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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá možností násilného řešení událostí v Československu v roce 1988
a 1989. Pro porovnání jsou nastíněny i události v celé střední Evropě, do které se v této práci
počítá kromě Československa také Polsko, Maďarsko a NDR. Práce je rozdělena na dvě
části. První má dvě kapitoly, ve kterých je popis událostí ve druhé polovině osmdesátých let
ve střední Evropě. Ve druhé části práce je pak popsáno, jaké mocenské a stranické orgány se
podílely na rozhodování o možných zásazích a kdo zásahy prováděl. V závěrečné kapitole
jsou popsány tři hlavní faktory, které ovlivnily chod událostí v roce 1989. Hlavní zdroje práce
jsou archivní materiály ze zasedání Ústředního výboru, sborníky Securitas imperii a
rozhovory s vysoce postavenými komunisty té doby. Výsledkem práce je to, že možnost
násilného řešení byla velmi malá, protože celou situaci ovlivňovalo několik na sebe
navazujících faktorů.

Abstract
The bachalor thesis deals with the prospects of violent solutions of the events in
Czechoslovakia in 1988 and 1989. To compare, there are outlined the events in Central
Europe, to that this work also counts, except Czechoslovakia, Poland, Hungary and GDR. The
bachalor thesis is dividet into two parts. The first one has two chapters. In these is a
description of the events in the second half of the eighties in Central Europe. In the second
part of the thesis is described what kind power and party bodies were involved in deciding on
possible interventions and who conducted actions. The final chapter explains three main
factors that influences the course in 1989. The main sources of work are archival materials
from the meeting of the Central Committee, collection Securitas imperii and interviews with
senior communists. The result of work is that prospects of violent solution was very small,
because the situations has influenced by several consequential factors.
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Úvod
Rok 1989 byl pro region střední Evropy přelomový. Komunistické systémy, které zde
vládly přes čtyřicet let, se postupně hroutily a byly nahrazeny demokratickými. Uvolňování
režimů začalo již v polovině osmdesátých let a od té doby opozice nabývala na síle.
Středoevropské revoluce byly poklidné a nenásilné. Faktory, které ovlivnily jejich klidný
průběh, už byly popsány mnohokrát. Zatím však nebyl věnovaný dostatečný prostor diskuzi,
která by se zabývala otázkami týkajících se možnosti násilného řešení revolucí ve střední
Evropě.
Práce bude zkoumat, jak probíhala jednání komunistické strany a jaké faktory sehrály
významnou roli při jejím rozhodování. Cílem práce je popsat, jak velká byla
pravděpodobnost, že zásahy proti protirežimním akcím budou násilné, což by výrazně
ovlivnilo i průběh celé revoluce. V komunistické straně proti sobě stály dva proudy
komunistů – reformisté a konzervativci.
Text je rozdělen na dvě části. První podrobně popisuje situaci v Československu a na
vybraných případech ukazuje, jak probíhaly akce opozice v letech 1988 a 1989 a jak proti nim
v jednotlivých případech zakročilo vedení komunistické strany. V úvodní kapitole je
přiblížení situace ve druhé polovině osmdesátých let v Československu a dalších zemích
střední Evropy, tedy Polsku, Maďarsku a NDR. Druhá kapitola je věnována již přímo
Československu a potlačování opozice během demonstrací. Větší prostor je věnován
událostem během Palachova týdne, které odstartovaly manifestace roku 1989 a vzbudily
velkou kritiku celého světa. Poslední část druhé kapitoly pak popisuje listopadové události a
pád komunismu.
Druhá část práce se zabývá přímo komunistickou stranou a celkovým složením moci
v Československu. Ve třetí kapitole je nastíněno, jaké orgány a složky moci se podílely na
rozhodování a jaký vliv měla na dění komunistická strana. Závěrečná kapitola vyjmenovává
faktory, které výrazným způsobem ovlivnily rozhodování komunistické strany. Jsou zde
uvedeny tři základní, stav v komunistické straně, mezinárodní situace a společenské změny.
Jedním z cílů práce je zasadit československé události do středoevropského kontextu a
ne je primárně stavět proti sobě. Metodologie práce je historická analýza roku 1989
v Československu se znaky asymetrické komparace se státy střední Evropy. Jak je zmíněno
již výše, není možné porovnávat stejné události, k nimž nemáme stejné druhy pramenů.
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Protože se část práce věnuje střední Evropě, je nezbytné si zde vytyčit, co všechno
bude zahrnuto pod pojem střední Evropa a z jakého důvodu. Existuje více teorií o vymezení
pojmu střední Evropy a zatím neexistuje jedna, podle které by se všichni řídili. Někteří
historikové a politologové ji prezentují pouze jako Československo, Polsko a Maďarsko. Jiní
k tomu přidávají i Německo, nebo Rakousko. 1 Ve své práci budu používat termín střední
Evropa pro Československo, Polsko, Maďarsko a Německou demokratickou republiku.
Všechny tyto země byly v sovětské sféře vlivu, a proto je zde zahrnuta NDR a ne Rakousko.
Jedním z hlavních zdrojů pro tuto práci jsou materiály z Archivu Ústavu pro soudobé
dějiny Akademie věd ČR. Jedná se hlavně o zápisy ze schůzí předsednictva a sekretariátu ÚV
KSČ a krátké zprávy o vnitropolitické situaci, které byly určeny Ústřednímu výboru. Mnoho
dalších užitečných dokumentů z archivu bezpečnostních složek se nachází ve sbornících
Securitas imeperii, které vydává Ústav pro studium totalitních režimů. Ten publikuje
periodikum i Paměť a dějiny, ve kterém jsem také nalezla mnoho věcných článků. Ze
sekundární literatury jsem využila paměti vysoce postavených komunistických funkcionářů
v osmdesátých letech, kteří se podíleli na rozhodování ústředního výboru, předávali rozkazy,
nebo je plnili. Z těch nejvýznamnějších jsou to například Miloš Jakeš či Rudolf Hegenbart,
které ve své knize Vítězové? Poražení?: životopisná interview zpovídá Miroslav Vaněk. Pro
popsání protirežimním demonstrací jsem čerpala především z knihy Oldřicha Tůmy Zítra zase
tady!: Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén.
Důležitým zdrojem byly novinové články z Rudého práva, kde bylo jasně vidět, jak režim o
událostech informuje. Ze zahraniční literatury jsem využila dílo Stephena Kotkina
Armageddon averted: the soviet collapse 1970-2000.
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Například historikové Jan Křen a Antony Polonsky chápou střední Evropu i s Rakouskem. Britský historik Hugh
Seton-Watson naopak k Československu, Polsku a Maďarsku připojil celý Balkán. In Jan Křen, Dvě století střední
Evropy (Praha: Argo, 2005), str. 22.
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1. Změny ve střední Evropě v osmdesátých letech
První náznak změny pro středoevropské státy znamenal nástup Michaila Gorbačova na
pozici generálního tajemníka KSSS v roce 1985. Sovětský blok se nacházel v krizi a reformy
byly nevyhnutelné. O rok později Gorbačov na sjezdu strany potvrdil potřebu reforem nejen
ekonomických, ale i celospolečenských. Ty vešly ve známost pod názvem perestrojka a
glasnosť. Postupné uvolňování v Sovětském svazu se také dotklo jeho satelitů na východě.
Střední i východní Evropa se začala Sovětskému svazu oddalovat už od počátku osmdesátých
let, kdy se neoficiálně přestala uplatňovat Brežněvova doktrína. Jedním z důvodů bylo i
ekonomické vyčerpání SSSR. Na pohřbu Konstantina Černěnka v roce 1985 dokonce
Gorbačov během svého projevu prohlásil, že vůdci ve střední a východní Evropě už jsou sami
a Sovětský svaz jim nepomůže udržet komunismus v zemi. 2 Dalším významným zlomem byl
jeho projev na půdě Organizace spojených národů, kde zdůraznil právo na svobodnou volbu
ve všech zemích.
V sovětském svazu a ve všech jeho satelitech docházelo k rozdělení komunistické
strany na reformní a konzervativní křídlo. Strany postupně ztrácely vedoucí pozici a ke slovu
se dostávala opozice se sdělovacími prostředky.

