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Úvodní slovo autora aneb o|hasiêích konfl iktŃ

Poušń je krá sná  prá vɀ tí m, že nɀkde skrý vá  studnu…

— Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

Dobrý sluha, špatný pán

Pūed nōkolika lety jsem cestoval do africké Botswany. Zde jsme se setkali s pŷvodním 
národem Sanŷ, kteūí jsou nōkdy oznaŉováni jako Kūováci, abychom studovali jejich zpŷ-
sob ūešení sporŷ. Veŉer v buši patūil mezi vrcholné zážitky celé cesty. Vzdáleni mnoho set 
kilometrŷ od nejbližšího mōsta jsme sedōli pod nádherným hvōzdným nebem u ohnō 
a naslouchali starým pūíbōhŷm savany. Poštōkávání hyen obŉas pūerušil tlumený ūev lva. 
Plameny šlehající ze zkroucených vōtví akácií vytváūely pomyslnou hradbu, která nás chrá-
nila pūed divokou zvōūí tušenou nōkde ve vzdálené tmō. 

Pūemítal jsem nad tím, že fráze „dobrý sluha, ale zlý pán…“ pŷsobící dnes skoro jako 
klišé ve skuteŉnosti nic neztratila na své pravdivosti. Ovládnutí plamenŷ lidem pūineslo 
teplo, svōtlo, ochranu a lepší stravu a dodnes je mnohými antropology považováno za 
nejdŷležitōjší mezník vývoje našeho druhu. Oheţ se stal neodluŉitelnou souŉástí života 
a pro mnohé civilizace byl tím naprosto nejvzácnōjším statkem. Vezmōme si napūíklad 
starovōkou Spartu, kde bylo podle Herodota z Halikarnássu odepūení ohnō nejvyšším 
trestem. Potrestaný provinilec byl v dŷsledku toho zcela vylouŉen ze spoleŉnosti, odsou-
zen k zimō, noŉní tmō a syrové stravō. 

Oheţ však umí ukázat i druhou, výraznō ménō pūívōtivou tváū: I v 21. století jsme bo-
hužel svōdky toho, jak plameny v mžiku pohltí domy, ulice a nōkdy i celá mōsta. Zanechají 
za sebou jen zŉernalou poušŰ a neštōstí.

O to více mō vždy fascinoval mŷj dōda František, který pracoval jako profesionální 
hasiŉ. Kromō ménō vzrušujících ŉinností, jakými byla záchrana koŉek vylezlých na stromy 
ŉi ŉerpání vody pūi prŷtržích mrakŷ, také ŉasto nasazoval svŷj život, když musel hasit lítý 
požár nebo nejednou vejít do hoūícího domu, aby zachránil pūidušeného nešŰastníka. Bez 
pūemýšlení tak ŉinil v dobách, kdy dýchací pūístroje byly ještō výjimkou a nehoūlavé obleky 
vzácností. 

Hasíme požáry konfl iktŃ

V žádném pūípadō nechci zlehŉovat riziko a odvahu hasiŉŷ, kteūí každodennō nasazují své 
životy a riskují zdraví, ale považuji pūínos mediace pro spoleŉnost svým zpŷsobem za ob-
dobnō nezbytný jako dobūe fungující požární sbor. Samozūejmō nejde o život, alespoţ 
ve vōtšinō konfl iktŷ nikoliv. Konfl ikt sám se ale dá dobūe vysvōtlit pomocí metafory ohnō.
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I on má svá pozitiva a negativa. Na jednu stranu je nutnou a mnohdy pozitivní souŉástí 
naší každodenní existence. Pūináší do spoleŉnosti nezbytnou dynamiku a pokud je dobūe 
zvládnutý, pūedstavuje nové pūíležitosti a posiluje sociální vztahy. Bohužel se nōkdy zdá, 
že jsme jako lidstvo výraznō zdatnōjší ve zvládání ohnō než našich sporŷ. Pūitom špatnō 
ūešený nesvár mŷže nabrat ohyzdných rozmōrŷ požáru, zniŉit rodiny, domy a spoleŉenství 
a – jak nám ukazují zkušenosti z nejvōtšího konfl iktu v dōjinách svōta, druhé svōtové vál-
ky – i celé vesnice, mōsta a národy.

