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Události 17. listopadu 1989 jsou středobodem české diskuze o tom, odkud vycházíme a kam 

směřujeme. Kulatá výročí obecně vyzývají k bilancování. Problémem je, že otázka „Co nám 30 

let svobody přineslo?“ je pro každého z nás silně subjektivní záležitostí. Vyprávění pamětníků 

je pouze jedním střípkem v historii země, která po roce 1989 hodně získala a relativně málo 

ztratila. 

Mnohem důležitější je mezinárodní rozměr. Proto se tato studie zabývá 17. listopadem 1989 

v celoevropské perspektivě, vývojem České republiky od roku 1989 doposud a zaměřuje se 

na komparovatelné posuny životní úrovně států, které získaly svobodu na konci 80. 

a na začátku 90. let 20. století. Pouze srovnání s ostatními státy, se kterými sdílíme historickou 

zkušenost v podobě komunistické totality, nám může napovědět, jak si po 30 letech svobody 

stojíme doopravdy. 

Předpokládáme, že státy, které lépe prošly transformací z „lidové“ v liberální demokracii, 

což přímo ovlivnilo rychlost integrace do struktur NATO a EU, budou vykazovat větší 

socioekonomický rozvoj než ty státy, které vsadily na pokračování dobrých vztahů s Moskvou. 

Otázka, kterou si v tomto případě klademe, tedy zní: „Jak je na tom po 30 letech svobody Česká 

republika v oblasti rozvoje v porovnání s ostatními státy bývalého Východního bloku?“ 

17. listopad: jedna příčina, mnoho důsledků 

Je jasné, že 17. listopad 1989 znamenal zlomový okamžik, který se sám o sobě stal symbolem 

nastupující svobody. Diskuzi o příčinách a důsledcích Sametové revoluce je ale třeba 

po 30 letech vést bez sentimentu. Za naši svobodu děkujeme odvážným studentům, disentu, 

Václavu Havlovi i Ronaldu Reaganovi, ale základní faktor, který dominový efekt v zemích 

Východního bloku spustil, byla především mocenská indispozice Sovětského svazu a faktické 

opuštění Brežněvovy doktríny (Vykoukal 2000: 653–659). 

Důvody velmocenského úpadku SSSR jsou komplexní, ale na konci 80. let bylo už příliš zřejmé, 

že reálný socialismus nemůže ekonomicky soupeřit s kapitalistickými státy. Disproporce mezi 

tzv. Táborem míru a Prvním světem do očí nejvíce bila právě tam, kde se Východ a Západ 

setkávaly, tj. v Berlíně, na hranicích Německé demokratické a Německé spolkové republiky 

a na československo-rakouském pomezí. Sen Nikity Chruščova o předehnání USA 

musel průměrnému československému občanovi v roce 1989 znít jako notně zvrácený vtip. 

Rozkladné procesy vytvořily prostor pro opoziční síly v sovětských satelitech a v některých 

svazových republikách SSSR. Místní komunisté, zvyklí po desetiletí přijímat direktivy 

z Kremlu, tak přišli o poslední zdroj legitimity – možnou vojenskou intervenci SSSR a strach 

obyvatelstva s ní spojený. 

V ČSSR byla vlivem okupace a následné normalizace situace značně odlišná než např. v Polsku 

či Maďarsku. Disent a opoziční skupiny byly početně slabé a jejich aktivity roztříštěné. To samé 

platí i o personálních kvalitách vládnoucí strany. Po čistkách v KSČ zůstali na vedoucích 

pozicích pouze opravdu „prověření kádři“ (Vykoukal 2000: 575). To v hantýrce reálného 

socialismu znamenalo vůči Moskvě zcela submisivní jedince, kteří si sami nedovolili 

rozhodnout téměř nic. Po roce 1985 však ostrý východní vítr vát přestal, ozývaly se pojmy jako 

perestrojka a glasnost, což místní konzervativní soudruhy zastihlo nepřipravené.  

Studie – Karel Sál, říjen 2019 
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Samotný rok 1989 byl na události bohatý. Už v červnu se v Polsku konaly polosvobodné volby, 

v nichž drtivě zvítězila opozice. Ve stejný měsíc se na rakousko-maďarském pomezí stříhala 

Železná opona a symbol Studené války – Berlínská zeď – padá 9. listopadu. Československo 

bylo společně s Bulharskem a Rumunskem posledními satelitními státy, kde se komunisté ještě 

drželi u moci. Až 17. listopadu místní režim, který držel pohromadě především strach 

z konsekvencí, praskl a v následujících týdnech pod tlakem rozhořčené společnosti implodoval. 

Konec politiky strachu tak znamenal konec mocenského monopolu KSČ, demokratizaci 

a následnou ekonomickou přestavbu. Podobný příběh můžeme vidět téměř ve všech zemích 

na východ od Železné opony. 