1.1. Československo
I Československo procházelo v tomto období změnami, a to hlavně personálními. Na
pozici generálního tajemníka ÚV KSČ se dostal Miloš Jakeš. Vzhledem k situaci v Polsku či
Maďarsku, kde k moci přicházeli reformátoři, to bylo jakýmsi krokem zpátky. 3 Jakeš se snažil
pokračovat v represivní politice vůči opozici, avšak vlivům ze Sovětského svazu a sousedních
států nemohl zabránit. Prvním větším ústupkem jeho vlády bylo povolení shromáždění
nezávislých skupin v prosinci roku 1988 při příležitosti Dne lidských práv. 4 Událost byla
spojena s návštěvou francouzského prezidenta Mitteranda, a tak se režim obával, že by akce
mohla proběhnout i kdyby nebyla schválena. Shromáždění proběhlo nakonec bez komplikací,
ale strana se rozhodla, že dále události tohoto typu nebude podporovat. Okolnosti výrazně
ovlivňovala i situace uvnitř strany. Proti Jakešovi stál ministerský předseda Ladislav Adamec,
2

Stephen Kotkin, Armagedon Avertit: The soviet collapse 1970-2000. (Oxford:Oxford University Press, 2001),
str. 87.
3
Jan Křen, Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 2005), str. 969.
4
Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989
(Praha: Libri, 2000), str. 717.
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kolem kterého se seskupili další reformní komunisté. Ani u ostatních komunistů nebyl Jakeš
příliš oblíbený. Rozkol ve straně si uvědomoval, a dokonce ho považoval za větší nebezpečí,
než opozici.5
Z významných událostí československých dějin se stávaly manifestační akce, na
kterých vystupovali představitelé opozice. O těchto akcích bylo vždy velmi aktivně
diskutováno na předsednictvu Ústředního výboru a byla přijata opatření pro jejich bezpečný
průběh. Hlavními cíli byla snaha odříznout od manifestací představitele opozičních skupin
v čele s Chartou 77 a Václavem Havlem. Už v roce 1985 vyjadřovala opozice nesouhlas
s vládou během pouti na Velehradě, díky které se postupně oživoval církevní život
v Československu. 6 Církev se tak stala velmi významnou složkou opozice a stále častěji
vystupovala proti vládě.
Velkých projevů opozičních hnutí se komunistická strana obávala po celý rok 1988,
kdy se slavila významná výročí československého státu a při jejich příležitosti bylo
naplánováno několik akcí, jak vládou, tak i protivládními skupinami. K žádnému většímu
střetu v roce 1988 nedošlo a oslavy proběhly bez větších problémů. Napětí se objevilo až
v lednu 1989 během tzv. Palachova týdne. Demonstranti byli velmi drsně potlačeni
bezpečností a vedení opozice bylo pozatýkáno, včetně Václava Havla, který byl dokonce
odsouzen. Jednalo se o první velkou akci, která probíhala spontánně a nebyla nikým
organizována. Režim se za každou cenu snažil udržet stávající situaci a ignorovat události
v sousedních zemích. Vedení komunistické strany odmítalo jednat s opozicí a naopak se
snažilo zpřísnit podmínky pro konání různých shromáždění. K tomu jim sloužil tzv.
pendrekový zákon. Ani po vydání manifestu Několik vět v Lidových novinách, který
požadoval ukončení zásahů, se stav nezměnil, což potvrdilo potlačení protestů v srpnu 1989,
kdy došlo opět k zatýkání důležitých postav opozice.
I přes rostoucí vliv opozice, byl režim stále silný a nedělalo mu problémy potlačit
jakoukoliv demonstraci. Vedení si ale začalo uvědomovat, že situace potřebuje jiné, než
násilné řešení. 7 Toto rozhodnutí přišlo příliš pozdě, navíc nebyla možná dohoda mezi
reformním a konzervativním proudem ve straně. Následující listopadové události jasně
ukázaly, že režim nebyl připraven a nebyl si jist, co vše si ještě může vůči opozici a
demonstrantům dovolit.
5

Miroslav Vaněk, „Rozhovor s Milošem Jakešem“, in Vítězové? Poražení?: životopisná interwiew. Díl 2, Politické
elity v období tzv. normalizace (Praha: Prostor, 2005), str. 205.
6
Jan Křen, Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 2005), str. 972.
7
Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989
(Praha: Libri, 2000), str. 720.
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1.2. Polsko, Maďarsko a NDR
Nejvýraznějším polským opozičním hnutím byla Solidarita, která se objevila na
začátku osmdesátých let. V té době byl Jaruzelského režim ještě při síle a roce 1981 vyhlásil
stanné právo. Potlačil tak opozici, která se přesunula do ilegality. Druhá polovina
osmdesátých let v Polsku se však nesla ve znamení posilování pozice Solidarity. Postavení
vlády naopak upadalo a to především kvůli velmi špatné hospodářské situaci v zemi.
Obyvatelé začali v roce 1988 stávkovat a dostalo se jim plné podpory Solidarity. Vláda byla
slabá, chyběla jí podpora obyvatelstva, a tak se o zásazích proti stávkujícím ani neuvažovalo.
Solidarita požadovala jednání s vládou, která se však stále zdráhala. Nakonec svolila, jelikož
se obávala, že kvůli potlačování činnosti Solidarity nezíská podporu západních bank, kterou
nutně potřebovala. 8 Postavení vlády a opozice bylo téměř stejné a Solidarita získávala stále
větší podporu obyvatelstva.
V roce 1989 začaly rozhovory u kulatého stolu mezi vládou a opozicí. Do veřejného
života se začínala vracet i církev. Solidarita byla legalizována a plánovaly se parlamentní
volby. Ty znamenaly mimořádný úspěch pro Solidaritu a naprostý propad vládní strany.
Stejně jako v Československu, i v Maďarsku došlo v roce 1988 k výměně generálního
tajemníka. Autoritativního Jánose Kadára vystřídal Károly Grósz. V tom samém roce se
začala výrazně projevovat opozice a vznikl Svaz mladých demokratů (FIDESZ).
Organizovaly se protestní akce a manifestace, ale nikdy proti nim nezasáhla policie. Režim
v Maďarsku byl volnější než v jiných státech střední Evropy. Události v Maďarsku byly
postupné a přirozené. Nejprve přijala vláda zákon o možnosti existence více politických stran
a na začátku roku 1989 se dokonce komunistická strana zřekla vedoucí úlohy. Formou jednání
se inspirovali v Polsku a s opozicí zasedli ke kulatému stolu, kde se domluvili na uspořádání
svobodných voleb a přímé volbě prezidenta. Vše vyvrcholilo přijetím nové ústavy a
vyhlášením republiky. První svobodné volby se konaly v březnu 1990.
Konec východoněmeckého komunistického režimu je velmi úzce spjat se sjednocením
Německa. Na začátku roku 1989 rostla nespokojenost občanů, kteří se dožadovali změny.
Disent v NDR existoval a byl velmi úzce spojený s církví. Jeho činnost pečlivě sledovala
vláda a Stasi, která sledovala veškeré dění v zemi. Počet členů státní policie a různých

8

Archie Brown, Vzestup a pád komunismu (Brno: Jota, 2011), str. 641.
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spolupracovníků Stasi byl na obyvatele nejvyšší ve střední Evropě. 9 Režim nechtěl povolit,
což ukázaly i volby v tom samém roce, ve kterých vyhrála komunistická strana s nereálným
výsledkem. Opozice pak prohlásila volby za zfalšované. 10
Dalším krokem ke svobodě bylo otevření maďarských hranic do západního Německa,
přes které mohli obyvatelé NDR emigrovat. Oddaný Erich Honecker odmítal změny
v Sovětském svazu a také Gorbačov kritizoval jeho odhodlání udržet režim za každou cenu.
Honecker byl v roce 1989 vyměněn za o něco umírněnějšího Egona Krenze. Ten přesvědčil
Gorbačova, že bude prosazovat uvolňování režimu. Přitom byl zastáncem potlačení
demonstrantů na Náměstí nebeského klidu v Pekingu. Ani jemu se nepodařilo udržet situaci
v NDR a od listopadu 1989 mohli obyvatelé volně přecházet z východního do západního
Německa. Od roku 1990 začala jednání představitelů obou německých států o sjednocení,
které prakticky znamenalo konec komunistického režimu.

Průběh pádů komunistického režimu byl pro země střední Evropy velmi podobný.
Hospodářská krize donutila strany přejít k ekonomickým reformám. S těmi automaticky
přicházelo i uvolnění ve společnosti a obyvatelstvo se začalo domáhat svých politických a
občanských práv. Komunistické strany na takovou situaci nebyly připraveny, a tím výrazně
napomohly ke svému vlastnímu konci.

9

Archie Brown, Vzestup a pád komunismu (Brno: Jota, 2011), str. 644.
Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989
(Praha: Libri, 2000). str 710.
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2. Protestní akce v Československu a reakce ze strany KSČ
Roky 1988 a 1989 se nesly ve znamení významných výročí spojených
s Československým státem. Některá z těchto dat připadla na důležité komunistické svátky,
jako například výročí Vítězného února. Naopak se komunisté obávali akcí opozice při
příležitosti výročí 21. srpna a 28. října. Kromě toho se konaly i velké náboženské akce. V roce
1988 to byla pouť na Velehrad a Levoč a o rok později oslava narozenin kardinála Tomáška a
svatořečení Anežky Přemyslovny. Ještě v roce 1988 si nebyla opozice tak jistá a díky tomu
měla komunistická strana situaci pod kontrolou. Všechny akce sledovala a o případných
zásazích se jednalo na schůzích Ústředního výboru.

