
   
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

 FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ  

Katedra Obecné antropologie 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Anežka Mejzrová 

 

Sametová revoluce na malém městě 

Revoluční dění roku 1989 v Kolíně v mikrohistorické perspektivě 

 

 

Diplomová práce  

 

 

 

Vedoucí práce: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. 

 

 

 

Praha 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 

všechny použité prameny a literaturu, a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského 

studia či k získání jiného nebo stejného titulu. Současně dávám svolení k tomu, aby byla tato 

práce zpřístupněna v příslušné knihovně Univerzity Karlovy a prostřednictvím elektronické 

databáze vysokoškolských kvalifikačních prací v repozitáři Univerzity Karlovy a používána ke 

studijním účelům v souladu s autorským právem.  

 

Bc. Anežka Mejzrová 

 

V Praze, dne 31. července 2020 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Lucii Storchové, Ph.D. za ochotu, trpělivost 

a osobní přístup během studia, ale také za cenné rady a připomínky během vedení práce. Dále 

bych ráda poděkovala své rodině a blízkým, kteří mě po celou dobu studia podporovali. Velký 

dík patří mému bratrovi, který mi byl nejen osobní, ale i odbornou oporou. V neposlední řadě 

patří můj velký dík panu Bohuslavovi „Bobovi“ Neumannovi, jehož vyprávění bylo 

prvopočáteční inspirací k vypracování této práce, a všem narátorům, kteří byli v rozhovorech 

ochotní sdílet část svého života.  



OBSAH 

OBSAH ..............................................................................................................................................4 

1. Úvod ...........................................................................................................................................7 

2. Jak se píše o Sametové revoluci: historiografie Sametové revoluce ..............................................9 

3. Metodologická část ................................................................................................................... 17 

3.1. Badatelský přístup: mikrohistorická perspektiva ................................................................ 17 

3.2. Badatelské otázky a prameny ............................................................................................. 22 

3.3. Orální historie.................................................................................................................... 25 

3.3.1. Rozhovory ................................................................................................................. 28 

4. Kontext: historie a místo ........................................................................................................... 31 

4.1. Socialistické Československo – od normalizace k Sametové revoluci ................................. 31 

4.2. Kolín ................................................................................................................................. 37 

5. Sametová revoluce v Kolíně ...................................................................................................... 43 

5.1. 17. listopadu ...................................................................................................................... 43 

5.1.1. Praha ......................................................................................................................... 43 

5.1.2. Kolín ......................................................................................................................... 44 

5.2. Sametový víkend – 18.-19. listopadu 1989 ......................................................................... 45 

5.2.1. Praha, 18. listopadu 1989 ........................................................................................... 45 

5.2.2. Kolín, 18. listopadu 1989 ........................................................................................... 45 

5.2.3. Praha, 19. listopadu 1989 ........................................................................................... 46 

5.2.4. Kolín, 19. listopadu 1989 ........................................................................................... 47 

5.3. „Němý“ týden – 20.-24.listopadu 1989 .............................................................................. 48 

5.3.1. Praha, 20. listopadu 1989 ........................................................................................... 48 

5.3.2. Kolín, 20. listopadu 1989 ........................................................................................... 49 

5.3.3. Praha, 21. listopadu 1989 ........................................................................................... 50 

5.3.4. Kolín, 21. listopadu 1989 ........................................................................................... 51 

5.3.5. Praha, 22. listopadu 1989 ........................................................................................... 53 

5.3.6. Kolín, 22. listopadu 1989 ........................................................................................... 53 

5.3.7. Praha, 23. listopadu 1989 ........................................................................................... 55 

5.3.8. Kolín, 23. listopadu 1989 ........................................................................................... 55 

5.3.9. Praha, 24. listopadu 1989 ........................................................................................... 56 

5.3.10. Kolín, 24. listopadu 1989 ........................................................................................... 57 

5.4. Víkend před generální stávkou – 25.-26. listopadu 1989..................................................... 59 

5.4.1. Praha, 25. listopadu 1989 ........................................................................................... 59 

5.4.2. Kolín, 25. listopadu 1989 ........................................................................................... 60 

5.4.3. Praha, 26. listopadu 1989 ........................................................................................... 61 

5.4.4. Kolín, 26. listopadu 1989 ........................................................................................... 62 



5.5. Generální stávka – 27. listopadu 1989 ................................................................................ 62 

5.5.1. Praha, 27. listopadu 1989 ........................................................................................... 62 

5.5.2. Kolín, 27. listopadu 1989 ........................................................................................... 63 

5.6. Shrnutí kapitoly ................................................................................................................. 66 

6. Počátky převratu – konec roku 1989 .......................................................................................... 69 

6.1. Praha ................................................................................................................................. 69 

6.2. Kolín ................................................................................................................................. 71 

6.3. Shrnutí kapitoly ................................................................................................................. 75 

7. Co následovalo po Sametu – období transformace ..................................................................... 77 

7.1. Proces transformace na celostátní úrovni 1990-1992 .......................................................... 77 

7.2. Kolín ................................................................................................................................. 84 

7.2.1. Politické dění a volby v červnu 1990 v Kolíně ............................................................ 84 

7.2.2. Ekologická, bezpečnostní a stavební komise – řešení nejpalčivějších problémů v Kolíně

 88 

7.2.3. Nové úřady – začátek soukromého podnikání a nezaměstnanost ................................. 92 

7.2.4. „Staronové ulice“ – přejmenování prostoru v Kolíně .................................................. 94 

7.2.5. Volby do městského zastupitelstva – zánik komunistické samosprávy v Kolíně .......... 98 

7.2.6. Rok 1991- začátek privatizace v Kolíně ................................................................... 102 

7.2.7. Posametová kultura v Kolíně .................................................................................... 104 

7.3. Shrnutí kapitoly ............................................................................................................... 111 

8. Závěr ...................................................................................................................................... 114 

9. Seznam zkratek ....................................................................................................................... 117 

10. Prameny a bibliografie ............................................................................................................ 118 

10.1. Seznam použitých pramenů ......................................................................................... 118 

10.1.1. Audiovizuální prameny ............................................................................................ 118 

10.1.2. Autobiografie ........................................................................................................... 118 

10.1.3. Dobový tisk a periodika ........................................................................................... 118 

10.1.4. Kroniky ................................................................................................................... 121 

10.1.5. Prameny dostupné online ......................................................................................... 122 

10.1.6. Rozhovory ............................................................................................................... 124 

10.2. Literatura ..................................................................................................................... 124 

10.3. Internetové zdroje ........................................................................................................ 127 

11. Přílohy .................................................................................................................................... 131 

 

 

  



Abstrakt 

Na konci roku 1989 rozpoutaly události na pražské Národní třídě vlnu nevole, jež vedla 

k tzv. Sametové revoluci a ta vyústila v pád komunistického režimu na území Československa. 