Transformace: dosud neukončený proces 

Otázku, jak moc úspěšně v posledních 30 letech jednotlivé země zvládly transformaci, můžeme 

posuzovat dle různých hledisek. Jako první se nabízejí hlediska morální. Ostatně morální 

převaha opozice nad komunistickými utlačovateli byla hlavním argumentem transformačních 

procesů. Morální hledisko vyvolává zapeklité otázky: Jsou lepší ty země, kde byli příslušníci 

bývalého režimu souzeni, odsouzeni a tvrdě potrestáni, nebo ty země, které ve jménu svobody, 

demokracie a následného soužití udělaly za minulostí tlustou čáru? Jsou lepší ty země, 

kde se komunisté transformovali do sociálně-demokratických či socialistických stran, či ty, 

které umožnily vznik stalinistického ghetta ve svých parlamentech? Lze úspěšnost 

transformace měřit tím, kolik se zabaveného majetku vrátilo původním majitelům či počtem 

pomníků zavražděných komunistickým režimem? 

Morální hledisko znovuzískání svobody a odčinění křivd zločinů komunismu bohužel naráží 

na limity toho, co a jak lze srovnávat. Pomník faráři Toufarovi komunistický režim nezbavuje 

odpovědnosti za mučení a vraždu, ani nevykupuje svědomí národa, který se k obětem obrátil 

zády. Procenta navráceného majetku nevyjadřují utrpení jednotlivých občanů, kteří po dekády 

museli snášet státní šikanu, a nakonec získali zpět zničenou ruinu. Navíc se dnešní morální 

standardy za posledních 30 let výrazně posunuly. Poprava Nicolae Ceaușesca 

tehdy v Rumunsku rozhněvala asi jen málokoho, dnes se průměrnému Evropanovi 

bude představa rychlého soudu, a ještě rychlejší popravy, zdát přinejmenším nevhodná. 

Pokud se nechceme zaplést do téměř neřešitelného vztahu viny a odpuštění, do moralizování, 

které je vytrženo z ducha doby, které reaguje na konkrétní fakta, ale ignoruje tehdejší poměry 

v ČSSR, Evropě, i ve světě, potom musíme morální hlediska nahradit jinými hledisky, a to těmi, 

která lze jednoduše srovnávat mezi jednotlivými státy bez morálních konotací.  

Ač nabytí svobody v některých zemích proběhlo téměř sametově, o to naléhavěji se objevovaly 

problémy zejména ekonomického rázu. Všechny státy bývalého Východního bloku nakonec 

musely projít podobným procesem ekonomické transformace (včetně Ruska), který zahrnoval 

privatizaci veřejně vlastněných statků, přeorientování zahraničního vývozu, přijetí evropských 

standardů, a hlavně – politiku konkurenceschopnosti. Právě ekonomická a sociální hlediska, 

jako je výše HDP na hlavu, věk dožití či vzdělanost populace, mohou posloužit jako ukazatele 

toho, zda transformace byla v konkrétní zemi úspěšná. 

Ekonomický vývoj totiž není izolován od vývoje společenského. Rozvoj bohatství 

a prodlužování délky života je ovlivňováno mnoha předpoklady, mezi kterými bychom mohli 

najít stabilitu režimu, bezpečnost, vizionářské ale realistické vedení země, silné a nezávislé 

instituce, rozvoj občanské společnosti, vládu práva či nízkou úroveň korupce a zločinnosti. 

V zemích, kde bují alkoholismus, elity odcházejí do zahraničí či zločinecké gangy terorizují 

obyvatelstvo i silové složky, bude růst bohatství, vzdělanosti a očekáváného dožití menší 
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než ve státech, kde se takové jevy neprojevují v takové míře. Ekonomické ukazatele nám 

nepomohou vyrovnat se s dědictvím komunismu, ale nezávisle ukazují, jak jsme posledních 

30 let zvládli.  

13 států a HDI aneb co a jak budeme měřit 

Dezintegrací Východního bloku do 1. ledna 1993 v Evropě vzniklo devět nových státních 

útvarů1, což mělo zásadní vliv na formování evropské politické situace po rozpadu SSSR. 

Z dnešního pohledu je zřejmé, že pro-západní či pro-východní orientace jednotlivých zemí 

měla signifikantní vliv na rozvoj daných států v oblasti demokracie, politických svobod 

a ekonomického rozvoje, což následně ovlivnilo i rychlost zapojení do mezinárodních 

organizací typu Evropské unie či NATO. 

V 90. letech se v bývalém Východním bloku vyprofilovaly tři skupiny států: 

1. První skupinou jsou bývalé satelity SSSR, které v 90. letech usilovaly o co nejrychlejší 

integraci do západních struktur. Mezi takové počítáme Bulharsko, Českou republiku, 

Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko, které budeme označovat jako skupinu A. 