2.1. Náboženské události
Jedním z prvních výrazných projevů katolické církve bylo sepsání petice Podněty
katolíků z roku 1988. Její tvůrci požadovali především odpoutání církve od státu, obnovení
řeholních řádů a zrušení zákonů potlačujících činnost církve. Akce měla podporu hlavně na
Slovensku, kde sehnali autoři nejvíce podpisů. Podepisovali se však i nevěřící. Celkově
nasbírali okolo 600 000 podpisů. 11
V červenci se konala v Čechách pouť na Velehrad a na Slovensku pouť do Levoče. Té
se účastnilo až 200 tisíc lidí. Obě akce si uchovaly čistě náboženský charakter a proběhly
klidně bez jakýchkoliv provokací. Z návrhu pro schůzi předsednictva ÚV KSČ vyplývá, že
strana obě poutě sledovala a hledala mezi poutníky představitele opozičních hnutí, ti na akci
sice byli, ale neprojevovali se. 12
Poklidně probíhala i oslava narozenin kardinála Tomáška v katedrále sv. Víta na
Pražském hradě, která se konala v červenci 1989. Celkem se mše zúčastnilo asi 2 000 osob,
z nichž někteří aktivisté vykřikovali hesla požadující náboženskou svobodu, či výuku
náboženství na školách. 13
Vyvrcholením náboženských akcí bylo svatořečení Anežky Přemyslovny 12. listopadu
1989 papežem Janem Pavlem II. Do Vatikánu jelo mnoho českých věřících v čele
11

Milan Otáhal, Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001),
str. 557.
12
Návrh pro schůzi předsednictva ÚV KSČ, Informace o průběhu poutí na Velehradě a v Levoči , předkládá J.
Fotjík, 5.7.1988, Archiv Ústavu pro soudobé dějiny, Praha, Archiv ÚV KSČ 1985-1989. kart. 12, spis PUV/293.
13
Návrh pro schůzi předsednictva ÚV KSČ, Předběžná informace o průběhu oslav narozenin kardinála Tomáška
a pouti v Levoči. předkládá J. Fojtík, 4.7.1989, Archiv Ústavu pro soudobé dějiny, Praha, Archiv ÚV KSČ 19851989. kart. 16, spis PUV/646
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s Tomáškem. Vedení Ústředního výboru události okolo svatořečení sledovalo, protože podle
nich „spatřuje Římskokatolická církev v ČSSR mimořádnou příležitost k posilnění svého vlivu
a využívá ho jako záminky k další aktivizaci náboženského života.“ 14

2.2. Politické demonstrace v roce 1988
Jak již bylo zmíněno výše, politických demonstrací a manifestací se účastnili hlavně
mladí lidé. Rok 1988 provázela významná výročí československého státu a opozice,
především Charta, pořádala různé připomínkové akce. Jejich cílem nebylo svrhnout režim, ale
připomenout je lidem.
Nejvýraznější demonstrací se stala ta 21. srpna 1988. Po dlouhé době to byla akce
masového charakteru, kde musela zasahovat policie. Lidé se scházeli u sochy sv. Václava na
Václavském náměstí a kladli k ní květiny. Během dne se na náměstí shromáždilo více lidí,
kteří večer pokračovali na Staroměstské náměstí. V té době už byly k zásahu povolány
jednotky SNB. 15 Proti demonstrantům nezasahovaly, ale šly v průvodu s nimi a snažily se co
nejrychleji celé shromáždění rozpustit. To se jim podařilo až v pozdních večerních hodinách.
Oslavy 28. října komunisté připravovali velmi dlouho. Obávali se, že by opozice
uspořádala další masové akce, a tak se jim pokusili alespoň trochu vyjít vstříc. Den se stal
znovu státním svátkem a měli se k němu možnost vyjádřit českoslovenští historikové.
Oficiální oslavy probíhaly na Pražském hradě a také na Václavském náměstí. Tam se
v odpoledních hodinách sešli také zástupci opozice, i přesto, že jim byla akce zakázána.
Bezpečnost se snažila akci zabránit už den před jejím konáním, když zatýkala podezřelé
osoby a prováděla domovní prohlídky. Tentokrát byl zásah proti demonstrantům brutálnější.
Příslušníci SNB proti nim použili vodní děla a psy. 16 Další menší akce se odehrály také u
hrobu T. G. Masaryka v Lánech, v Lipníku nad Bečvou, v Brně a Plzni. Komunisté si stále
mysleli, že podobné akce nemají a ani nebudou mít velký význam na jejich postavení. Podle
nich bylo opoziční jádro malé a ostatní demonstrující nevěděli, za co demonstrují a co
znamenají hesla, která vykřikují. 17

14

Návrh pro schůzi předsednictva ÚV KSČ. Opatření ke svatořečení Anežky Přemyslovny, předkládá Fojtík,
Lúčan, 18. 10. 1989, Archiv Ústavu pro soudobé dějiny, Praha, Archiv ÚV KSČ 1985-1989. kart. 18, spis PUV/516.
15
Oldřich Tůma, Zítra zase tady!: protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální
fenomén, (Praha: Maxdorf, 1994), str. 53.
16
Milan Otáhal, Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001),
str. 574.
17
Jaroslav Kojzar, Michal Podzimek, Karel Walter, „Kdo si plete demokracii s anarchií“, Rudé právo, 31.října
1988.
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Poslední manifestací roku 1988 bylo setkání na Škroupově náměstí při příležitosti Dne
lidských práv. Akce byla schválena, ale předcházelo jí dlouhé vyjednávání ve vedení
komunistické strany. Reformisté prosazovali povolování podobných demonstrací. Náměstek
ministra vnitra generál Lorenc dokonce navrhoval, aby se postupovalo podle sovětského
vzoru, kde mají konání demonstrací právně ošetřeno. Bezpečnost by pak také věděla, jak moc
tvrdě zasahovat a kdy. 18

2.3. Palachův týden
Pod tímto názvem se souhrnně říká demonstracím, které se konaly v týdnu od 15. do
21. ledna 1989. Pietní akce u příležitosti výročí smrti Jana Palacha byla naplánovaná na 15.
srpna. Celou akci pořádala opoziční sdružení České děti, Charta 77, Mírový klub Johna
Lennona, Nezávislé mírové sdružení a Společenství přátel USA. Shromáždění však nebylo
povoleno a organizátoři byli zatčeni. Bezpečnost už den předtím zajistila Václavské náměstí a
okolí, jelikož se objevily zprávy, že se na počest Jana Palacha upálí další dva lidé. Nebylo to
ale ničím podloženo.
I přes všechna opatření se v neděli 15. ledna sešlo na Václavském náměstí několik lidí
k pietnímu aktu položení květin. Lidové milice shromážděné brutálně rozháněly za použití
vodních děl, psů, slzného plynu i obrněných transportérů. 19 Zásah byl tak silný, že vzbudil
vysoký zájem i v zahraničí. Podle reportérky francouzského deníku Le Figaro Arielle
Thedrelové se na zákroku podílelo až 2000 policistů. 20 Podle Václava Bendy, který se
manifestace zúčastnil, zasahovala policie mnohem brutálněji, než 28. října. Dokonce najížděla
policejními auty do davu v úzkých uličkách, kde se dalo jen těžko vyhnout. 21
Hlavní komunistický tisk Rudé právo celou situaci zlehčoval a obhajoval jednání
Lidových milic a policie. Například ze zranění starších osob obviňují demonstranty, kteří
rychle utíkali z náměstí pryč. Jejich hlavním prostředkem je zesměšnění protestujících. Píší o
nich dokonce, že „ve snaze upoutat na sebe pozornost se dospělý muž při první výzvě ke klidu
vrhá na zem a kope kolem sebe“. 22
Na zásahy reagovala opozice dopisy určenými komunistické straně. Prvním z nich
bylo Prohlášení k 15. lednu Vlasty Chramostové a Libuše Šilhánové. Druhý dopis napsala
18