Předkládaná diplomová práce sleduje právě období Sametové revoluce spolu s následujícím 

obdobím celospolečenských a politických změn vyplývajících ze zániku komunistického 

zřízení. Na tuto problematiku bylo však nahlíženo skrze mikrohistorickou perspektivu, tzn. že 

výzkum odstoupil od vnímaného a známého konceptu Sametové revoluce, zaměřující se na 

Prahu a další velká města, a zaměřil se na dění pouze v jednom městě, Kolíně. Dění Sametové 

revoluce v Kolíně bylo vyloženo den po dni. Následující období bylo v kontextu města Kolína 

popisováno skrze různé oblasti, které byly více či méně zasaženy transformací. Pramennou 

základnou práce se staly kroniky města, místní dobová periodika a rozhovory s pamětníky.  

 

Klíčová slova: Sametová revoluce, Kolín, mikrohistorie, transformace. 

 

 

Abstract 

The events at Národní třída in Prague at the end of year 1989 set off outrage which led to 

the Velvet revolution that resulted in the fall of communist regime in Czechoslovakia. This 

diploma thesis studied the Velvet revolution and following period of social and political 

changes that arised from downfall of communism. These issues were viewed in perspective of 

microhistory which means that research looked away from Prague and other big cities and 

focused on events and actions in the town of Kolín.  The events and actions in Kolín were 

presented day by day. The following period was described through various areas which were 

affected by transformation.  The source of the thesis were town chronicles, local periodicals 

and interviews with witnesses.  

 

Key words: the Velvet revolution, Kolín, microhistory, transformation.
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1. Úvod 

 

Sametová revoluce je jednou z nejvýznamnějších událostí novodobých československých 

dějin. Události v listopadu a prosinci roku 1989 vedly k pádu komunistického režimu a 

k nastolení demokracie na území tehdejšího Československa. Ve všeobecném povědomí jsou 

tyto události spojovány hlavně s Prahou jako mocenským centrem. Právě zde se odehrávaly 

klíčové události, které v mnohém ovlivňovaly vývoj situace v celém Československu. Kromě 

Prahy, jsou ve výkladu o Sametové revoluci zmiňována velká města jako je samozřejmě 

Bratislava, ale i České Budějovice, Brno či Plzeň. Badatelský zájem o dění v menších městech 

a obcích je otázkou posledních deseti let. Avšak role mimopražských regionů byla důležitá, ne-

li klíčová, pro celkový úspěch revoluce, protože většina obyvatel Československa žila mimo 

velká města. Právě regionální dění, které následovalo po pražské demonstraci 17. listopadu 

1989, je téma této diplomové práce, a to konkrétně dění v okresním městě Kolín. 

Problematika Sametové revoluce a následné tranzice, tedy přechodu z komunistického 

režimu na demokracii, je v této práci nahlížena skrze perspektivu mikrohistorie, která ukazuje, 

jaký byl průběh událostí v Kolíně s ohledem na události v Praze – jak bylo kolínské dění 

ovlivněno děním pražským, co bylo odlišného, jak a co si Kolín převzal z pražského dění a jak 

to „aplikoval“ na své podmínky atd. Předmětem práce není však pouze průběh Sametové 

revoluce, ale i doba následného vývoje a vyrovnávání se se změnami, které přišly nastolením 

nového politického systému – toto opět s ohledem na dění na centrální úrovni. Mikrohistorická 

perspektiva ukazuje, jak konkrétně došlo k Sametové revoluci a jak se etabloval nový režim. 

Práce se tedy zabývá obdobím listopadu a prosince roku 1989 a následným vývojem od 

roku 1990 do konce roku 1992. Jako horní hranici sledovaného období byl zvolen rozpad 

Československé federativní republiky jako završení transformace započaté právě v roce 1989. 

Díky tématu, které se vztahuje k „nedávné“ historii, tvořily prameny mé práce kroniky, dobový 

tisk a audiovizuální záznamy a také rozhovory s aktéry a pamětníky Sametové revoluce 

v Kolíně.  

Kolín je město, kde jsem se narodila, vyrůstala, chodila na základní a střední školu a 

trávila svůj volný čas. Z toho vyplývá můj zájem o místo, kde trávím svůj dosavadní život. Tím 

hlavním impulzem ke zpracování tohoto tématu bylo vyprávění o událostech Sametové 

revoluce z úst jednoho z aktérů revoluce. Jak je řečeno výše, regionální dění se těší pozornosti 

badatelů posledních deset let, přesto nebyla o Kolíně zpracována žádná studie zaměřující se na 
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toto konkrétní období. A tak byla tato práce napsána z čistě osobního zaujetí místem a 

historickým obdobím. 

Výsledkem by nemělo být pouhé „předložení dějin“ Kolína na přelomu 80. a 90. let, ale 

sledování tohoto časového období v konkrétním městě a jeho začlenění do širšího kontextu. 

