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Jiří Holba 
 

 Pan Jiří Holba se narodil 11. května 1953. 

  

,, Nepamatuju si to, samozřejmě, ale moje maminka mi říkala, že ten den v květnu padal sníh, to 

vlastně pak jsou ledoví muži. V šesté třídě se moji rodiče rozvedli, když mně bylo asi šest let, otec s 

náma nikdy nežil. Takže my jsme pak zůstali sami s mámou a dědou Janem. Ten zemřel, když mně 

bylo dvanáct let. Byl to takový pro mě zlom.'' 

 

 Přestalo ho bavit učení, zhoršil se mu prospěch a začal chodit za školu. Školu ale  

 dokončil a odjel do Brna stát se elektromechanikem sdělovacích a zabezpečovacích  

 zařízení u dráhy. 

  

,,Vyfasovali jsme stupačky, lezli jsme po těch sloupech, tahali jsme dráty, kopali jsme díry pro ty 

sloupy a podobně.'' 

 

 Povolali ho na vojnu do Prahy. I když se mu Praha zalíbila, musel odjet na  

 poddůstojnickou školu v Žatci. 

 

,,Ta vojna jinak jako…já tomu říkám, že to byla olympiáda blbosti.'' 

 

 Po dvouleté vojenské službě se odstěhoval do Bystřičky. Tam chvíli pobyl, než ho kamarád 

 v roce 76 přemluvil, aby se vrátil do Prahy. Vojenská služba ještě prohloubila jeho  

 zášť k režimu. 

 

,,Takže jsem nosil z takovýho jako protestu dlouhé vlasy  a pak, když jsem byl v té Praze, tak sem 

přes kamaráda začal jsem chodit do Betlémské  kaple, kde byli takový jakoby lidi, jakoby já, 

máničky, takový underground, jezdili jsme na různě na nějaké chalupy, na nějaké koncerty a tak dál 

a tak dál....tak jsem žil asi do roku 80...'' 

 

Neúspěšně se také pokusil o emigraci do Dánska. Takzvaný další osudový zlom, měl ale 

teprve nastat. 

 

,,Začal jsem dělat jógu, začal jsem chodit na cvičení napřed jakoby tělesná, pak jsme dělali nějaká 

mentální cvičení a takto takzvaně jsme propadli, zamilovali jsme se do Indie, to jsme byli takoví 

Indofilové...'' 

 

 U toho to ale neskončilo. Od Indie se dostal až k studiu sanskrtu. Učil se u Dušana  

 Zbavitele našeho slavného indologa a mezitím také začal navštěvovat bytové   

 semináře Milana Balabána, Egona Bondyho a Milana Machovce. Díky tomu se začal  

 zajímat o buddhismus, který v té době nebylo u nás jako obor možné studovat.  

 

,,A ten sanskrt se právě tehdy ho začali otevírat v tom roce 90. Otevřeli ho na Filosofické fakultě v 

Praze a já jsem to chtěl strašně studovat, že jo, protože jsem chtěl dělat buddhismus nojo, ale neměl 

jsem maturitu, že jo, takže tam mě samozřejmě by mě nevzali...'' 

 

  A protože se sanskrt otevíral jednou za 5 let, udělal rozdílovou   

 zkoušku do třetího ročníku gymnasia. Mezitím tři dny po 17. listopadu nastoupil jako  

 kotelník a získal tak čas na rodinu i studium. V roce 1992 odmaturoval, v roce 1995  

 dokončil vysokou školu s titulem magistr a dále pak pokračoval v doktorandském  

 studiu. Po dokončení studií získal stipendium ve Švýcarsku. V roce 1997 byl přijat  



 do Orientálního ústavu AV ČR, kde působí dodnes. Vydal knihu Diamantová sutra,  

 jež se stala velmi populární a získala 2 nominace na Knihu roku. 

 V roce 2003 navštívil Indii, kde navštívil hlavně buddhistické památky. 

 

,,To můžete číst, můžete to studovat, můžete vidět filmy, můžou vám o tom lidi vyprávět, ale když tam 

přijedete, to je úplně něco jinýho. To je strašně jakoby pestrý svět, barevný, hlučný, různé vůně,  

pachy a tak dál a tak dál...'' 

  

  Dodnes rád přednáší o buddhismu. Jiří Holba má tři děti – dva syny a jednu dceru. 

  Těší se ze života také proto, že překonal rakovinu. 

 

 

 

 

 

 