Milan Otáhal, Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001),
str. 574.
19
tamtéž, str. 577.
20
Jan Vladislav, Vilém Prečan, Horký leden 1989 v Československu (Novinář, 1990), str. 23.
21
tamtéž, str. 73.
22
Michal Podzimek, Karel Walter, Vlastimil Bradáč, „Záměr jasný: provokovat k neklidu“, Rudé právo, 17.ledna
1989.
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Demokratická iniciativa Federálnímu shromáždění ČSSR. Oba dokumenty zásah policie
odsuzovaly a vytýkaly režimu neochotu jednat s opozicí.
Ve stejný den proběhla také pietní akce v Chomutově, kde chtěli památku Jana
Palacha uctít umístěním desky na hřbitovní zeď. Zde policie rovněž zasáhla a několik lidí
pozatýkala.
Shromáždění na Václavském náměstí pokračovala i následující dny. Heslem
demonstrací se stalo „Zítra zase tady“, což přesně vystihovalo spontánní charakter akce. Proti
nim znovu zasáhla policie, ale už ne v takové síle, jako předešlý den. Mezi zadrženými
nechyběl jeden z vůdců opozice Václav Havel. Podobný scénář se odehrál 17. a 18. ledna na
tom samém místě. Bezpečnost se rozhodla tyto dva dny příliš nezasahovat a pak na
následující den, 19. ledna, plánovala znovu uplatnit sílu. 23 Ani v Rudém právu a Večerní
Praze už nebylo demonstracím věnováno tolik prostoru jako předchozí dny.
Nejhorší zásah přišel ve čtvrtek 19. ledna, jak Bezpečnost plánovala. Na Václavském
náměstí se znovu sešli demonstranti, kteří provolávali protisocialistická hesla. Cílem policie
nebylo demonstraci rozpustit, ale její účastníky potrestat a zastrašit. 24 Zatarasila celé náměstí
a dav mohl utéct pouze úzkými uličkami. Zaměřovali se hlavně na mladé lidi, které mlátili
obušky. Někteří dokonce zastavovali tramvaje a pobili i náhodné cestující v nich. 25
Na události 19. ledna reagovali komunisté o den později v článku v Rudém právu
„Republiku si rozvracet nedáme“. Události shrnují jako „demonstrace, za nimiž stojí političtí
ztroskotanci z let 1968-1969, ale i nové protisocialistické skupiny, opírající se o politickou i
hmotnou podporu reakčních sil ze zemí Severoatlantického paktu, především Spojených
států.“ 26
Reakce Bezpečnosti splnila svůj účel a 20. ledna už se na Václavském náměstí tolik
lidí jako předešlé dny nesešlo. Demonstranti byli pokojně rozptýleni do okolních ulic. O den
později se ještě konala pouť do Všetat k hrobu Jana Palacha, které se účastnili hlavně mladí
lidé. Veřejná i Státní bezpečnost zasahovaly už na nádraží a nakonec se do Všetat dostalo

23

Oldřich Tůma, Zítra zase tady!: protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální
fenomén, (Praha: Maxdorf, 1994), str. 22.
24
Oldřich Tůma, „Policejní násilí proměnilo náhodné kolemjdoucí v demonstrující dav“, Lidové noviny
(Mimořádná příloha Palachův týden 15. – 21. leden 1989), 15. ledna 1999.
25
Petr Placák, „Zásah proti skupině demonstrantů“, (Mimořádná příloha Palachův týden 15. – 21. leden 1989),
15. ledna 1999.
26
„Republiku se rozvracet nedáme“, Rudé právo, 20. ledna 1989.
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méně lidí, než bylo plánováno. 27 Tím skončil týden plný demonstrací, během kterého bylo
zatčeno 235 osob. 28
Vzhledem k tomu, že se Československo 15. ledna ve Vídni zavázalo dodržovat lidská
práva, vyvolaly lednové události negativní reakce ze zahraničí, a to nejen ze západu, ale i
z východu. Podporu opozici vyjádřila polská Solidarita i maďarské Sdružení svobodných
demokratů. Dokonce i tajemník Ústředního výboru v Maďarsku postup československé vlády
odsoudil. Zákrok proti demonstrantům odmítl v rezoluci i Evropský parlament, který
zdůraznil, že Československo by mělo dodržovat své mezinárodní závazky. 29

2.4. Aktivizace společnosti po lednu 1989
Po událostech z ledna 1989 se komunisté obávali, aby opozice nevyužívala
k protisocialistickým demonstracím významné akce častěji. Dalším takovým možným datem
byl 1. květen. Jednalo se spíše o individuální akce, ale i tak Bezpečnost zajistila Václavské
náměstí a prováděla opatření na důležitých místech v Praze, kde hrozilo větší shromáždění.
V dopoledních hodinách se sešli na Václavském náměstí chartisté v čele s Janem
Rumlem a požadovali propuštění Václava Havla z vězení. 30 Shromáždění bylo po pár
hodinách rozpuštěno. Podobné akce probíhaly také v Brně, i když ne v takové rozsahu.
V průběhu jara se uskutečnily ještě různé ekologické akce, například za záchranu Stromovky
v Praze, nebo proti výstavbě koksovny ve Stonavě. 31 Na podporu dodržování lidských práv
podle Závěrečného dokumentu KBSE uspořádala opozice v Praze 19. června korzo za lidská
práva.
Mnohem více se Bezpečnost připravovala na události 21. srpna 1989. Preventivní
opatření probíhala ve všech krajích, kde byli zadržování lidé, u kterých bylo podezření, že by
mohli přijet do Prahy na demonstrace. Opozice nebyla jednotná a nemohla se dohodnout, jak
velký rozsah budou akce mít. Část v čele s Václavem Havlem se obávala, že by režim mohl
přistoupit ke stejně drsnému potlačení jako v lednu. 32
Manifestační akce se konala již tradičně na Václavském náměstí a kromě
československé opozice se účastnily i opoziční skupiny z Maďarska, Polska a Itálie. Rozsah
27

Jan Vladislav, Vilém Prečan, Horký leden 1989 v Československu (Novinář, 1990), str. 32
Jan Křen, Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 2005), str. 975.
29
Jiří Suk, „Protesty prohloubily izolaci Husákova režimu“, Lidové noviny (Mimořádná příloha Palachův týden
15. – 21. leden 1989), 15. ledna 1999.
30
Oldřich Tůma, Zítra zase tady!: protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální
fenomén, (Praha: Maxdorf, 1994), str. 68
31
Milan Otáhal, Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001)
32
Jan Křen, Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 2005), str. 977.
28
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demonstrace byl však celkově menší a Bezpečnost nemusela tvrdě zasahovat. I tak účastníky
lustrovala a některé pozatýkala, včetně cizinců. Jakeš s Adamcem se domnívali, že krize
režimu je odvrácena. 33
Opozice si uvědomila, že pokud chce demonstracemi něčeho dosáhnout, musejí se
konat častěji. Chtěla si vzít příklad ze situace v Lipsku z října 1989, kde se sešlo na 70 tisíc
obyvatel na poklidné demonstraci, proti které neměla policie sílu zasáhnout. Rozdílem však
bylo, že v NDR už nebyl u moci Honecker, a proto se lidé nebáli vyjít do ulic. To by
v Československu nebylo možné. 34
Při příležitosti oslav 28. října se na Václavském náměstí sešli demonstranti
provolávající hesla požadující svobodu slova, propuštění Havla a svobodné volby. 35 Dav byl
Bezpečností vytlačován z náměstí a několik lidé přitom zatčeno. Ve výsledku ale akce
proběhla v klidu a ozbrojené jednotky nemusely proti nikomu zasahovat.

2.5. Listopadové události
Studentské shromáždění 17. listopadu při příležitosti 50. výročí povstání studentů proti
nacistům bylo po dlouhé době schválenou akcí. Málokdo totiž očekával, že by se situace
mohla vyostřit. Pozornost většiny opozice i komunistické strany se upírala k blížícímu se Dni
lidských práv 10. prosince.
Poklidný studentský průvod z Albertova se však rychle proměnil v manifestaci
s protisocialistickými hesly. K večeru dorazili studenti na Národní třídu a chtěli pokračovat
dále do Opletalovy ulice. Celou situaci sledovala Bezpečnost. Na Národní třídu vyslala
jednotky, které měly průvod zastavit. Zanedlouho poté došlo k prvním střetům mezi
demonstranty a SNB. Ty vyvrcholily v brutální potlačení celé manifestace.
Zprávy o pobití studentů se rychle rozšířily, a dokonce se roznesla fáma o zabití
jednoho studenta Martina Šmída. Zprávu o jeho smrti jako první vypustilo Rádio Svobodná
Evropa. 36 Události se tentokrát dotkly i běžných občanů, protože to byly jejich děti, které byly
na Národní třídě napadeny. Stále více lidí se zapojovalo do akcí, které následovaly, a
požadovali prošetření celého incidentu. V Rudém právu se však o žádném násilném zásahu

