
Životopis Jiřího Holby 

 

Pan Jiří Holba se narodil 11. května 1953 ve Vsetíně. Tam vyrůstal s matkou a dědečkem. 

Vzdělávat se začal na základní škole v Bystřičce (1. – 5. třída), od 1. do 3. třídy navštěvoval 

kroužek biblické dějepravy. Dále pokračoval ve studiu na škole v Jablůňce (6. – 9. třída), kde hrál 

fotbal. Studium ho bavilo. Když mu bylo 12 let (6. třída), jeho rodiče se rozvedli. V jeho životě 

nastal zlom a učení ho přestalo bavit. Začal chodit za školu. 

Když ji absolvoval, začal se učit na elektromechanika zabezpečovacích a sdělovacích 

zařízení v Brně (1968–1971). Poté nastoupil do Sdělovacích a zabezpečovacích dílen ve Valašském 

Meziříčí. V rámci zaměstnání jezdil po montážích po celé Moravě. Náplní jeho práce bylo stavět 

telefonní sloupy kolem železničních drah. V letech 1972–1974 absolvoval vojenskou službu v Praze. 

Půl roku byl v Žatci na důstojnické škole. Vybrali ho jako telegrafistu. 

Pak se vrátil na Valašsko a tam zase nastoupil na místo elektromechanika. V roce 1976 se s 

kamarádem opět odebral do Prahy, kde dělal rok brigádníka pozemních staveb. Už tehdy s režimem 

nesouhlasil, a proto nosil dlouhé vlasy a začal chodit do restaurace U Betlémské kaple, kde se tou 

dobou vyskytovaly tzv. máničky. Také např. chodil na zakázané koncerty atd. Později v roce 1979 

se pokusil o emigraci do Dánska, ale nepodařilo se mu to a musel se vrátit do Československa. 

Po návratu začal s jógou, což byl jakýsi začátek lásky k Indii. Byl to rovněž počátek 

dlouhodobého studia sanskrtu. Učil se u Dušana Zbavitele (našeho slavného indologa). Mezitím 

vším také navštěvoval soukromé bytové semináře M. Balabána, E. Bondyho, M. Machovce. Díky 

tomu se začal zajímat o buddhismus, který v té době ještě nebylo možné u nás jako studijní obor 

studovat. V roce 1986 se oženil. 

17. listopadu 1989 byl na demonstraci na Národní třídě. Tři dny poté nastoupil do plynové 

kotelny, aby získal dostatek času pro svou rodinu a studium. Po převratu si totiž dodělal maturitu, 

aby následně mohl zahájit svoje studium sanskrtu na Filozofické fakultě UK v Praze, čímž si splnil 

svůj sen. I přes menší komplikace však studium absolvoval s titulem magistr v roce 1995 a 

pokračoval v doktorandském studiu. Po dokončení studií získal stipendium ve Švýcarsku, kde 

strávil 3 semestry. Byl přijat do Orientálního ústavu AV ČR, kde stále působí. Vydal také knihu 

Diamantová sutra, jež se stala velmi populární a také získala 2 nominace na Knihu roku. 

V roce 2003 navštívil Indii, kde cestoval po různých místech souvisejících s buddhistickými 

památkami. Také podle svých slov zde prožil „kulturní šok“. Dodnes rád přednáší o buddhismu. 

Jiří Holba má tři děti – 2 syny a 1 dceru. Těší se ze života také proto, že překonal rakovinu. 