Ukázat na konkrétním příkladě procesy, které jsou známé hlavně z všeobecného výkladu tohoto 

období – např. průběh privatizace, ekologické kauzy, změna samosprávy – ale také ukázat určité 

procesy a aspekty, kterým právě v tomto všeobecném výkladu není dáno tolik prostoru, ale jsou 

důležitou součástí regionálního života a dění.  
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2. Jak se píše o Sametové revoluci1: historiografie Sametové revoluce 

 

Sametová revoluce je důležitým milníkem československých moderních dějin, a tak je 

jasné, že se stala předmětem nejen historického bádání, ale zájem projevily i vědy jako 

politologie, ekonomie, sociologie atd. První desetiletí „posametové“ české historiografie bylo 

věnováno převážně historickým momentům, jevům a fenoménům, které byly v minulém režimu 

tabuizované; např. pražské jaro, operace Dunaj, disidenti, poválečný politický vývoj, soudní 

procesy v 50. letech atd. Dalším velice zajímavým tématem ke zpracování byly dílčí problémy, 

kauzy a události, o kterých většinová společnost nevěděla, např. disent, opoziční dění atd. 

Začaly také vznikat nové studijní materiály – učebnice a skripta – které mapovaly dějiny ČSSR. 

Jednou z prvních prací, která se však v tomto období zabývala Sametovou revolucí, byla kniha 

Proč to prasklo? Aneb hovory o demokracii a Sametové revoluci2 (1991) od Otakara Krejčího, 

který byl v době událostí 17. listopadu poradcem Ladislava Adamce. Jeho práce je 

politologický esej, do kterého se promítají vlastní zkušenosti autora. Celá kniha je psaná formou 

diskuze intelektuálů  – historika, sociologa, politologa, filozofa – kteří rozebírají témata 

související se Sametovou revolucí, a to např. demokracie, politický systém, lidská práva atd.  

 

Zásadním impulzem pro výzkum Sametové revoluce bylo její výročí v roce 1999. Časový 

odstup deseti let umožňoval určitý nadhled nad událostmi roku 1989. Jednu z významných 

prací napsal historik Jiří Suk. Jedná se o knihu Občanské fórum: listopad–prosinec 19893 (1997 

a 1998), která vyšla ve dvou svazcích – první předkládá sérii faktů a informací o Sametové 

revoluci den po dni, ve druhém svazku lze nalézt dokumenty a texty vydané Koordinačním 

centrem Občanského fóra. Ze široké škály informací a dat, které během svého výzkumu autor 

nasbíral, vytvořil chronologický sled událostí od 17. listopadu až do 31.prosince 1989. Těžištěm 

jsou události, které se odehrály na centrální úrovni. Autor se tedy zaměřil na Prahu a Bratislavu 

jako centra politického a společenského života federace, regiony byly zmíněny pouze okrajově. 

 
1 Sametová revoluce označuje krátké období mezi 17. listopadem a 29. prosincem v roce 1989, které v konečném 

důsledku vedlo k rozpadu komunistického režimu na území Československa a k pozdějším celospolečenským 

změnám. Významově název „Sametová revoluce“ (někdy označováno také jako Něžná revoluce) odkazuje na 

skutečnost, že k politickým, ekonomickým a společenským změnám došlo za minimálního užití násilí, oproti 

jiným režimům východního bloku.  
2 KREJČÍ, O. Proč to prasklo? Aneb hovory o demokracii a Sametové revoluci. Trio, 1991, Praha.  
3 SUK, J. Občanské fórum: listopad-prosinec 1989, Díl 1 – Události. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR-Doplněk, 

1997, Brno.; SUK, J. Občanské fórum: listopad-prosinec 1989, Díl 2 – Dokumenty. Ústav pro soudobé dějiny 

AV ČR-Doplněk, 1998, Brno. 



10 
 

Pokud jde o pramennou základnu, autor se v případě oficiálních struktur – ústředních státních 

a správních institucí, politických a zájmových organizací a hnutí – opíral o dostupné prameny 

daných institucí a organizací, tj. přepisy a protokoly ze zasedání a rozhovorů a zprávy z různých 

komisí. Archivní prameny institucí s detailnějšími informacemi bohužel využívat nemohl, tyto 

záznamy nebyly zpřístupněny. Důležitým pramenem informací byl denní tisk (Rudé právo, 

Svobodné slovo, Lidová demokracie a Mladá fronta) a také přehledy vysílání 

Československého rozhlasu a Československé televize. Těžiště informací tzv. revolučních 

struktur tvořily v této práci nahrávky jednání, interních porad a diskuzí Koordinačního centra 

Občanského fóra, dalšími prameny byly deníkové záznamy, či dokonce zápisky koordinátora 

činnosti Koordinačního centra OF, Radima Palouše. Občanské fórum je velmi detailní 

přehledová práce o sledu událostí konce roku 1989. Je jednou z prvních „vlaštovek“ 

přehledového historického zpracování tohoto tématu, které do této doby patřilo spíše 

politologům a sociologům. 

Dalším přehledovým dílem o Sametové revoluci je Velký převrat či snad revoluce 

sametová4 (1999) od Jana Měchýře, který kromě podrobného popisu událostí konce roku 1989 

přidal i popis předchozího dění a také vývoj československé politiky do roku 1992. Ve své 

knize předložil ohlédnutí do roku 1968, popis proudů předlistopadové opozice – definoval, kdo 

byl disident, ale třeba i příslušník tzv. šedé zóny, Charty 77 atd. – dále polistopadový přehled 

politických stran, rozbor některých hospodářských a politických kauz (např. lustrační zákony, 

privatizace atd.), výsledky voleb a seznamy vlád. Tato práce není pouze výčtem událostí a faktů, 

ale jak už napovídá název, Velký převrat či snad revoluce sametová, jde částečně i o polemiku 

o samotném procesu změny režimu. Měchýř v textu polemizoval nad samotným názvem této 

historické události; revoluci dal přízvisko „něžná“ či „revoluce dětí“, kvůli jejímu klidnému 

průběhu. Podle něj nedošlo k naplnění revoluce jako takové, protože chování jejích účastníků 

nebylo revoluční: „Nepadla jediná facka, natož výstřel, nikdo nerozbil ani výkladní skříň […]. 