Pokud je špatnō ūešený konfl ikt požárem, pak je mediátor hasiŉem, který je pūizván, 
aby ohroženým stranám pomohl se zvládnutím nebezpeŉí a s nalezením bezpeŉné cesty 
k vyūešení sporné situace. To byla alespoţ první myšlenka, která mō napadla, když jsem 
pūed lety v Paūíži poprvé slyšel o mediaci. Od prvního okamžiku mō svōt vyjednávání, 
lítých argumentŷ, ohrožených a rozvrácených vztahŷ, ale také pocitu zadostiuŉinōní z na-
lezené dohody uŉaroval. Mōl jsem obrovskou výhodu, že jsem se s mediací a konsen-
suálními technikami vyjednávání setkal jak pūi svých studiích na francouzské Sorbonnō 
a americké Cornell University, tak pūi své práci na Mezinárodní obchodní komoūe v Paūíži 
a italské Camera Arbitrale. Teoretická a i praktická prŷprava se ukázala naprosto nezbyt-
ná. Nic mō ale nemohlo pūipravit na pocit, který jsem mōl, když se mi poprvé podaūilo 
usmíūit sporné strany… když jsem uhasil svŷj první požár konfl iktu. 

V roce 2012 jsem se vrátil do Prahy, abych se stal jedním z prvních pōti mediátorŷ za-
psaných Ministerstvem spravedlnosti ĐR. Tehdy to byla v oblasti mediace bouūlivá doba. 
Nový zákon, nové pūípady a velká oŉekávání.

Za dobu mé praxe mediátora jsem pŷsobil ve více než 350 pūípadech nejen doma, ale 
prakticky po celém svōtō. İešil jsem pūípady od drobných konfl iktŷ mezi sousedy po vel-
ké kauzy týkající se staveb jaderných elektráren ŉi dálnic. Ve všech aŰ již malých, ŉi velkých 
pūípadech lidé pūedtím neúspōšnō bojovali s plamenem konfl iktu, který hrozil sežehnout 
jejich budoucnost. Všude na svōtō ale mediace funguje, protože lidem na rozdíl od soud-
ních ŉi rozhodŉích ūízení nabízí ūešení. Bere v potaz potūeby stran, jejich zájmy. Odstraţuje 
nedorozumōní a pūekonává omyly.

Proê vlastnø mediace funguje

Co to ta mediace vlastnō je? Nejradōji mám jednoduchou odpovōŋ: Asistované struktu-
rované vyjednávání sporu. Đtyūi slova. Nic víc, nic ménō. A v této knize se postupnō tōmto 
pilíūŷm budeme vōnovat. Zaŉneme u konfl iktu, který je neoddōlitelnou podmínkou pro 
každou mediaci. Tento významný sociální fenomén musí každý mediátor znát od A do Z. 
Jinak není schopný stranám pomoci. Proto se na nōj zamōūíme v první ŉásti této knihy.

Mediace pūedstavuje dále vyjednávání sporných stran. To mŷžeme defi novat jako pro-
ces komunikace za úŉelem vzájemného pūesvōdŉení vzájemnō závislých stran s odlišným 
vnímáním, s odlišnými potūebami nebo s odlišnými motivy za pomoci výmōny ústupkŷ 
a objevování nových možností. Mediátor tedy musí být také odborníkem na komunikaci 
a vyjednávání. I proto se u obou tōchto aspektŷ zdržíme, abychom vidōli nejen jak dobūe 
vyjednávat, ale také to, co ztōžuje a znemožţuje komunikaci. Mediátoūi se bohužel s ta-
kovými situacemi setkávají každodennō.
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Mediace má strukturovanou formu. Na rozdíl od vyjednávání, které mŷže být chaosem, 
má své fáze, kterými postupnō prochází. 

Koneŉnō jde o asistenci. Za pomoci procesu a technik stranám pomáháme vyjednávat 
a nalézt ūešení. Obdobnō jako hasiŉ, i mediátor má nejrŷznōjší nástroje a techniky, které 
mu umožţují pūivést strany od soupeūícího nastavení ke konsensu. A kdy je spor uhašen? 
V okamžiku, kdy dojde k naplnōní potūeb obou stran.

Pūeji Vám, aby se Vám podaūilo uhasit všechny velké i malé plameny svárŷ.

Martin Svatoš
Praha, únor 2020