33

tamtéž
Oldřich Tůma, Zítra zase tady!: protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální
fenomén, (Praha: Maxdorf, 1994),
35
tamtéž, str. 78
36
Alena Müllereová, Vladimír Hanzel a kol., Albertov 16:00: Příběhy sametové revoluce, (Praha: Lidové noviny,
2009), str. 45.
34
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nepíše. Je pouze zmíněno, že demonstraci musela uklidňovat Veřejná bezpečnost. 37 Průběh a
úměrnost zásahů projednávala Generální prokuratura ČSR, i když studenti požadovali, aby to
vyšetřovala vojenská prokuratura.
Ke studentům se brzy přidali herci pražských divadel a hned 18. listopadu začali
stávkovat. Zásah Bezpečnosti byl podnětem pro vznik nezávislých iniciativ. V Bratislavě to
byla Verejnosť proti nasiliu a v Praze Občanské Fórum. Jejich cílem byla snaha vyjednávat
s režimem, který postupně ztrácel sílu.
Herci i studenti vyzývali k protestu prostřednictvím generální stávky svolané na 27.
listopadu. Měla se jí účastnit polovina všech pracujících v zemi. 38 Konala se mimořádná
zasedání ÚV KSČ, aby komunisté posoudili situaci v zemi. Bylo však vidět, že část z nich si
neuvědomuje, jak je situace vážná. 24. listopadu odstoupil generální tajemník Jakeš. Nahradil
ho Karel Urbánek.
Režim už před generální stávkou uvažoval o jednání s opozicí. Tohoto úkolu se
nakonec ujal předseda Federálního shromáždění Adamec, který usedl s Občanským Fórem ke
kulatému stolu. Přestože byly jednotky připraveny i následující dny, už proti demonstrantům
nezasahovaly. 39
Akce na podporu pražských studentů se odehrávaly také v Brně, Českých
Budějovicích nebo v Bratislavě. I tam demonstrace probíhaly několik dní a dav odsuzoval
zásahy na Národní třídě a požadoval změnu politické situace. Režim už byl tak slabý, že proti
těmto akcím nezasahoval.
Během akcí v roce 1988 a 1989 vystřídal režim několik druhů reakcí. Od pokojných
průběhů až po drsné zásahy jako během Palachova týdne. Bezpečnost se dokonce v roce 1989
pokoušela na demonstrace pronikat zevnitř. K tomu využívala své příslušníky, kteří se
vydávali za demonstranty. Všechny tyto zásahy byly jasným důkazem toho, že na rozdíl od
sousedních států, československá vláda nestála o dialog s opozicí a chtěla režim udržet za
každou cenu. Brutální zásahy však svědčily spíše o bezradnosti celého systému. 40 Do poslední
chvíle se komunistům dařilo udržovat své noviny Rudé právo, které režim podporovaly až do
konce.
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3. Kdo rozhoduje a kdo zasahuje
Zásahy na demonstracích prováděla Státní Bezpečnost, někdy s pomocí Lidových
milicí. Rozhodnutí, zda vůbec zasáhnout předcházela dlouhá jednání stranických institucí. Ve
všech sice vládli komunisté, ale každá měla svou představu o tom, jak by se situace měla řešit.
Proces rozhodování nebyl jednoduchý a jednotlivé instituce si vzájemně připravovaly
podklady pro jednání. V té době bylo schváleno i mnoho nových zákonů, které se vztahovaly
přímo na připravované akce. Právo tak sloužilo komunistickým účelům.

3.1. Federální ministerstvo vnitra
Hlavním úkolem Federálního ministerstva vnitra (FMV) bylo zajištění bezpečnosti
v zemi. Pod jeho vedení spadala i Státní bezpečnost, která se řídila rozkazy ministerstva.
V čele FMV stál František Kincl. Ve skutečnosti však řídil ministerstvo Ústřední výbor KSČ,
i když Jakeš tvrdil, že do vedení vůbec nezasahoval, což byla chyba a měl se tomu věnovat
více. 41 V době největších demonstrací v letech 1988 a 1989 bylo často stranou kritizováno, že
jejich opatření nejsou dostatečně účinná.
Další významnou postavou ministerstva vnitra byl generál Alojz Lorenc. Působil jako
první náměstek ministra Kincla, ale na ministerstvu měl vliv už před jeho nástupem. Pod
Lorencovo vedení spadaly všechny kontrarozvědné útvary Státní bezpečnosti a byl také
zodpovědný za jejich reformu, která začala v roce 1988.
Ministerstvo mělo rozsáhlou dokumentaci ohledně mimořádných bezpečnostních
opatření, která bylo třeba zajistit během akcí opozice. Akce byly rozděleny do sedmi stupňů
podle závažnosti. První stupeň obnášel pouze zvýšení aktivity silových orgánů. Oproti tomu
sedmý stupeň už počítal se zapojením všech sil, včetně Lidových milicí a Československé
lidové armády. 42 Návrhy jaký stupeň bude daná akce mít, museli předkládat ještě Ústřednímu
výboru ke schválení. Během takových akcí měl být zřízen Společný operační štáb. V tom
zasedli ministr národní obrany, republikoví ministři vnitra, náměstci FMV a náčelník hlavního
štábu Lidových milicí. 43
Například v srpnu roku 1989 doporučovalo ministerstvo 3. stupeň mimořádných
bezpečnostních opatření, což znamenalo aktivizaci jednotek SNB. Jednalo se tak o největší
41
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zapojení represivních složek od událostí v srpnu 1969. 44 Stejný stupeň byl překvapivě
vyhlášen i během 17. listopadu a následujících dnů. Ministerstvo se domnívalo, že
bezpečnostní situace v Československu byla plně pod kontrolou.
3.1.1. Rozkazy ministra vnitra
V reakci na měnící se situaci zřídil ministr vnitra operační štáb, který projednával
bezpečnostní situaci v zemi a přímo řídil Státní bezpečnost. I přesto byl za veškeré akce
zodpovědný ministr Kincl. Měl na starosti hlavně vyhlašování jednotlivých stupňů
mimořádných bezpečnostních opatření. Také musel třikrát do roka předkládat souhrnné
materiály o bezpečnostní situaci v zemi. V kritickém roce 1989 předkládal tyto materiály
častěji. Krátce po listopadových událostech prohlásil, že úkoly Státní bezpečnosti už nelze
koordinovat a změnil 3. stupeň mimořádného bezpečnostního opatření na první stupeň.
K úplnému zrušení došlo až 5. prosince.
3.1.2. Operační štáb
Náčelníkem operačního štábu se stal generál Alojz Lorenc. Úkolem štábu mělo být
„…řídit a koordinovat bezpečnostní opatření k ochraně klidného a nerušeného průběhu,
příprav a konání sledovaných akcí na celém území ČSSR.“ 45 Zaměřoval se také na činnost
opozice a úzce spolupracoval s Československou lidovou armádou.
Scházel se vždy před důležitými událostmi, během kterých hrozily demonstrace, nebo
jiná vystoupení opozičních hnutí. Klíčová byla výročí v roce 1988, zvláště pak 21. srpen, kdy
operační štáb zasedal již do července. V té době stále podporoval silné zásahy Bezpečnosti, a
dokonce chtěl více zapojit Veřejnou bezpečnost. Ještě o rok později v srpnu 1989 požadoval
rychlý a efektivní zásah v případech, že by se situace zdramatizovala.
Velké demonstrace se očekávaly na říjen 1989, ale už tam zastával generál Lorenc
názor, že by případné zásahy měly probíhat citlivěji, než tomu bylo dříve. Když nastaly
listopadové demonstrace, scházel se operační štáb každý den. Při hodnocení došel k závěru,
že zásah jednotek Státní bezpečnosti na Národní třídě proti studentům nebyl důvodem
události, které následovaly po 17. listopadu. 46
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3.2. Státní bezpečnost
Generál Lorenc, pod kterého spadala Státní bezpečnost, si velmi dobře uvědomoval
nutnost její reformy. Už v roce 1987 byla zahájena akce s názvem „KLÍN“. Jejím úkolem bylo
zabránit sjednocení opozice. Bezpečnost se snažila pronikat mezi členy opozice a vyvolat
vzájemnou nedůvěru. Také chtěla zabránit stykům se zahraničím. Nejvíce byla akce zaměřena
proti Chartě 77, ale nebyla příliš úspěšná.
V rámci reformy Státní bezpečnosti byla v roce 1988 zřízena Hlavní správa
kontrarozvědky, známá jako II. správa SNB. V minulosti byla vytvořena už v roce 1953 podle
sovětského vzoru. Zrušena byla v roce 1974. Jejím hlavním úkolem mělo být zabránění
politického uvolnění a snaha udržet komunistickou stranu stále u moci, dále „včasné
odhalování podmínek a možností negativních jevů v naší společnosti“ 47 a „sledovat a
analyzovat nové společenské jevy, …“ 48 Nejvýraznější změnou měla být jednotnější práce
kontrarozvědky a větší ofenzivnost vůči opozici.
Ani po zřízení kontrarozvědky se bezpečnostní situace v zemi nezměnila a opoziční
hnutí stále nabírala na síle. Náčelník Hlavní správy kontrarozvědky Karel Vykypěl dokonce
v červenci roku 1989 prohlásil, že se jim nedaří potlačovat protisocialistická hnutí, tak, jak
bylo potřeba. 49 Kontrarozvědka byla nakonec 15. února 1990 zrušena.
Dalším neúspěšným, pokusem reformovat Státní bezpečnost bylo zapojení jednoho
z příslušníků do struktur opozice. Jednalo se o poručíka Ludvíka Zifčáka, který vystupoval
jako student z Ostravy Milan Růžička. Celý nápad vznikl, když se setkal se zástupkyní
opozice Annou Šabatovou. Té tvrdil, že je student, když se ho ptala na názory na politickou
situaci. Jeho nadřízení rozhodli, že zařídí Zifčákovi vše potřebné, aby se mohl zapojit mezi
aktivní studenty. Rozhodnutí, jestli může být taková věc povolena, měl schvalovat generál
Lorenc, ale ten návrh ani neviděl. 50 První akce, které se student Martin Růžička účastnil, byla
demonstrace na Václavském náměstí 21. srpna 1989. Velmi rychle se pak seznámil se
studenty, které na akcích potkával. Dokonce založil vlastní iniciativu Nezávislé studentské
sdružení. Nemělo však velkou popularitu a mnoho lidí to příliš neoslovilo. 17. listopadu se
účastnil pochodu z Albertova na Národní třídu, kde byl Bezpečností zraněn. Při výslechu
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v roce 1990 uvedl, že mu Státní bezpečnost nařídila, aby na Národní třídě hrál zraněného. 51
Svou výpověď ale u výslechů několikrát měnil, a tak není jasné, nakolik je to pravdivá
informace. Nakonec byl Zifčák odsouzen na osmnáct měsíců ve vězení. Dvacet let po roce
1989 uvedl, že svých činů nelituje a mrzí ho, že se komunistický systém vzdal tak rychle a
bez boje. 52
I na fungování Státní bezpečnosti měla velký vliv komunistická strana. Zástupce
náčelníka kontrarozvědky dokonce prohlásil, že nemohli pořádně vykonávat svou činnost,
protože na ně měla strana moc velký vliv. Kvůli tomu museli postupovat represivně, což
kritizovali i oni sami. 53

