jehož konzumně 
ekonomickou karikaturou i avant-
gardou byli právě veksláci. Na teh-
dejších vymrzlých demonstracích 
to byli oni, kdo byl na nový systém 
nejpřipravenější. 

O „rozdělené“ společnosti má 
proto smysl uvažovat už tehdy, kdy
jsme byli rozděleni hlavně tou ko-
ženou bundou s kožíškem a zánov-
ním mercedesem. 

Právě kultura a  mnohdy styl 
podnikání veksláků se nejvýrazně-
ji přelily do politicky svobodných 
devadesátek. Později jejich pore-
voluční osudy shrnul Havlíkem ci-
tovaný Václav Havel: „Hlavně mož-
ná málokdo z nás tušil, jak rychle 
se otevřou dveře těm všem mafi á-
nům a těm, který se říkalo za komu-
nismu veksláci, z nichž jsou dnes-
ka milionáři a miliardáři, že. Do jis-
té míry se dalo předvídat, že ať bu-
dou ty zákony sebelepší, tak že si 
najdou takovíto lidé skulinky a že 
ty managementy těch komunistic-
kých fabrik, vesměs velmi pragma-
tické, se okamžitě přeorientují a ne-
nápadně si zprivatizují fabriky, kde
dříve vládli…“ 

Adaptaci veksláctví na nové pod-
mínky transformačních let se Hav-
lík věnuje také, a ačkoli jmenuje 
převážně ty, kteří se vydali cestou 
neskrývaného gangsterství (Mrá-
zek, Jonák, Pitr či Provod), nelze 
pominout, že se zde kromě zmíně-
ných excentriků po revoluci etablo-
valo též množství těch, kteří snad-
no zapadli do šedých zón, v nichž 
se snoubí politika a  ekonomika, 
(polo)státní a městské fi rmy, státní 
zakázky, lobbing ve prospěch urči-
tých podnikatelských skupin či zá-
měrů a podobně.

Havlíkova kniha přes své od-
borné založení poskytuje barvité 
čtení a dost materiálu k úvahám 
sledujícím kontinuitu osmdesátých
a devadesátých let. 

Ostatně když si člověk připome-
ne různé pozdější, až současné ko-
rupční skandály: jejich jazyk, tak-
tiky, vzorce chování nebo hodnoto-
vé a vkusové preference jejich ak-
térů (třeba snahu dělat se nesvé-
právným nebo zdravotně nezpůso-
bilým – veksláci byli často ofi ciál-
ně invalidními důchodci), jen těž-
ko se při čtení knihy zbaví nejen 
pocitu kontinuity, ale dokonce mu 
začnou doboví postávači před Tu-
zexy připadat proti současným lob-
bistům, byznysmenům a politickým
podnikatelům v limuzínách a oble-
cích na míru tak nějak legrační, 
skoro až bezmocní. Sám obyčejný 
čtenář si pak přijde zase tak nějak 
jako ten hloupější. 

Havlíkova kniha zároveň dokazu-
je, že výzkum každodennosti minu-
lého režimu včetně ekonomických 
a kulturních souvislostí odhaluje 
mnohdy podstatnější věci než bá-
dání zúžené na represivní orgány 
a život opozice. Je tu ovšem zvý-
šené riziko, že začneme přehodno-
covat i to, co přišlo po Listopadu.

Autorka je literární kritička.

výběr salonu, knihyvýběr salonu, knihy
Michael E. Mann: Nová klimatická válka
Jak si vzít planetu zpět
knihu vybral Jakub Šofar

Že se proměnil názor na klimatické změny, že 
už lze těžko zpochybňovat, co všichni vidíme ko-
lem sebe, o tom je zbytečné vést řeč, tedy když po-
mineme ty, kdo z rozličných důvodů vartují u své 
osamělé skeptické barikády. Podle amerického kli-
matologa, geofyzika a představitele environmen-
tálního hnutí přesto „klimatické války neskončily, 
pouze se vyvinuly v novou podobu“. Na otázku, 
co dělat dál, dnes odpovídají nejen experti (vědec-
ká obec či lidé z terénu) a politici, ale i mluvící hla-
vy z oddělení public relations korporátů, lobbistic-
kých skupin a různých neproniknutelných agentur a think tanků… Ale 
přiznejme si na druhé straně, že západní životní úroveň jaksi předběhla 
schopnost vymýšlet a aplikovat poznatky, jež by zásadním způsobem 
saturovaly naše energetické potřeby. A také je nutno dodat, že kniha vy-
šla před ruskou okupací Ukrajiny; ta totiž jako vedlejší produkt ostud-
né politiky snad konečně probudila dřímající strejce ze snu o tom, že 
všechno klape. Přeložil Pavel Pecháček. (Host) 

George Marshall: Ani na to nemyslete
Proč náš mozek ignoruje změnu klimatu
knihu vybral Jakub Šofar