2. Druhou skupinou států jsou bývalé svazové republiky SSSR, které po emancipačním 

procesu vyhlásily v průběhu let 1990–1991 samostatnost. Mezi takové počítáme 

Bělorusko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Moldavsko a Ukrajinu, kterou označujeme jako 

skupinu B. V této skupině ale existují zásadní rozdíly ve vývoji na začátku 90. let. 

Zatímco baltská skupina B1, zahrnující Estonsko, Litvu a Lotyšsko, se vydala směrem 

k NATO a EU a jejich vztahy s Ruskem bychom mohli eufemisticky nazvat 

jako problematické, druhá skupina států, zahrnující Bělorusko, Ukrajinu a Moldavsko, 

vsadila zejm. v 90. letech na dobré vztahy s Ruskem a pro-východní orientaci, 

proto tvoří skupinu B2.   

3. Poslední kategorii C tvoří samotné Rusko, jakožto okleštěný nástupce Sovětského 

svazu. 

Případ Německé demokratické republiky je specifický tím, že celý stát zanikl a stal se integrální 

součástí SRN. Podoba integrace, zejm. finanční transfery mezi SRN a územími bývalé NDR, 

byly natolik signifikantní, že jsme nuceni tento případ vynechat. Taktéž vynecháváme případy 

Jugoslávie a Albánie, a to kvůli jejich rozdílné inklinaci po dobu Studené války. Touto selekcí 

získáme 13 případů ve 4 skupinách.  

Pro stanovení rozvoje jednotlivých států používáme data OSN, konkrétně Index lidského 

rozvoje (HDI) (UNDP 2019). Výhodou tohoto robustního indexu je kombinace jak čistě 

ekonomických faktorů jako životní standard2, tak socioekonomických jako zdraví3  a vzdělání4, 

dále každoroční periodicita a dlouhé časové řady, jelikož index je OSN kontinuálně využíván 

od roku 1990 (UNDP 2018). Kompletní data pro jednotlivé státy jsou uvedena v příloze č. 1. 

  

 
1 Sedm rozpadem SSSR: Bělorusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Rusko a Ukrajina, 
dva rozpadem Československa: ČR a SR. Bulharsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko zůstaly nezměněny 
a jeden stát zanikl: Německá demokratická republika.  
2 Vyjádřený hrubým národní příjem na hlavu v amerických dolarech. 
3 Délka života v letech. 
4 Předpokládaná délka vzdělávání (roky) a průměrná délka vzdělávání (roky). 
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Index nabývá hodnot od 0 do 1, přičemž vyšší číslo znamená rozvinutější zemi. Mezní body 

pro označení jednotlivých skupin států jsou: 

• 0,55 pro střední lidský rozvoj 

• 0,7 pro vysoký lidský rozvoj 

• 0,8 pro velmi vysoký lidský rozvoj 

Data5 jsou v současné době dostupná z let 1990–2017. 

Sledované země budeme analyzovat ve čtyřech kategoriích, z nichž dvě jsou statické (růst HDI 

v letech 1990–2017 a snížení HDI po roce 1990) a dvě dynamické (rychlost dosažení 

velmi vysokého indexu HDI a rychlost překonání transformačního šoku). 

Vzhledem k tomu, že celkový vývoj HDI je mnohem důležitější než ostatní faktory, prvním 

dvěma faktorům (růst HDI v letech 1990–2017 a rychlost dosažení velmi vysokého 

indexu HDI) dáváme v konečném bodování váhu 2 a ostatním 1.  

1) Prvním faktorem je celkový výkon konkrétní země, tzn. jaký stát udělal největší růst 

HDI v letech 1990–2017. Stát, který vykazuje největší přírůstek HDI za celé období, 

může být považován za nejúspěšnější. Tento přístup je citlivý i k těm státům, 

jejichž startovní pozice byla v roce 1990 špatná v důsledku slabého rozvoje během 

budování socialismu, ale země tuto nevýhodu v letech 1990–2017 dokázala překonat. 

V případě stejného přírůstu HDI u dvou či více států bude pro určení pořadí rozhodující 

nominální výše HDI v roce 2017. 

2) Druhým faktorem je rychlost dosažení velmi vysokého indexu HDI (tj. 0,8). 

Stát, který překonal tuto hranici jako první, je úspěšnější než ty, které ho dosáhly 

s časovým odstupem. Přirozenou výhodu měly rozvinutější státy Východního bloku 

(Slovensko, Rusko, Estonsko, Litva, Česko a Polsko) před těmi méně rozvinutými 

(Ukrajina, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Bělorusko a Moldavsko). 