Občané se sešli, vyslechli stručné projevy řečníků, zaskandovali několik pádných či vtipných 

hesel a přibližně po hodině se spořádaně rozešli do svých domovů. Druhý den se řádně dostavili 

na svá pracoviště, kde setrvali do konce pracovní doby.“5 Na základě vnímání této události a 

následného vývoje se autor zamyslel nad tím, zda tato společenská a „systémová“ tranzice byla 

vůbec revolucí či spíše předáním moci: „Sametová revoluce nebyla vzpourou proti socialismu, 

 
4 MĚCHÝŘ, J. Velký převrat či snad revoluce sametová? Několik informací, poznámek a komentářů o naší 

takřečené něžné revoluci a jejích osudech 1989-1992. Progetto, 1999, Praha. 
5 Měchýř, 1999, str. 13. 
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ale vzpourou proti prznitelům této ideje, proti komunistické nadvládě.“6 Tato kniha je tak 

určitou kritickou analýzou povahy a celkového vnímání této historické události.  

 

V tomto období se v české historiografii začaly objevovat práce, které jsou založené na 

metodě oral history. V České republice byla orální historie v 90. letech tzv. v plenkách. 

Historická obec byla po dlouhou dobu izolována od vývoje svého oboru a po pádu 

komunistického režimu trvalo, než se s tímto vývojem a odbornou literaturou seznámila. Do 

poloviny 90. let orálně historické práce navazovaly spíše na tzv. práci s pamětník, metodu 

známou v 60. letech, ve které šlo hlavně o vyplnění bílých míst, o doplnění informací, k již 

známým faktům.7 Přelomovou orálně historickou prací byla kniha Milana Otáhala Sto 

studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění8 (1999), na 

které spolupracoval s Miroslavem Vaňkem. Pomocí životopisných vyprávění se snažili zachytit 

to, jak si studenti v průběhu listopadových událostí počínali, co prožívali, a jak tyto události 

reflektují a hodnotí dnes. Zde je vidět posun od předešlého pohledu na orální historii, která spíše 

doplňovala informace a sloužila tak jak „doplňkový pramen“.9 V této práci byly použity 

„nejnovější poznatky ze zahraniční metodologické literatury […] a poprvé se zde pracovalo 

s orální historií podle mezinárodních standardů.“10 Orální historie tak začala vnímat rozhovor 

jako předmět bádání, ne pouze jako zdroj informací k doplnění „bílých míst“.11 Sto 

studentských revolucí neaspiruje na to být prací tzv. přehledovou, jde o zprostředkování 

životních příběhů narátorů. Tito byli během revoluce studenti vysokých škol, a tak byli zákonitě 

ovlivněni různými událostmi 80. let minulého století, které zazněly v jejich vyprávěních. 

Záměrem autorů bylo vytvoření psychologických portrétů protagonistů. Každá kapitola, každý 

jednotlivý příběh, je tedy mikrohistorií jednotlivců v každodenním životě, který se odehrával 

během těchto významných historických událostí.   

V další práci se Milan Otáhal opět zabýval studenty, ale metoda orální historie zde byla 

kombinována s dalšími historickými metodami. Jde o knihu Studenti a komunistická moc 

v českých zemích 1968-198912 (1999), která mapuje studentské hnutí13 mezi lety 1968 až 1989, 

 
6 Měchýř, 1999, str. 17. 
7 Vaněk, Mücke, 2011, str. 68-73. 
8 OTÁHAL, M. VANĚK, M. Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. Životopisná 

vyprávění. Nakladatelství Lidové noviny, 1999, Praha. 
9 Vaněk, Mücke, 2011, str. 72. 
10 Vaněk, Mücke, 2011, str. 75. 
11 Vaněk, Mücke, 2011, str. 75. 
12 OTÁHAL, M. Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989. Dokořán, 2003, Praha. 
13 Otáhal se zaměřuje na pražské vysoké školy a studenty.  
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vztah studentů k moci a jejich podíl na pádu systému. V této práci se autor opíral o životopisná 

vyprávění svědků, ale i další historické prameny – např. studentské noviny a časopisy, záznamy 

schůzek a jednání studentských skupin, ale používal i materiály bezpečnostních složek, 

souhrnné zprávy pro ÚV KSČ atd. Právě v těchto posledních jmenovaných se lze dopátrat např. 

toho, jaké nebezpečí představovalo studentské hnutí pro normalizační režim. Záměrem této 

práce bylo pomocí dostupných pramenů zrekonstruovat vývoj a činnost studentského hnutí 

v Praze.  

Orální historie se ve druhém desetiletí v rámci české historiografie zabydlela a získala 

institucionální zastřešení v Ústavu pro soudobé dějiny. Ten je veden Miroslavem Vaňkem, 

který je dnes vnímán jako jeden předních představitelů a průkopníků tohoto oboru v České 

republice.  Jeho práce nejsou pouze tituly vypracované pomocí metody orální historie, ale 

napsal i několik textů metodických14. Jednou z jeho prací zabývající se Sametovou revolucí je 

kniha Vítězové? Poražení?15 (2005), která vyšla ve dvou svazcích. Vaněk na této knize 

spolupracoval s historikem Pavlem Urbáškem. První kniha je věnovaná životopisným 

vyprávěním disidentů a druhá životopisným vyprávěním politické elity. Záměrem autorů bylo 

poskytnout co nejširší a nejpestřejší spektrum narátorů a jejich životních příběhů na pozadí 

komunistického systému a také prohloubení znalostí o dané problematice. Záměrem tohoto 

výzkumu byla taková práce s narátorem, aby jeho vyprávění bylo naprosto spontánní.  

Další orálně historickou prací zabývající se Sametovou revolucí je rozsáhlá třísvazková 

práce Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny16. Tato kniha je o doposud ve 

výzkumech spíše upozaďovaných vrstvách společnosti, a to o příslušnících dělnických profesí 

a inteligence. Rozhovory byly vedeny jako životopisná vyprávění a jejich záměrem bylo 

objasnění jednání lidí nejen během revoluce, ale v dobách před ní a v devadesátých letech. 

Pozornost badatelů byla zaměřena na každodenní život a chování zástupců těchto skupin. 