Jestliže dnes někdo tvrdí, že je Země placatá, pak
to není proto, že by měl nějaké relevantní argu-
menty, ale protože se tak rozhodl. A s tím se dá těž-
ko něco dělat, protože takové „rozhodnutí“ nelze 
vyvrátit. S klimatickou krizí je to o něco složitější, 
nicméně s doklady globálního oteplování se setká-
váme každý den. Jev je to stěží popiratelný (i když 
popírat se dá cokoliv). Spisovatel a environmentál-
ní aktivista George Marshall nenosí dříví do vysy-
chajícího lesa, tedy nedokazuje a nemaluje černé 
scénáře. Zajímá ho, proč je vlastně ohlas na zásad-
ní problém lidstva tak vlažný. Nepíše o ekonomických ani politických 
tlacích, o lobby, o konzervatismu. Odpověď hledal u psychologů, ve vě-
deckých ústavech či aktivistických štábech. Součástí lidské psychiky 
jsou obranné mechanismy, které vnější alarmující podněty dokážou 
neutralizovat: Reakce na změnu klimatu až příliš připomíná reakci na 
jiné velké tabu, smrt… Přeložil Tomáš Kačer. (Host)
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Veksláci na pražském Václavském náměstí

Málokdo z nás 
tušil, jak rychle se 
otevřou dveře těm 
všem mafi ánům 
a těm, kterým se 
říkalo za komu-
nismu veksláci, 
z nichž jsou 
dneska milionáři 
a miliardáři

Václav Havel

Společnost bez seberefl exe má 
jednu nepříjemnou vlastnost.

Ztrácí se v ní paměť. V Česku si 
tak velká část lidí, kteří dnes kri-
tizují studentské stávky za kli-
ma, nepamatuje, že před pár lety 
nebyla klimatická krize v našem 
veřejném prostoru vůbec téma. 
Naštěstí jsme malá země a  ta-
ké jsme součástí mezinárodního 
společenství, takže nějak musíme
reagovat na světové dění. Kdyby 
byl boj s klimatickou krizí jen na 
nás, nejspíš bychom byli ještě ve 
fázi „teplo je vždycky lepší než 
zima“. 

Přitom si pamatuju, že jsem 
už jako dítě viděla obálku zahra-
ničního časopisu s tématem glo-
bálního oteplování, jak se klima-
tické krizi tehdy říkalo. Ptala jsem
se mámy, co to je, a ona mi vy-
světlila, že emise skleníkových 
plynů oteplují planetu a že je to 
problém, se kterým musejí vlády 
celého světa něco dělat. To bylo 
před čtyřiceti lety. Pár let na to při-
šla revoluce a transformace a by-
lo pořád nějaké jiné téma k ře-
šení, takže společenská debata 
o klimatické změně u nás jaksi 
neproběhla. 

Až třicet let po revoluci do-
rostla generace méně zahleděná 
do naší kotliny, která se přidala 
k celosvětovému hnutí studentů 
a školáků. Teprve v tu chvíli se ta-
dy začalo o klimatické krizi více 
mluvit. Česká společnost zažila 
zvláštní posun, kdy se z popírání, 
odsouvání a neřešení přesunula 
k opatrné akceptaci doprovázené 
ale zdviženým ukazováčkem, že 
hlavně nesmíme přepálit ty začát-
ky nebo být hysteričtí. Za to, že už
je trapné klimatickou krizi popí-
rat, vděčíme ale nejmladší gene-
raci, která to téma zdvihla a donu-
tila ty starší něco si o tom zjistit. 

Potom ale přišla válka, ener-
getická krize a na klima zase ne-
ní čas. Stávkující studenti se do-
zvídají, že jejich počin je příliš 
radikální, že jsou moc urputní, 
že to mají nechat na vládě a od-
bornících. Nebo taky, že problém
není Evropa, nýbrž zbytek světa 
a stěžovat si mají v Pekingu. 

Kromě toho, že to poslední je 
hodně optimistické nazírání na 
evropský přístup ke klimatu, vy-
padává z toho drobný detail, a si-
ce kde přesně se vyrábí elektro-
nika a další spotřební zboží, co tu
používáme. Jak by asi naše emise
vypadaly, kdybychom si to vše 
vyráběli na našem kontinentě?

V Česku stále nechápeme, že 
společenská změna je jen těžko 
možná bez radikálních akcí. I to 
volební právo tady ženy dostaly 
díky tomu, že za ně ženy jinde na-
sazovaly krk. Mohli jsme si tak 
uchovat iluzi, že stačí osvícený 
vládce, který udělá dobré rozhod-
nutí. Bez boje sufražetek na Zá-
padě by ale to téma ani u nás ni-
kdo neřešil. Mimochodem věděli 
jste, že to tehdy odnesly i exponá-
ty v muzeích? Sufražetka Mary 
Richardsonová zničila obraz Die-
ga Velázqueze Venušina toaleta
sekáčkem na maso. 

Nejen naši studenti, co pokoj-
ně stávkují a diskutují, ale ani ti 
nejradikálnější klimaaktivisté za-
tím nedosahují intenzity boje žen

za volební právo. A to jim 
jde o víc než „jenom“ 

o volební právo; jde jim 
o život na naší planetě. 

Autorka 
je novinářka.

Saša Uhlová

STÁVKY ZA KLIMA

Za to, že už je 
trapné klimatickou 
krizi popírat, vdě-
číme nejmladší 
generaci