U států, které dosáhly velmi vysokého HDI ve stejný rok, bude pro určení pořadí 

rozhodující nominální výše HDI toho roku (sloupec HDI t. r.). U států, které dosud 

velmi vysokého HDI nedosáhly, bude pro určení pořadí použita výše HDI za poslední 

rok (tj. HDI 2017). 

3) Třetím je hodnocení dle toho, nakolik země dokázala minimalizovat transformační šok, 

který se promítl do snížení HDI po roce 1990. Země, které zaznamenaly nejmenší 

snížení HDI v porovnání s rokem 1990, jsou úspěšnější, než které zaznamenaly závažné 

propady. Pokud země budou vykazovat stejný propad HDI, pořadí bude určeno 

podle nominální výše HDI v onom konkrétním roce. 

4) Posledním sledovaným faktorem je rychlost překonání transformačního šoku. 

Za úspěšnější země lze považovat země, které se adaptovaly na novou ekonomickou 

realitu a ekonomický otřes, který se projevil snížením HDI v následujících letech 

po roku 1990. Výhodu obecně budou mít ty země, které jsou svojí geografickou 

orientací blíže rozvinutým ekonomikám, a tudíž mohly jednodušeji přeorientovat svoji 

obchodní výměnu. To jsou Česká republika (blízkost Německa a Rakouska), Polsko 

(blízkost Německa a spojení přes Baltské moře), Maďarsko a Slovensko 

 
5 U Běloruska jsou data dostupná až od roku 1995, tudíž jsme přistoupili k regresivnímu dopočítání let 
1990–1994 dle vývoje běloruského HDI v letech 1995–1999. U Maďarska nejsou dostupná data 
za rok 1992, tento rok je dopočítán jako průměr let 1991 a 1993. 
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(blízkost Rakouska), Estonsko, Litva, Lotyšsko (spojení přes Baltské moře) a částečně 

Bulharsko (blízkost Řecka). 

Každou jednotlivou kategorii hodnotíme na škále 1–13 bodů dle umístění konkrétní země 

v žebříčku na 1.–13. pozici. Takový přístup následně ukáže, která země je premiantem 

a které skupiny států jsou úspěšnější než jiné. 

30 let svobody v grafech 

Níže uvedený graf zobrazuje HDI index všech 13 sledovaných zemí v letech 1990–2017. 

Modře jsou označeny bývalé satelity SSSR s pro-evropskou orientací (tj. skupina A: 

Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko), žlutě bývalé sovětské 

republiky v Pobaltí (tj. skupina B1, Estonsko, Litva a Lotyšsko), růžová označuje pro-

východně orientované post-sovětské země (tj. skupina B2: Bělorusko, Moldavsko a Ukrajina) 

a červená Rusko (skupina C). Zelené pozadí značí velmi vysoký stupeň rozvoje 

(index 0,8 a výše), žlutý vysoký stupeň rozvoje (index 0,7–0,8) a červená střední stupeň 

rozvoje (index 0,55–0,7). 

Graf č. 1: HDI selektovaných států v letech 1990–2017 

  

Zdroj: Vlastní graf 

Z grafu je patrné, že premiantem mezi selektovanými státy je Česká republika, 

a to od roku 1995 dodnes. Rovněž vidíme, že skupina baltských států (skup. B1) i přes výrazný 
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propad HDI v 90. letech následně dohonila náskok rozvinutějších států kategorie A, 

přičemž hlavně Maďarsko a Slovensko i přes svůj původní náskok v roce 1990 v posledních 

letech zaostávají za Českou republikou a Polskem. Méně rozvinuté státy skupiny A (Bulharsko 

a Rumunsko) jsou dnes zhruba na stejné úrovni jako Rusko (C) a Bělorusko (B2). Smutným 

případem zůstávají Ukrajina a hlavně Moldavsko, které vysokého rozvoje dosáhlo 

až v roce 2017. 

Níže uvedené tabulky jsou sestaveny dle jednotného klíče. Celkem 13 sledovaných států 

je uvedeno v sestupném pořadí dle toho, který stát udělal v konkrétní kategorii největší 

pozitivní posun, tj. stát, který v daném faktoru vykazuje největší zisky. 

Tabulka č. 1: Růst HDI v letech 1990–2017 (faktor 1) 

 stát 
HDI 

1990 
HDI 
2017 +/- 

1. Česko 0,730 0,888 0,158 

2. Polsko 0,712 0,865 0,153 

3. Bělorusko 0,655 0,808 0,153 

4. Lotyšsko 0,704 0,847 0,143 

5. Estonsko 0,733 0,871 0,138 

6. Maďarsko 0,704 0,838 0,134 

7. Litva 0,732 0,858 0,126 

8. Bulharsko 0,694 0,813 0,119 

9. Slovensko 0,739 0,855 0,116 

10. Rumunsko 0,701 0,811 0,110 

11. Rusko 0,734 0,816 0,082 

12. Moldavsko 0,651 0,700 0,049 

13. Ukrajina 0,705 0,751 0,046 

Zdroj: Vlastní tabulka 

Česká republika jasně dominuje nad všemi ostatními zeměmi. Ačkoliv v roce 1990 byla v HDI 

až na 5. místě za Slovenskem, Ruskem, Estonskem a Litvou, od roku 1994 vykazuje největší 

rozvoj a toto prvenství si už nenechává vzít. ČR tak udělala suverénně největší pokrok. 