Badatelé zkoumali jejich mentalitu a proměny názorů a postojů. Práce je rozdělená do tří 

svazků, které obsahují čtyřicet redakčně upravených životopisných vyprávění, ale také 

historické, jazykovědné či antropologické studie, které rozebírají tato životopisná vyprávění ze 

specifických hledisek a se zaměřením na určitá témata. Můžeme zde tak nalézt např. rozbor 

 
14 Viz. Seznam literatury. 
15 VANĚK, M. URBÁŠEK, P. Vítězové? Poražení? Životopisná interview. 1. díl: Disent v období tzv. 

normalizace. Prostor, 2005, Praha.; VANĚK, M. URBÁŠEK, P. Vítězové? Poražení? Životopisná interview. 2. 

díl. Politické elity v období tzv. normalizace. Prostor, 2005, Praha. 
16 VANĚK, M. Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků 

dělnických profesí a inteligence. Část I. Academia, 2009, Praha.; VANĚK, M. Obyčejní lidé…?! Pohled do 

života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Část II. Academia, 

2009, Praha. 
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jazykových prostředků, které odhalují vztah narátorů ke komunistického režimu17, studii o 

volném času dělnické třídy18 či text zabývající se základní vojenskou službou19. 

 

Dvacet let od listopadových událostí se v historiografické literatuře začala tato tematika 

pojímat ze širšího pohledu a do zorného pole bádání se zařadil další vývoj bezprostředně po 

revoluci. V tomto období vyšla kniha Jana Bureše Občanské fórum20 (2007), která analyzuje 

proces vzniku, vývoje a zániku Občanského fóra. Práce se zabývá obdobím, které začíná 

17.listopadu 1989 a končí v únoru 1991. Do zorného pole se autorovi dostaly i charakteristické 

události a situace polistopadového období jako první svobodné volby, likvidace 

institucionálních mechanismů či dokonce spory o název státu.  Zdrojem informací byly 

dokumenty z archivu OF, přepsané projevy, články a propagační materiály OF.  V tomto období 

se již začínaly objevovat práce o Sametové revoluci, které aplikovaly poznatky a teoretické 

přístupy více oborů. Autor se o tomto trendu v úvodu knihy zmiňuje, ale sám přiznává, že jeho 

aspirace nejsou tak rozsáhlé a jeho kniha je tedy spíše politologickým zpracováním fenoménu 

Občanského fóra.  

Významnou je kniha Jiřího Suka Labyrintem revoluce21 (2003). Dle svých slov provedl 

tzv. fenomenologii revoluce, ve které analyzoval vývoj OF jako hybatele revoluce a aktéra 

politických událostí. Autor svůj přístup ke zkoumání Sametové revoluce nazval „zkoumání 

modality změny“. Tento přístup dle něj,  „[…] předpokládá soustředit se na samotné období 

revoluce, proniknout do jejích ohnisek, odhalit spletitou sít souvislostí a identifikovat revoluci 

jakožto jedinečnou Událost. V celé své síle musí před námi vyvstat konkrétní činitelé a faktory, 

které tvořily a poznamenávaly dobovou realitu.“22 Dle autora tento přístup totiž poskytne vhled 

do zápletek událostí a jejich rozuzlení. Pramennou základnu k této práci tvořily písemné 

prameny (např. archivní prameny OF), přepisy rozhovorů s aktéry revoluce a také audiovizuální 

 
17 GABLASOVÁ, D. “Tenkrát se to takhle neřikalo, komunistický režim…” in VANĚK, M. Obyčejní lidé…?! 

Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. 

Academia, 2009, Praha, str. 97-161.  
18 OTÁHAL, M. Dělníci a volný čas v období tzv. Normalizace in VANĚK, M. Obyčejní lidé…?! Pohled do 

života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Academia, 2009, 

Praha, str. 251-283. 
19 KUBÁČKOVÁ, P. Vojna zelená – i černobílá. Jak se vzpomíná na vojnu in VANĚK, M. Obyčejní lidé…?! 

Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. 

Academia, 2009, Praha, str. 133-161. 
20 BUREŠ, J. Občanské fórum. Aleš Čeněk, 2007, Plzeň.  
21 SUK, J. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 

1990). Prostor, 2003, Praha.  
22 Zdroj: Suk, 2003, str. 16. 
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prameny (záznamy Československé televize a Československého rozhlasu). Na základě této 

knihy vznikl v roce 2006 stejnojmenný dokument ČT. 

 

V české historiografii se hlubší reflexe událostí listopadu 1989 v regionální perspektivě 

začala objevovat prakticky až o dvě desetiletí později. Do této doby mělo velké množství 

českých historiografických prací zabývajících se Sametovou revolucí jedno společné – 

zabývaly se především děním v Praze, popř. Bratislavě. Primární zájem o dění v hlavních 

městech, především v Praze, byl pochopitelný. Právě zde, v mocenském centru země, se 

odehrávaly zásadní procesy. Méně známou a méně probádanou oblastí Sametové revoluce byl 

její průběh v jiných českých městech či regionech, přitom poznání vývoje revolučního dění 

mimo Prahu je neméně důležitý. Role mimopražských regionů byla klíčová pro celkový úspěch 

revoluce.  

Mezi tituly zabývající se děním Sametové revoluce na regionální úrovni se řadí publikace 

od Františka Bobáka Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně23 (2009), ve 

které na základě svých vlastních vzpomínek, osobních zápisků, dopisů s přáteli, přepisů projevů 

a archivních záznamů místního OF, rekonstruoval Sametovou revoluci ve Zlíně. V knize popsal 

nejen dění samotné revoluce, ale i činnost Zlínského Občanského fóra, kterého byl sám členem 

– setkávání se studenty středních škol, aktivitu místních učitelů, také svůj postoj vůči 

zamlčování informací médii atd. Práce se nezaměřuje pouze na konec roku 1989, ale i na 

začátek let devadesátých jako na léta počátku transformace společnosti na demokratickou. Zde 

Bobák předložil své projevy jako zástupce Zlínského OF k parlamentním volbám či přepis 

rozhovoru v Československém rozhlasu. Knihu předložil jako osobní svědectví s vědomím, že 

i přes snahu o objektivitu, bude v jeho práci stále probleskovat jeho názor a pohled, avšak „řada 

přímých účastníků Fr. Bobákem líčených událostí […] potvrdila, že jeho pohled na ně je nejen 

reálným a věcným, ale i v mnoha ohledech mimořádně cenným.“24 Tato forma prezentace 

událostí není při popisu regionálního dění Sametové revoluce úplně běžná – na centrální úrovni 

jsou práce, které se blíží k textu ve formě ego dokumentu běžnější. Takto můžeme nahlédnout 

do pisatelova prožívání specifických událostí, ale z povahy tohoto pohledu nemůžeme počítat 

s takovou prací jako s objektivním reflektováním skutečnosti.  