3.3. Ústřední výbor KSČ
Faktickou moc v Československu držel Ústřední výbor. Byl nejvyšším orgánem KSČ
a v jeho čele stál generální tajemník. Tím byl od roku 1987 Miloš Jakeš. Řízení a koordinaci
mocenských orgánů obstarávalo 13. oddělení ústředního výboru, oddělení státní
administrativy. Oddělení spojoval ministerstvo vnitra, prokuraturu, soudy a armádu. Pod jeho
fungování spadaly i Lidové milice. Jeho hlavním úkolem bylo, aby rozhodnutí Ústředního
výboru byla realizována.
Vedoucím státní administrativy byl Rudolf Hegenbart, který zastával reformní křídlo
komunistické strany. Jeho oddělení nemohlo vydávat žádná rozhodnutí, pouze dohlížet a
vypracovávat podklady. Hegenbart se nikdy netajil tím, že mu zásah Bezpečnosti během
Palachova týdne přišel příliš silný. 54 Jakešovi předložil v lednu materiály, ve kterých bylo, že
by se komunisté neměli spoléhat pouze na represivní zásahy. K Jakešovi se však dokument
ani nedostal, protože jeho spolupracovník Jan Fojtík se domníval, že to není třeba. 55
Další podklady pro jednání dostával Ústřední výbor od ministerstva vnitra. Měl
všechny informace o bezpečnostní situaci v zemi a po skončení akcí dostával i její
vyhodnocení. Například po událostech z října 1988 ministerstvo v závěrečné zprávě uvedlo,

51

tamtéž, str. 29
Alena Müllereová, Vladimír Hanzel a kol., Albertov 16:00: Příběhy sametové revoluce, (Praha: Lidové noviny,
2009),str. 264
53
Milan Otáhal, Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001),
str. 609
54
„Leden – Nástup ke společenskému zvratu“, osobní stránky předlistopadového politika Rudolfa Hegenbarta,
http://www.hegenbart.cz/2012/01/leden-1989-%E2%80%93-nastup-ke-spolecenskemu-zvratu/ (11.5.2013)
55
Pavel Žáček, „Ochránkyně „socialistické “zákonnosti“, Pamět a Dějiny III, č.1 (2009)
52

18

že jednotky SNB nebyly schopny zakročit tak, jak měly a byly špatně koordinované. Díky
tomu byl zákrok málo účinný. 56 V lednu 1989 už byly všechny jednotky připraveny.
Ani s rokem 1989 nechtěl Ústřední výbor ustoupit a někteří starší členové požadovali i
mnohem tvrdší zásahy a postihy proti opozici. Ve druhé polovině roku 1989 Federální
ministerstvo vnitra informovalo komunisty o úmyslu opozice uspořádat kulatý stůl po vzoru
Polska a Maďarka. Toho se komunisté obávali a prostřednictvím zásahů Státní bezpečnosti
chtěli získat čas. Část z nich si stále neuvědomovala stav československé společnosti. Ještě
v listopadu 1989 byly do Prahy povolány jednotky Lidových milicí k udržení bezpečnosti.
Ústřední výbor se je ale bál použít, a tak je Miloš Jakeš zase odvolal.
V neposlední řadě byla pro pořádek v zemi důležitou složkou prokuratura. Její
struktura byla podobná jako u ministerstva vnitra. Existovala jedna federativní a dvě
republikové, které jí byly podřízeny. Měla za úkol centralizovat Státní bezpečnost a Veřejnou
bezpečnost na federální úrovni. Byla tedy jedním z nejdůležitějších politických nástrojů
komunistické strany. Od roku 1988 působil v čele generální prokurátor Ján Pješčák, který
předtím zastával funkci náměstka ministra vnitra. Podle něj neměla prokuratura vůbec reálnou
moc nad operativní činností Státní bezpečnosti a sám Pješčák se neúčastnil ani jednoho
zasedání, kde by se jednalo o zásazích proti demonstrantům. 57
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4. Co ovlivnilo jednání o zásazích?
Rychlost, kterou po 17. listopadu nabraly události spád, překvapila opozici i
komunistickou stranu. Rozhodující vliv na to měla kritická situace uvnitř strany, která se
snažila již od roku 1988 reformovat, ale bála se s reformami zajít příliš daleko. Dalším
faktorem byla mezinárodní situace a hlavně pády režimu v sousedních zemích, od nichž už
nemohlo Československo očekávat podporu. S tím vším jde ruku v ruce i změna
československé společnosti. Ta se přestala bát a vyslovila nesouhlas s komunistickou stranou.