Zajímavé je, že mezi neúspěšnějšími zeměmi je také Bělorusko, kterému vzrostlo HDI poměrně 

prudce mezi lety 2005–2010, a jehož výkon je srovnatelný s Polskem. Tento výsledek 

je ale nutné brát s rezervou, jelikož údaje Běloruska z let 1990–1994 jsou dopočítány 

(viz pozn. pod čarou č. 5).  

V kategorii zemí A a B1 je nápadný slabý růst Slovenska, které doplácí na vysoké HDI 

v roce 1990 a znatelnou stagnaci v letech 1995–2000, což se kryje s obdobím vlády 

Vladimíra Mečiara, a ocitá se na 9. místě mezi Bulharskem a Rumunskem. Výsledky Ruska, 

Moldavska a také Ukrajiny nepřekvapují. Východní orientace se zkrátka v dlouhodobém 

horizontu příliš nevyplatila, pokud nejste bezpodmínečným vazalem jako Bělorusko. 

Rovněž výsledky Ruska jako bývalé mocnosti jsou tristní. 
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Tabulka č. 2: Rychlost dosažení velmi vysokého indexu HDI (faktor 2) 

 stát 
rok 

HDI≥0,7 
HDI 
t. r. 

1. Česko 2001 0,806 

2. Estonsko 2003 0,806 

3. Polsko 2003 0,804 

4. Litva 2005 0,809 

5. Maďarsko 2005 0,804 

6. Lotyšsko 2005 0,802 

7. Slovensko 2006 0,803 

8. Bělorusko 2012 0,803 

9. Rusko 2013 0,804 

10. Rumunsko 2013 0,800 

11. Bulharsko 2015 0,807 

12. Ukrajina --- 0,751 

13. Moldavsko --- 0,700 

Zdroj: Vlastní tabulka 

Tabulka se v tomto případě proměňuje a vidíme, že opět ČR dokázala velmi vysokého rozvoje 

dosáhnout nejrychleji, tj. v roce 2001. Mezi nejrychlejšími zeměmi znovu vidíme mix 

rozvinutějších států skupiny A a skupiny B1. Mezi Slovenskem a Běloruskem se nachází 

viditelný rozdíl 6 let. Nejpomalejší země skupiny A (Rumunsko a Bulharsko) jsou na podobné 

úrovni jako Bělorusko a Rusko. V konečném pořadí se znovu objevují Ukrajina a Moldavsko, 

které zatím velmi vysokého rozvoje nedosahují a samo Moldavsko vysokého rozvoje 

(více než 0,7) dosáhlo teprve v roce 2017. 

Tabulka č. 3: Snížení HDI po roce 1990 (faktor 3) 

 stát 
HDI 

1990 

nejnižší 
HDI  

po 1990 rok propad 

1. Polsko 0,712 0,711 1991 -0,001 

2. Bělorusko 0,655 0,654 1991 -0,001 

3. Maďarsko 0,704 0,701 1991 -0,003 

4. Česko 0,730 0,726 1991 -0,004 

5. Bulharsko 0,694 0,690 1993 -0,004 

6. Slovensko 0,739 0,733 1992 -0,006 

7. Estonsko 0,733 0,712 1993 -0,021 

8. Rumunsko 0,701 0,678 1992/93 -0,023 

9. Rusko 0,734 0,700 1995 -0,034 

10. Litva 0,732 0,697 1994 -0,035 

11. Lotyšsko 0,704 0,667 1993 -0,037 

12. Ukrajina 0,705 0,661 1996 -0,044 

13. Moldavsko 0,651 0,591 1996 -0,060 

Zdroj: Vlastní tabulka 

Z tabulky vyplývá, že všechny země bývalého Východního bloku transformací částečně utrpěly, 

což se projevilo ve snížení HDI v 90. letech. Nejméně zasaženými zeměmi byly Polsko 

s Běloruskem, kterým se HDI po roce 1990 snížilo jen minimálně. Pozice Běloruska je poměrně 
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zajímavá a vymyká se ostatním zemím souboru B2. Maďarsko, ČR, Bulharsko i Slovensko 

dokázaly znovu v indexu růst od roku 1992, tudíž negativní důsledky transformace neměly 

dlouhého trvání. 

Od sedmého místa (Estonsko) můžeme vidět výrazné propady. V drtivé většině se jedná 

o bývalé sovětské republiky, které rozpadem SSSR utrpěly poměrně značný ekonomický šok. 