 
23 BOBÁK, F. Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně. Muzeum jihovýchodní Moravy, 2009, 

Zlín.  
24 Zdroj: Bobák, 2009, str. 136. 
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Dalším titulem je např. Sametová revoluce v Hradci Králové25 (2009) od Jindřicha 

Vedlicha, která zprostředkovává dojmy, pohnutky a prožitky přímých účastníků Sametové 

revoluce v Hradci Králové. Ve svém výzkumu používal z velké části metodu orální historie a 

zaměřoval se na období Sametové revoluce a také období tranzice politického systému. Kniha 

se skládá z několika výpovědí svědků událostí. „Publikace si neklade za cíl polemizovat či 

hodnotit. Chce konkrétní období popsat, zjistit místní specifika předání moci v Hradci Králové 

a zaznamenat vzpomínky a osudy lidí, kteří se stali hlavními protagonisty významných událostí 

[…].“26 

O Sametové revoluci na regionální úrovni bylo jistě napsáno více knih, např.: Občanská 

odvaha vstupuje do politiky27 (2009) od Barbory Čermákové dále pak Rok 1989 v Plzni a 

Západních Čechách28 (2003) od Lukáše Valeše, Sametová revoluce v Litomyšli29 (2009) od 

Martina Boštíka, Rok 1989 v Jižních Čechách30 od výzkumného kolektivu pod vedením Lukáše 

Valeše a Jiřího Petráše, a samozřejmě mnoho dalších. Tyto práce mají společné to, že reflektují 

realitu listopadu 1989 ve větších či významných městech daného regionu, většinou na krajské 

či okresní úrovni. Z drtivé většiny se rovněž jedná o sborníky kratších textů studentů 

příslušných regionálních univerzit.  

 

Listopadové události neušly zájmu zahraničních humanitních a společenských vědců a 

historiků. Zahraničních historických prací o Sametové revoluci bylo napsáno nespočet. Už od 

počátku 90. let se objevovaly zahraniční tituly s tímto tématem. Jednou z takovýchto prací je 

Prague 1989: Theatre of Revolution31 (1997) od Michaela Andrewa Kukrala, který sám byl 

v ČSSR během listopadových událostí. Na revoluční dění hledí optikou „humanitní politické 

geografie“32 a jako centrum revoluce vnímá Václavské náměstí – tedy ukazuje důležitost, ať už 

 
25 VEDLICH, J. Sametová revoluce v Hradci Králové. Garamon, 2009, Hradec Králové.  
26 Vedlich, 2009, str. 5. 
27 ČERMÁKOVÁ, B. a kol. Občanská odvaha vstupuje do politiky: 1989/ 1990: Občanské fórum v Chebu, Nové 

fórum v Plavně. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009, Praha. 
28 VALEŠ, L.: Rok 1989 v Plzni a západních Čechách. Aleš Čeněk, s.r.o., 2003, Plzeň.  
29 BOŠTÍK, M. Sametová revoluce v Litomyšli: příspěvek k politickým dějinám okresu Svitavy v letech 1989-

1991. Regionální muzeum v Litomyšli, 2009, Litomyšl. 
30 VALEŠ, L. PETRÁŠ, J. a kol. Rok 1989 v Jižních Čechách. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 

2015, České Budějovice.  
31 KUKRAL, M.A. Prague 1989: Theater of Revolution. A Study in humanistic political Geography. Columbia 

University Press, 1997, New York. 
32 Humanitní politická geografie je vědní disciplína pohybující se na pomezí politologie a geografie, zabývající 

se politologickými fenomény (státní zřízení, forma vlády, územně správní uspořádání, volby atd.) v souvislosti s 

geografickými jevy (hranice, polohy zemí atd.) Přízvisko humanitní k tomuto pojetí přibírá rozměr lidský, tedy 

může např. sledovat dopad součinnosti výše uvedených fenoménu na populaci.  
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symbolickou či faktickou, má místo v určitém společenském dění. Slovenská historička Beata 

Blehová napsala knihu Der Fall des Kommunismus in der Tschechoslowakei33 (2006), kde se 

zabývala nejen „vnitřními“, ale i zahraničními faktory, které vedly k rozpadu režimu 

v Československu – zaměřovala se spíše na Slovensko než na dění v Čechách. Jedna 

z nejvýznamnějších zahraničních publikací zabývajících se Sametovou revolucí je Revolution 

with a human face34 (2007) od Jamese Herberta Krapfla. Autor se hlásí k přístupům tzv. nové 

kulturní historie35 a na základě analýzy občanské politické kultury, která se spontánně a 

decentralizovaně vytvořila po událostech na Národní třídě, poskytuje na danou událost pohled 

„zdola“, tedy pohled konkurující dosavadnímu popisu této historické události, pohledu 

„elitářskému“, tedy popisující událost z úhlu nově nastupujících elit. Krapfl se v knize zaměřil 

právě na obyčejné československé občany a jejich dobový pohled na revoluci. Na základě 

podrobného studia dobových dokumentů (tiskoviny, prohlášení, letáky, zápisy místních OF) 

zrekonstruoval jakýsi program revoluce, se kterým právě obyčejní lidé ztotožnili, a po jehož 

dosažení toužili. Takto se mu podařilo zapojit do historického diskurzu lokální a regionální 

aktéry revoluce.  

Od událostí na Národní třídě a od politického převratu v naší zemi uběhlo více než 30 let. 

Toto téma je neustále živé, ať už jde o veřejnou diskuzi, tak o odborné publikace36. Badatelé se 

k problematice Sametové revoluce staví z mnoha úhlů – ať už jde o životopisná vyprávění, 

rozbor politického dění po 17. listopadu či práce zabývající se Sametovou revolucí na regionální 

úrovni. Sametová revoluce je stále v paměti veřejnosti, a tak lze očekávat vývoj badatelské 

činnosti a je otázkou, jak se v budoucnu budou badatelé tento fenomén snažit pojmout. 