4.1. Situace v komunistické straně
Ústřední otázkou se po událostech ze srpna a října stalo, jestli proti podobným akcím
zasahovat. A v případě, že ano, tak jak. Ve straně však příliš prostoru pro dialog nebylo. Stále
existovalo silné neostalinistické křídlo. Neostalinisté viděli v represivních zásazích jediný
možný způsob, jak potlačit opozici a utlumit její činnost. Z reforem, které probíhaly v celém
východním bloku, se uchýlili pouze k těm ekonomickým. Nechtěli dopustit, aby se opakovalo
uvolnění společnosti jako v roce 1968.
Odmítání vnitřní reformy mělo za následek izolaci strany. Ta se nebyla schopna
vypořádat se změnami, které probíhaly a ani si je pořádně neuvědomovala. Na zasedání na
Červeném Hrádku to generální tajemník Miloš Jakeš popsal, že jsou všichni jako „kůl
v plotě.“ 58 Ten sám si ještě v červenci 1989 myslel, že situace v Československu je
stabilizovaná. O nepřipravenosti strany na 17. listopad svědčí i fakt, že Jakeš a Hegenbart byli
mimo Prahu a dorazili až následující den.
4.1.1 Čínská inspirace
Ještě v létě roku 1989 sympatizovali českoslovenští komunisté se svými kolegy
v Čínské lidové republice. V Pekingu došlo na přelomu května a června 1989 k brutálnímu
potlačení demonstrantů na náměstí Nebeského klidu. Proti demonstrantům zasáhla armáda
pomocí tanků a ozbrojené pěchoty. Podporu čínskému zákroku vyjádřila komunistická strana
v Rudém právu 14. června, kdy vyšel článek popisující pekingské události. 59 Ministr obrany
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Milán Václavík se dokonce do Číny vypravil, aby se seznámil s metodami potlačování
demonstrantů. 60
Kromě Československa vyjádřila podporu i NDR a Bulharsko. Bylo to pro komunisty
povzbuzení, ale i přesto potlačení nepodporovali tolik jako Honecker. 61 To ho nakonec stálo
křeslo generálního tajemníka.
4.1.2. Štěpení strany
Jak je napsáno už v úvodní kapitole, ve druhé polovině osmdesátých let došlo
k výrazné názorové polarizaci komunistické strany. Konzervativní křídlo pod vedením Miloše
Jakeše mělo převahu nad reformisty. Největším Jakešovým protivníkem ve straně byl
Ladislav Adamec. Podle generálního tajemníka se snažil Adamec pouze zviditelnit a protlačit
k vrcholu. 62 Hlavní rozdíl mezi oběma křídly byl způsob, kterým chtěli řešit demonstrace
opozičních hnutí. Neakceschopnost ovlivnilo i to, že členové strany se nemohli spolehnout na
sebe navzájem.
Konzervativci se nebáli zasahovat podle čínského vzoru. Na podzim 1989 si už i oni
uvědomili, že na to je pozdě. Ze zhroucení režimů ve střední a východní Evropě obviňovali
Gorbačova. Bylo to podle nich nevyhnutelné a role komunistické strany již nebyla tak
významná. Ti nejvyhraněnější komunisté dokonce nevěřili, že by revoluci byli schopni udělat
studenti či opozice. Dle jejich názoru to vše bylo dílem americké CIA. 63 Jiní se zase
domnívali, že s opozicí spolupracovala Státní bezpečnost.
Nejvýraznější osobou požadující změny ve straně byl již zmíněný Ladislav Adamec.
Patřil mezi mladší generaci komunistů. Snažil se využít měnící se situace a jako z prvních
jednal s opozičními hnutími. Objevily se dokonce zprávy, že reformisté chtěli už před
revolucí zapojit Václava Havla do nějaké kulturní organizace. K realizaci nápadu pak ale
nedošlo. 64
Kromě Adamce se v reformním křídle prosazoval výrazně Rudolf Hegenbart, vedoucí
oddělení státní administrativy. Ani on se netajil tím, že Jakeše nemá příliš v oblibě. Po roce
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1989 dokonce přiznal, že „pracoval na rozbití stávajících struktur.“ 65 Místo toho by se
zaměřil na ochranu životního prostředí. Díky své pozici měl přístup k mnoha materiálům od
ústředního výboru i ministerstva vnitra. Z těch dokumentů, které k 17. listopadu viděl,
vyplývá, že rozkaz o zásahu na Národní třídě nevydal ani Lorenc ani Jakeš, ale mohl to udělat
kdokoliv. 66
17. listopad skončil ve prospěch reformních komunistů, kteří mohli i po revoluci
působit v politice. Například Adamec působil jako poslanec Federálního shromáždění v letech
1990 až 1992. Naopak pro konzervativní komunisty byla prohra komunismu a odvolání
Lidových milicí známkou slabého vedení státu a společnosti. Příkladem jednání obou křídel
komunistů byla obálka Rudého práva ze středy 22. listopadu. Je na ní Miloš Jakeš se svým
projevem v televizi z předchozího dne. V projevu zdůrazňuje potřebu reforem a společného
dialogu. Hned pod tím je krátký článek o tom, jak se již Ladislav Adamec sešel s některými
představiteli opozice. 67
4.1.3. Miloš Jakeš
Jakeš byl prvním mužem komunistické strany, a proto se všechna kritika za její selhání
v roce 1989 snesla na něj. V křesle generálního tajemníka nahradil Gustava Husáka, který se
nijak netajil tím, že se mu změna příliš nelíbí. Došlo tím totiž k posílení protireformního
křídla. Mnoho lidí tvrdilo, že Jakeš byl na místo dosazen, protože se s ním dalo lépe
manipulovat, než s Husákem. 68 Neuměl se příliš dobře prezentovat a nepůsobil ani příliš
chytře. 69
Je možné, že kdyby místo Jakeše byl generálním tajemníkem někdo jiný, nemusela by
se komunistická strana, tak brzy vzdát. Jakeš stejně jako jeho kolegové situaci podcenil. Podle
něj bylo mnohem větším nebezpečím štěpení strany, protože to znejistilo jeho pozici. Také se
obával mezinárodních vlivů. Opozici, v čele s Chartou nepovažoval za takové nebezpečí. 70
Podle Hegenbarta vydal v červnu rozkaz pro Lorence a Kincla, aby se nezatýkali Havel a jiní
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disidenti. Hegenbartovi přišlo nařízení generálního tajemníka nesmyslné. 71 V červenci se
Jakeš zúčastnil celostátní porady krajských náčelníků StB, kde byla představena nová
metodika práce, jejímž cílem bylo zvýšení represí. 72 Ještě v říjnu 1989 byl Jakeš odhodlaný
proti demonstrantům zasáhnout silou.
Po příjezdu do Prahy 18. listopadu už situaci neměl pod kontrolou. Jeho posledním
činem ve funkci bylo svolání a následné odvolání Lidových milicí. 24. listopadu se konala
zvláštní schůze Ústředního výboru. Jakeš se na ní připravoval a očekával odstoupení
některých komunistů. Krizovou situaci však nedokázal zvládnout a na schůzi chtěl
projednávat změny v hospodářství, které v tu chvíli sice byly na programu, ale nikdo se jimi
nechtěl zabývat. Miloš Jakeš odstoupil a s ním i celé užší vedení. Komunisté byli zaskočeni a
snažili se najít kvalitního kandidáta na jeho místo. Nakonec se novým tajemníkem stal Karel
Urbánek. Jeho protikandidátem byl Lubomír Štrougal, ale Urbánek získal podporu Gustáva
Husáka. Už se mu však nepodařilo získat podporu obyvatelstva, kterou měl například
Adamec. V porevolučních rozhovorech pak říká, že měl o místo více bojovat a že se celkově
měla Komunistická strana více snažit udržet se u moci. 73
Na mimořádném zasedání Ústředního výboru 24. listopadu schválili komunisté devět
opatření k současné situaci. Jedním z bodů bylo i to, „aby při řešení současných politických
problémů nebylo použito mocenských prostředků, pokud nedojde o ohrožení života a zdraví
lidí.“ 74 Kromě toho ještě vyjádřili ochotu reformovat společnost a nabídli dialog opozičním
skupinám.

4.2. Mezinárodní situace
Důležitou roli při rozhodování komunistické strany o zásahu hrála mezinárodní
situace. Změna nastala už s nástupem Gorbačova, kdy českoslovenští komunisté ztráceli
podporu Sovětského svazu. Pomalu zanikalo striktní rozdělení na východní a západní Evropu
a západní tisk se začal více zajímat o dění ve střední Evropě. Tím se vedení dostalo pod tlak a
muselo uvažovat, jakou jinou formou, než násilnou, se s opozicí vypořádat. Největší vlna
kritiky po celém světě se zvedla po zásazích během Palachova týdne.
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Velký vliv měly i sousední země, především Polsko a Maďarsko, kde komunisté
postupně ztráceli moc a dělili se o ni s opozicí. Polská Solidarita velmi aktivně podporovala
český disent a několikrát během roku 1989 přijeli její zástupci do Československa. Například
přijela podpořit demonstraci 21. srpna. Disent navazoval styky i s Maďarskem. Vedení strany
už nemělo podporu sousedních států, kromě NDR, kde se režim stále držel. Také proto se
komunisté báli při demonstracích zasahovat.
V roce 1989 stoupaly i kritické články v zahraničních médiích a začínalo se psát o
československém disentu. Především Václav Havel se stal v zahraničí uznávanou osobností.
Komunistické straně se nelíbilo, že se o ní nepíše v dobrém a obviňovala polskou Solidaritu
z toho, že vede protičeskoslovenskou kampaň. 75 Na druhou stranu, byla média ze sousedních
zemí v roce 1989 objektivní, a proto stoupal zájem z Československa. Lidé mnohem radši
koukali na polskou nebo maďarskou televizi, než na československou.
Zájem západního světa vzrostl díky Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
(KBSE), která se konala od roku 1985 ve Vídni. Navázala tak na Helsinskou konferenci
z roku 1975. Československo se v jejím závěrečném dokumentu zavázalo k dodržování
lidských práv na svém území. Konference končila na konci ledna 1989 a komunisté ještě
během jejího konání potlačili v Praze demonstrace během Palachova týdne. To vyvolalo
velkou vlnu kritiku, dokonce i ze Sovětského svazu. Tím skončila jednota názorů ve
východním bloku. Sověti se již od roku 1988 snažili donutit Československo, aby přestalo
rušit vysílání Radia Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Začátkem ledna 1989 už mohl rádia
naladit každý.
Během listopadových událostí se nemohla komunistická strana spolehnout ani na
jednoho ze svých sousedů. V NDR proběhla revoluce o měsíc dříve. Vedení strany si ještě
dovolilo potlačit demonstraci studentů 17. listopadu, o které zahraniční média informovala.
V následujících dnech situaci dále sledovala, a tak komunisté už nemohli dopustit další
násilnosti. Jakeš ještě v listopadu vyrazil do Moskvy na setkání s Gorbačovem. Myslel jsi, že
má jeho podporu, ale bylo to naopak. 76
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4.3. Změny v československé společnosti
Na rozdíl třeba od Polska měla československá společnost tu nevýhodu, že měla stále
v živé paměti srpnové události z roku 1968. Protesty proti komunistické straně vnímali
obyvatelé jako protesty proti celému Sovětskému svazu, který na začátku osmdesátých let
ještě stále měl uplatňovat Brežněvovu doktrínu. Změna nastala po Gorbačovově prohlášení,
že už nebude zasahovat do dění ve státech střední a východní Evropy.
I přesto, že velké demonstrace byly hlavně ve velkých městech, získával si disent
postupem času podporu značné části obyvatelstva. Stále více lidí od roku 1988 projevovalo
nespokojenost s režimem. Disent představoval pro občany určitou naději na změnu, která byla
nutná a komunistická strana jí nebyla schopna.
Komunistická strana o rostoucí nespokojenosti věděla. Obyvatelé k jejímu vyjádření
používali oficiální prostředky jako oznámení a dopisy. Ty posílali i Ústřednímu výboru a
generálnímu tajemníkovi Jakešovi. Hlavním důvodem byly ekonomické problémy, kvůli
kterým klesala životní úroveň obyvatelstva a tím obyvatelé ztráceli i životní jistoty, které jim
strana slibovala.
Nespokojenost prostupovala všemi vrstvami společnosti a v roce 1989 se do
podpisových akcí zapojovalo stále více lidí. Mezi nimi byli také umělci a vědci, kteří nemohli
být perzekuováni, protože by pak nemohli vykonávat svou profesi. To by v případě vědců,
nebo učitelů mělo dopad na celý stát.
Od sedmdesátých let se v československé společnosti začaly vyvíjet proudy, které
usilovaly o zlepšení životního prostředí. Hospodářství Československa bylo založeno na
těžkém průmyslu, který ničil okolní přírodu. V rámci ušetření nebrali ohled na ochranu
přírody a přitom její obnova stojí mnohem více peněz.
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Ekologická hnutí si velmi rychle