Rumunsko nekopíruje státy souboru A, jeho napojení na SSSR bylo v tomto případě mnohem 

užší než u ostatních zemí souboru. Což také částečně potvrzuje předpoklad o výhodě těch zemí, 

které měly na začátku 90. let blízko rozvinuté tržní ekonomiky. Tento předpoklad platí 

pro Polsko, Maďarsko, ČR a Slovensko a částečně vysvětluje špatný výsledek Rumunska. 

Předpokladům se ale vymyká Bělorusko a v narativním rozměru také republiky v Pobaltí, 

které i přes blízkost Finska, Švédska a Dánska přes Baltské moře transformace poměrně 

poškodila. Satelity se zkrátka přeorientovaly rychleji než bývalé sovětské republiky. 

Tabulka č. 4: Rychlost překonání transformačního šoku (faktor 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tabulka 

Tabulka ukazuje potřebnou dobu k tomu, aby se konkrétní stát vrátil na hodnotu HDI roku 

1990. Státy s nejmenšími propady k tomu potřebovaly maximálně 3 roky (vítězné Polsko, 

Maďarsko, Česko a Bělorusko). Znovu vidíme, že země souboru A jsou v rychlosti překonání 

šoku nejlepší, následuje skupina států B1, dále skupina C a tabulku uzavírá skupina B2. 

Znovu se skupině B vymyká Bělorusko (pozitivně) a skupině A Rumunsko (negativně). 

Tímto vidíme, že prozápadně orientované státy se z transformačního šoku zotavily rychleji 

než ty pro-východně orientované, mimo Běloruska. 

  

 stát 
HDI 

1990 překonáno 
HDI  
t. r. 

1. Polsko 0,712 1992 0,714 

2. Maďarsko 0,704 1992 0,710 

3. Česko 0,730 1993 0,735 

4. Bělorusko 0,655 1993 0,655 

5. Slovensko 0,739 1994 0,743 

6. Bulharsko 0,694 1995 0,696 

7. Estonsko 0,733 1996 0,738 

8. Litva 0,732 1998 0,736 

9. Lotyšsko 0,704 1998 0,705 

10. Rumunsko 0,701 1999 0,704 

11. Rusko 0,734 2003 0,740 

12. Ukrajina 0,705 2004 0,706 

13. Moldavsko 0,651 2006 0,656 
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Tabulka č. 5: Celkové výsledky analýzy 

 stát b
o

d
y

 f
a

k
to

r
 1

 

b
o

d
y

 f
a

k
to

r
 2

 

b
o

d
y

 f
a

k
to

r
 3

 

b
o

d
y

 f
a

k
to

r
 4

 

  celkem 

1. Česko 26 26 10 11  73 

2. Polsko 24 22 13 13  72 

3. Maďarsko 16 18 11 12  57 

4. Bělorusko 22 12 12 10  56 

5. Estonsko 18 24 7 7  56 

6. Lotyšsko 20 16 3 5  44 

7. Litva 14 20 4 6  44 

8. Slovensko 10 14 8 9  41 

9. Bulharsko 12 6 9 8  35 

10. Rumunsko 8 8 6 4  26 

11. Rusko 6 10 5 3  24 

12. Ukrajina 2 4 2 2  10 

13. Moldavsko 4 2 1 1  8 

Zdroj: Vlastní tabulka 

Celkové výsledky ukazují, že kromě výjimečného případu Běloruska, země souborů A a B1 

jsou v analyzovaných faktorech úspěšnější.  

Premiantem je dle očekávání ČR, která i přes nepříliš dobrou startovní pozici dokázala 

poměrně rychle překonat transformační šok a růst vyrovnaným a rychlým tempem každý rok. 

Menší stagnace v růstu HDI můžeme pozorovat v ekonomicky krizových letech (1997 a období 

2010–2012). Důležité je, že tyto stagnační epizody jsou kratší než u ostatních zemí a po nich 

znovu nastupuje růst, který je od roku 2012 stabilní. 

Druhé se umístilo Polsko, které těžilo z rychlého překonání krize po rozpadu RVHP. 

Ačkoliv v roce 1990 bylo ze sledovaných států až na šestém místě, dokázalo se během 

sledovaného období posunout na 3. příčku (viz graf výše), rovněž jeho růst HDI v posledních 

letech výrazně zrychluje. 

Maďarsko, které dokázalo v letech 2005–2008 držet s druhým Polskem krok, se v posledních 

letech propadá. V po krizovém období od roku 2010 jsou přírůstky HDI Maďarska velmi malé, 

a to tak, že ho překonalo nejen Slovensko, ale i všechny Pobaltské státy. Pozici mu zachraňuje 

dobrý rozvoj v 90. letech a v prvním desetiletí po roce 2000.  