 

  

 
33 BLEHOVA, B. Der Fall des Kommunismus in der Tschechoslowakei. Europa Orientalis, 2006, Vídeň. 
34 KRAPFL, J. Revolution with a human face: politics, culture, and community in Czechoslovakia, 1989-1992. 

Cornell University Press, 2013, London. 
35 Nová kulturní historie je vlna kulturní historie, která vznikla v 70. letech 20. století a od „staré” kulturní 

historie se např. liší tím, že odmítá kontrast mezi společností s kulturou a „bez kultury“. Více ke zrodu nové 

kulturní historie viz. Peter Burke: Co je kulturní historie?  
36 V minulém roce vyšlo několik děl zabývajících se problematikou Sametové revoluce. Např. Radomil Hradil: 

17. listopad ’89 - co se stalo na Národní; Petr Macek: 1989 očima 30 slavných osobností; Martin Ježek: Můj rok 

1989; Rok 1989 v Chocni: od normalizace k sametové revoluci. 
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3. Metodologická část 

 

3.1. Badatelský přístup: mikrohistorická perspektiva 

Česká historiografie zabývající se Sametovou revolucí se od počátku soustředila převážně 

na studium dění v Praze a větších městech (Bratislavě, Plzni, Brnu). Téměř dvacet let trvalo, 

než se zájem historiků odklonil od Prahy a dalších center revoluce směrem k regionům37, kde 

průběh událostí nebyl pro celý proces Sametové revoluce o nic méně klíčový. Nové výzkumy 

a práce chtěly poukázat na fakt, že kořeny a průběh Sametové revoluce se neomezovaly pouze 

na roli disentu a intelektuálního a kulturně-intelektuálního prostředí, ale byly rozprostřeny na 

různé vrstvy obyvatelstva napříč širokým společenským spektrem. Rovněž se netýkaly pouze 

hlavního města a dalších větších urbánních celků, ale staly se zapojením menších měst a obcí 

postupně celostátní záležitostí.  

Tato lokální perspektiva může pomoci pochopit, proč a jak k Sametové revoluci vůbec 

došlo a také to, jak se nový režim v různých lokalitách etabloval. V jednotlivých krajích a 

regionech, městech a obcích lidé prožívali revoluční události mnohdy úplně odlišnou cestou.  

Tato práce se zabývá právě tímto regionálním či lokální pohledem, který je pomocně 

nazýván mikroperspektivou (nebo také mikropohledem) Sametové revoluce. Záměrem bylo 

ukázat, jak se v Kolíně odrážela a projevovala makroperspektiva, tedy konkrétní historické 

procesy, které jsou zmapované většinou pouze pro Prahu či na celostátní úrovni, např. 

přerozdělování politické moci, proces privatizace, návrat k soukromému vlastnictví atd.  

V prvé řadě byla pozornost zaměřena na dění během konce roku 1989 v Kolíně s ohledem 

na dění v Praze. Kolín je město, které leží pouze 60 km od Prahy, a tak je zajímavé sledovat tok 

informací a jejich setrvačnost v prvních dnech revoluce. Nejen rychlost předávání informací, 

ale hlavně reakce a nakládání s nimi ukazuje charakter města a specifické sociální a kulturní 

kořeny Sametové revoluce v Kolíně – kdo první reagoval na zprávy o událostech v Praze, jakým 

způsobem s nimi nadále naložil, jak rychle a mezi „jakými lidmi“ se v počátku informace šířili 

atd.  

Dále se práce zabývá bezprostředním porevolučním vývojem, tedy demokratizací 

politického systému a společnosti. Tyto kapitoly se již tolik nezaměřují na dění v Praze – dění 

pražské se již neodráželo tolik, jako během prvních dnů po 17. listopadu. Následné 

 
37 Práce, které se zabývají regionálním děním Sametové revoluce jsou např.: Sametová revoluce v Litomyšli (2009) 

od Martina Boštíka, Občanská odvaha vstupuje do politiky (20 09) od Barbory Čermákové dále pak Moje svědectví 

o listopadových událostech (2009) od Františka Bobáka či Rok 1989 v Plzni a Západních Čechách (2003) od 

Lukáše Valeše a samozřejmě mnoho dalších.   
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transformační období je rovněž specifické pro každé město či obci, tato místa měla a mají svůj 

určitý charakter, ráz, problémy. Mikrohistorií je v této části tedy posametový vývoj města 

Kolína, který je v rámci jednotlivých témat vždy uveden v širších souvislostech. Jedná se o 

celospolečenské procesy a události celostátního dopadu – např. výše uvedená privatizace, 

předávání politické moci, vytváření samosprávy, změny ve veřejném prostoru obcí týkající se 

symbolů minulosti a paměti. Záměrem tohoto mikropohledu bylo tedy ukázat, že Sametová 

revoluce a následný politický převrat nebyl jednolitým procesem. Šlo o celospolečenskou 

změnu, která měla svá místní specifika.  

 

Jak vyplývá z výše nastíněného, ústředním metodologickým přístupem práce je tzv. 

mikrohistorie. Historik Martin Nodl označuje mikrohistorii za „vědu reálného života“38, další 

názory a definice mikrohistorie o ní spíše mluví jako o něčem, co „pracuje s úrovněmi a vztahy 

v sociální realitě“39. Některé názory mluví o mikrohistorii jako o „detailní historiografické 

praxi“40. Mikrohistorie je tedy mimo jiné určitý historický přístup, který se zabývá „nižšími“ 

vrstvami historické skutečnosti, detaily a úrovněmi, které jsou ve velkých dějinách opomenuty. 

Mikrohistorikové se shodují na tom, že „jev“, který existuje v širším měřítku, odhaluje tendence 

v měřítku menším – tento jev je v malém měřítku mnohdy lépe pozorovatelný, čitelnější, a 

proto i mnohdy lépe postihnutelnější. Mikrohistorii takto můžeme chápat jako něco, co: „[…] 

osvětluje mezery ve všeobecném výkladu historických událostí a širších systémech […] 

v nejlepším případě mikrohistorické bádání odhalí pozadí a detaily toho, jak větší proces 

fungoval a jak daný případ může být prospěšný pro další hypotézy a bádání v dalších 

případech.“41 Mikrohistorie nabízí spíše odlišnou logiku výkladu dějin, a tudíž na ni lze 

nahlížet jako na historiografickou disciplínu, či historický přístup, nástroj pro bádání nebo 

konceptuální pohled.  