získala podporu obyvatel, protože se jednalo o jejich zdraví. Zapojovali se tedy především ti,
kterých se to dotýkalo. V 80. letech se ekologie dostala i do programů disidentských hnutí, i
když to bylo spíše okrajově. Opozice bohužel nevyužila potenciál ekologických otázek.
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Jelikož byla poškozená území převážně na hranicích, spolupracovalo Československo aktivně
i s Polskem a Maďarskem. V roce 1989 se objevila snaha o založení ekologické strany, ale
komunistická strana ji nepovolila.
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Nejkritičtější situace týkající se životního prostředí byla v severních Čechách.
V listopadu se v Teplicích konala demonstrace požadující čistý vzduch. Shromáždění nebylo
povolené a účastnilo se ho na 1000 lidí. 79 Lidé se pak scházeli i nadcházející dny, ale
Bezpečnost akci pokaždé potlačila. Jednalo se v té době o první zásah proti demonstrantům
mimo Prahu. 80
Další výraznou skupinou byli mladí lidé, především studenti. Sdružovali se do
oficiálních spolků, jako byl například Svaz socialistické mládeže a pak do organizací jako
například Nezávislé mírové hnutí nebo České děti. Poslední zmíněná skupina organizovala
především protisocialistická shromáždění na Václavském náměstí při významných výročích.
Je zřejmé, že jedním z hlavních hybatelů revoluce byla občanská společnost, která se
během 80. let stále více aktivizovala. To se ukázalo hlavně na listopadových událostech, kdy
lidé už nechtěli další zásahy Bezpečnosti a vyšli do ulic. Opozice nebyla na takovou situaci
vůbec připravena, její vrchní představitelé v té době dokonce ani nebyli v Praze. Netušili, že
by se ze studentské manifestace mohl stát převrat. Petr Pithart k této skutečnosti uvedl, že
„moc ležela na chodníku.“ 81

4.3.1. Média
Společenské změně na konci 80. let se přizpůsobovala i média. Československá
televize byla pod vlivem komunistické strany, ale v druhé polovině roku došlu personálním
změnám a byl vyměněn generální ředitel. Během listopadových událostí vysílala mimořádná
zasedání Ústředního výboru, a dokonce odvysílala skutečné záběry ze zásahu na Národní
třídě. 82 Kromě televize měli komunisté vliv i na rozhlas. Ten informoval o listopadu velmi
stručně a některé informace byly zkreslené. 20. listopadu se uskutečnila demonstrace před
budovou Československého rozhlasu. O pár dnů později vyjádřili svou nespokojenost i
zaměstnanci rozhlasu a vytvořili svoje vlastní Občanské fórum. 83 V jeho čele byl Karel
Weinlich.
Důležité médium pro opozici byly Lidové noviny. V padesátých letech byly zakázané,
ale v roce 1987 začaly vycházet samizdatově. Iniciativy se chopili Jan Ruml a Rudolf Zeman.
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Oba byli kvůli novinám stíháni, což ukončily až listopadové události. I přesto, že noviny
nebyly oficiálními, získaly si oblibu lidí. Jako jediné totiž podávaly objektivní informace,
které lidé chtěli.
Informace o opozici občas přinášelo i Rudé právo. Komunisté to zdůvodňovali tak, že
je třeba znát dobře názory svého protivníka, aby byl možné je vyvracet. 84 Také si mohli
vybrat, jaké informace budou uveřejňovat. Psali například o Chartě, ale nikdy nezveřejnili její
text. V únoru 1989 dokonce v Rudém právu otiskli dopis Vojtěcha Mencla, předsedy Klubu
za socialistickou přestavbu Obroda. Vyjádřil v něm, že neusilují o to být politickou stranou,
ale chtějí „přispívat k tomu, aby se v naší společnosti vytvářela tvořivá socialistická pluralita názorů
a nacházely se prostředky, kterými by se socialistický vývoj dostal na vzestupnou dráhu.“ 85 I tak to

bylo pro komunistickou stranu nepřijatelné.
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Závěr
Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, jak velká byla možnost násilného řešení
krize komunistických režimů. Byla velmi malá. Dění v Československu je třeba chápat v širší
perspektivě a ta nám ukazuje, že události roku 1989 byly nevyhnutelné. S pomalým koncem
studené války končila i polarizace Evropy a Západ se začínal více zajímat o dění na východě.
Československo tak přestalo být kryté Sovětským svazem a informace o dění v zemi se
dostávaly do celé Evropy. Směr informací byl i opačný. Obyvatelé Československa celého
východního bloku měli snazší přístup k informacím a nemuseli se spoléhat jen na tisk
ovládaný komunistickou stranou.
Práce ukázala, že komunistická strana byla během listopadových událostí bezradná.
Kdyby se ty samé události staly v sedmdesátých letech, byla mnohem větší pravděpodobnost,
že by k zásahu a potlačení demonstrací došlo. Nyní byli komunisté pod dohledem celého
světa a věděli, že by jejich rozhodnutí nikdo nepodpořil. Snad kromě Rumunska a Číny.
Velký podíl na tom měla i československá občanská společnost, která si byla
mezinárodních změn vědoma. Lidé tak věděli, že o jejich demonstracích a manifestacích se
dozví celá Evropa a že nedovolí komunistům, aby proti nim brutálně zasáhli.
Revoluce se ve střední Evropě byly velkým překvapením, především svou rychlostí a
mírností. Dokonce by se dalo spekulovat o tom, jestli to opravdu revoluce byla. Když se však
vezmou v potaz všechny faktory, které jsou v práci popsány, jsou středoevropské revoluce
logickým vyústěním dění v celé Evropě od 80. let.
Další výzkum by se měl zabývat úlohou menších měst a vesnic v Československu, kde
byl po většinu roku 1989 naprostý klid. Mnohdy ani Krajské výbory KSČ nevěděly, co se
v Praze děje a proč strana jednala tak, jak jednala, jim nebylo vysvětleno. Štěpení strany na
reformisty a konzervativce platilo pro celou zemi, ale hlavní boj mezi nimi se odehrával jen
v Praze.
Také není příliš velký prostor věnován událostem na Slovensku, kde se po
listopadových událostech v centru Bratislavy scházely davy, aby pražským studentům
vyjádřily podporu. Paralelně s Občanským fórem pak vzniklo na Slovensku sdružení
Verejnost proti násiliu, které se po pádu komunismu také podílelo na nové vládě.
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Summary
The aim of this study was to answer the question how big was the prospects of the
violent solution in the crises of the Communist Regimes. It was very small. What happens in
Czechoslovakia is to be understood in a wider perspective. It shows us that the event of 1989
were inevitable. With the slow end of the Cold War ended also polarization of Europe and
West began more concerned about what is happening in the east. The international situation
was thus the first factor. The second factor was the condition of the Communist Party of
Czechoslovakia, where it was a dispute between conservative and reformist communists. The
last factor was the social change that has taken place in all the countries of Central Europe.
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