Zajímavý případ je Bělorusko, které se z jednoho z nejméně rozvinutých států dokázalo 

vyhoupnout na úroveň Ruska, ale i chudších států zemí souboru A (Bulharska a Rumunska). 

U tohoto jediného státu naplatí všeobecná poučka, že pro-východní orientace se nevyplácí. 

Bělorusku v hodnocení pomohl poměrně strmý růst HDI v letech 1990–2017 a také krátká 

krize způsobená rozpadem RVHP. 

Následují Pobaltské země. V tomto souboru největší růst HDP zaznamenalo Lotyšsko, 

které prodělalo nejzávažnější transformační krizi, ale v posledním desetiletí tento hendikep 

dokázalo téměř smazat. Nicméně nejúspěšnější zemí tohoto souboru zůstává Estonsko, 

které v růstu HDI již v roce 2003 překonalo Polsko a od té doby si drží druhou pozici za ČR. 
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Obecně výsledky Estonska a Litvy sráží jejich poměrně vysoký startovní HDI v roce 1990 a silná 

krize po rozpadu RVHP. 

Špatný výkon Slovenska, i přes růst v posledních letech, je dán jeho dobrou startovní pozicí 

v roce 1990 (na prvním místě ze všech vybraných států) a výraznou stagnací v období 1994–

2000. 

Bulharsko je, co se týče rozvoje, na tom o mnoho lépe než Rumunsko. Rumunsko znevýhodnila 

zejména délka krize po roce 1990, kdy trvalo 9 let, než se vrátilo v HDI na úroveň roku 1990. 

Rozpad RVHP tak postihl Rumunsko nejvíce ze všech států nejen skupiny A, ale i B1. 

Rusko prodělalo nejen závažný ekonomický otřes, který se projevil ve výrazném snížení HDI 

v letech 1990–2003, ale navíc jeho růst HDI v posledních letech ještě více zpomaluje.  

Výsledky Ukrajiny ukazují, že ačkoliv byly oblasti ukrajinské SSSR velmi industrializované, 

rozpad ekonomických vztahů v RVHP měl za následek prudký pád HDI, ze kterého se země 

vzpamatovávala dlouhých 14 let. Moldavsko, které bylo v roce 1990 jen o málo méně rozvinuté 

než Bělorusko, zasáhl konec Východního bloku nejcitelněji. V obou těchto zemích navíc trvá 

konflikt s Ruskem či pro-ruskými silami (Krym a východní regiony Ukrajiny 

a tzv. Podněsterská republika v Moldavsku). 

Co nám výsledky sdělují? 

Pro Českou republiku vyznívá srovnání dobře. Jsme mezi zeměmi bývalého Východního bloku 

na špici, podařilo se nám rychle přeorientovat na západní trhy a také podoba ekonomické 

transformace poměrně rychle dokázala nastavit nové ekonomické vztahy, které se ukázaly 

jako dlouhodobě funkční, alespoň v porovnání s ostatními zeměmi se socialistickou minulostí. 

HDI dlouhodobě roste a v posledních letech se tempo výrazně nemění. Stabilita a prosperita, 

to je příběh ČR v posledních 30 letech. 

Mezi ostatními zeměmi jsme měli výhodnější geografickou polohu, kterou jsme dokázali rychle 

využít. Naše ekonomické napojení na Německo nám umožnilo se oprostit od kolabujícího 

Východu. Rychlé zapojení ČR do NATO v roce 1999 podpořilo bezpečnostní stabilitu a EU nám 

dala možnost dalšího ekonomického rozvoje a politické spolupráce. Z hlediska bohatství, délky 

dožití a délky vzdělávání po 30 letech porážíme státy, které na tom byly na začátku 90. let 

znatelně lépe. To je bezesporu úspěch.  

Jak by příběh ČR vypadal, kdyby se v 90. letech vydala opačným směrem, ukazují případy 

Ukrajiny a Moldavska. Ostatně státy, které koketovaly se specifickou podobou demokracie 

(Slovensko v 90. letech), či nadále koketují (Maďarsko), mají v dotčeném období znatelně 

pomalejší rozvoj než státy s fungující liberální demokracií. Čím lepší zdraví státních institucí, 

čím nezávislejší soudnictví, čím lepší vláda práva a čím větší bezpečnost a stabilita, tím lepší 

život obyvatelstva. Rozvoj je komplexní věc a na případu Ruska vidíme, že i vlastnictví téměř 

nevyčerpatelného množství nerostného bohatství a nezměrného lidského potenciálu, 

se nemusí v úrovni rozvoje příliš projevit. 

To, že Čeká republika se za 30 let svobody zcela nedokázala vyrovnat s dědictvím komunismu, 

že neodčinila všechny křivdy spáchané předchozím vedením a že nedokázala potrestat 

exponenty protiprávního a zavrženíhodného režimu, je věc jiná. Morální a lidská devastace 

se totiž měří, a také napravuje, mnohem hůře než věk dožití či objem bohatství na hlavu. 

Za další dekádu nastane jiný, důležitější milník v historii České republiky. V tu chvíli 

tu polistopadová demokracie bude déle než předchozí komunistický režim. Všechny výmluvy 
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na dědictví komunismu pozbydou relevantnosti, exponenti režimu budou v domovech 

důchodců či na pravdě Boží a vládnout bude generace, která komunistický režim již nezažila.  

V tu chvíli tu již budeme jen my. To, jestli se do té doby dokážeme vyrovnat se stíny minulosti, 

bude jen a jen na nás.  
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Příloha 

Příloha 1: HDI index v letech 1990–2017 
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1990 0,655 0,694 0,730 0,733 0,704 0,704 0,732 0,651 0,712 0,701 0,734 0,739 0,705 

1991 0,654 0,691 0,726 0,728 0,701 0,699 0,728 0,640 0,711 0,686 0,729 0,734 0,701 

1992 0,655 0,691 0,728 0,719 0,710 0,678 0,713 0,620 0,714 0,678 0,718 0,733 0,692 

1993 0,655 0,690 0,735 0,712 0,719 0,667 0,701 0,618 0,725 0,678 0,710 0,737 0,681 

1994 0,654 0,691 0,744 0,716 0,733 0,668 0,697 0,595 0,734 0,681 0,702 0,743 0,668 

1995 0,657 0,696 0,753 0,727 0,741 0,673 0,703 0,594 0,740 0,687 0,700 0,751 0,664 

1996 0,661 0,702 0,768 0,738 0,746 0,680 0,712 0,591 0,748 0,695 0,701 0,754 0,661 

1997 0,667 0,704 0,774 0,751 0,747 0,692 0,724 0,593 0,759 0,696 0,704 0,757 0,663 

1998 0,671 0,709 0,775 0,763 0,754 0,705 0,736 0,593 0,769 0,698 0,703 0,763 0,665 

1999 0,676 0,708 0,785 0,769 0,761 0,716 0,744 0,595 0,778 0,704 0,709 0,762 0,667 

2000 0,683 0,712 0,796 0,780 0,769 0,728 0,756 0,597 0,785 0,709 0,720 0,764 0,671 

2001 0,689 0,722 0,806 0,790 0,777 0,745 0,768 0,607 0,791 0,715 0,727 0,764 0,681 

2002 0,696 0,729 0,813 0,799 0,784 0,760 0,779 0,617 0,799 0,724 0,732 0,771 0,689 

2003 0,705 0,738 0,822 0,806 0,792 0,774 0,791 0,630 0,804 0,734 0,740 0,777 0,699 

2004 0,715 0,745 0,825 0,814 0,795 0,788 0,798 0,640 0,802 0,746 0,746 0,785 0,706 

2005 0,725 0,750 0,835 0,825 0,804 0,802 0,809 0,648 0,808 0,755 0,752 0,794 0,715 

2006 0,741 0,756 0,843 0,832 0,811 0,809 0,817 0,656 0,814 0,767 0,759 0,803 0,721 

2007 0,757 0,764 0,850 0,839 0,813 0,818 0,825 0,661 0,819 0,781 0,767 0,814 0,729 

2008 0,774 0,771 0,854 0,841 0,818 0,821 0,831 0,666 0,824 0,795 0,774 0,822 0,733 

2009 0,784 0,774 0,857 0,839 0,818 0,818 0,822 0,662 0,828 0,798 0,771 0,824 0,727 

2010 0,792 0,779 0,862 0,845 0,823 0,816 0,824 0,670 0,835 0,797 0,780 0,829 0,733 

2011 0,798 0,782 0,865 0,853 0,827 0,821 0,828 0,677 0,839 0,798 0,789 0,837 0,738 

2012 0,803 0,786 0,865 0,859 0,830 0,824 0,831 0,684 0,836 0,795 0,798 0,842 0,743 

2013 0,804 0,792 0,874 0,862 0,835 0,833 0,836 0,693 0,850 0,800 0,804 0,844 0,745 

2014 0,807 0,797 0,879 0,864 0,833 0,838 0,851 0,696 0,842 0,802 0,807 0,845 0,748 

2015 0,805 0,807 0,882 0,866 0,834 0,841 0,852 0,693 0,855 0,805 0,813 0,851 0,743 

2016 0,805 0,810 0,885 0,868 0,835 0,844 0,855 0,697 0,860 0,807 0,815 0,853 0,746 

2017 0,808 0,813 0,888 0,871 0,838 0,847 0,858 0,700 0,865 0,811 0,816 0,855 0,751 

Zdroj: UNDP (2019). 

 