Pojem se objevil již v 50. letech 20. století42, ale opravdový rozmach začal o několik let 

později. Mikrohistorie byla reakcí na dosavadní historiografii, bylo to vyslyšení potřeby obratu 

 
38 Nodl, 2004, str. 243. 
39 Brooks, DeCorse, Walton, 2008, str. 6. 
40 V originále: „Microhistory is essentially a historiographical practice whereas its theoretical references are 

varied and, in sense, eclectic.” Viz Levi, 2001, str. 97. 
41 V originále: „[…] it illuminates more general truths, wider patterns […] in the bestof circumstances, 

microhistorical studies reveal in fine-grained detail how larger processes operate, how the case serves as a 

useful hypothesis for exploring other cases.“  Viz Brooks, DeCorse, Walton, 2008, str. 5.  
42 Zřejmě první, kdo použil termín mikrohistorie byl George J. Stewart, a to již v roce 1959. V knize „Pickett's 

Charge: A Microhistory of the Final Attack on Gettysburg, July 3, 1863“, popisoval dění bitvy u Gettysburgu 

minutu po minutě. Viz Ginzburg, 1993, str. 10-12. 
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od etablovaného způsobu nahlížení na historickou realitu a její interpretaci.43 Tento pojem byl 

užíván v různých kontextech už dříve a k opravdovému vzestupu mikrohistorie došlo v 70. 

letech i v souvislosti s vlivem postmoderního obratu. V 80. letech už pod prismatem 

mikrohistorie vycházely teoretické příspěvky a texty.  

Mikrohistorie vzešla z historické antropologie, která dle van Dülmena, ,,staví konkrétního 

člověka s jeho jednáním, myšlením, pocity a utrpením do středu historické analýzy … akcentuje 

účast všech lidí na dějinách jako takových, nejen na jejich vlastních.”44 Tímto postojem vnesla 

historická antropologie do historického bádání a přístupu nový způsob nahlížení na historickou 

realitu. Historická antropologie a mikrohistorie chápou dějiny jako výsledek působení lidí, 

nikoliv struktur či procesů. Historická antropologie se zabývá celým komplexem společenských 

vztahů a vazeb, kdežto mikrohistorie si našla zalíbení v malých prostorech a sociálních 

jednotkách, a tak umožňuje, „blíže osvětlit proměny mezilidských vztahů, vztahů k životnímu 

prostředí, tradici, práci, tedy vztahům, které jsou základem sociálních změn.”45  

 

Nabízí se vysvětlení toho, proč má mikrohistorie předponu mikro-, v jakém vztahu je 

k historii, kterou bychom nazvali makro-, a co je „malého“ v jejím přístupu. Mikrohistorie, 

„[…] zdůrazňuje potřebu po lokální perspektivě v globálním či širším kontextu a nabízí 

unikátní vhled do daného fenoménu a systému, o kterých se makrohistorie pouze okrajově zmíní 

nebo je úplně vynechává.“46 Pro pochopení rozdílu mezi mikro- a makro- perspektivou, je tedy 

důležité „měřítko“, které je nedílnou součástí charakteristiky dané historické reality. Měřítko 

určuje „blízkost“ pohledu na realitu a v případě mikrohistorie se zmenší a zaměří se například 

na určitou skupinu, lokalitu či událost a zkoumá její „reálný život v kontextu dané historické 

doby“. Problémem měřítka je, jak moc ho zmenšit, tedy to, jaký bude nastolený vztah mezi 

mikro- a makro-. Je důležité mít na paměti, že tato dvě hlediska fungují jenom jedno ve vztahu 

k druhému; můžeme studovat dění v určité vesnici (mikro-) v kontextu dění celostátního 

(makro-), ale tato vesnice nám může vytvářet makro-, když budeme v jejím rámci například 

studovat pouze určitou rodinu. Pokud to vztáhneme k této práci, tak mikro- představuje dění 

v Kolíně, makro- je Praha jako mocenské centrum.  

 
43 V historiografických textech do té doby převládaly tzv. velké dějiny – politické dějiny, zohledňování velkých 

osobností atd.  
44 van Dülmen, 2002, str. 11. 
45 van Dülmen, 2002, str. 46.  
46 V originále: „[…] microhistory undeerscores the need for local perspective in understandinf global patterns 

and wider narratives. Aswell as offering unique insight into phenomena and patterns that may lie outside of 

macrohistorical narratives or flatly contradict them.“ Viz Brooks, DeCorse, Walton, 2008, str. 4.  
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Mikrohistorie pracuje s různými úrovněmi a vztahy sociální reality, do kterých proniká 

makro- kontext. Makro- nám vytváří určitý rámec, ve kterém se mikro- může pohybovat a 

soustřeďovat se na detaily, jedinečnosti a na typické jevy. Někteří mikrohistorici jsou toho 

názoru47, že pouze na zmenšeném měřítku lze sledovat a pochopit vztahy a systémy hodnot, 

věr, sociálních vazeb atd., faktory, které určují charakter dané společnosti. Mikrohistorie 

poskytuje specifický pohled na historickou realitu a zmenšením měřítka dokáže vyprávět 

příběhy, které se odehrávaly na pozadí velkých dějin.  

 

Jak již bylo zmíněno výše, program mikrohistorie je těžké vystihnout. Podobně jako u 

každého historického přístupu, i u mikrohistorie závisí zájem o určitá témata na osobnostech 

autorů samotných, jejich badatelském zakotvení atd. Průnikem mnoha vlivů a tendencí vznikají 

určité typologie v rámci celkového přístupu, ty jsou ovlivněny např. národními 

historiografickými školami. Jedním z těchto proudů mikrohistorie je např. tzv. „historie 

marginalit“, kterou se zabýval francouzský historik a filozof Michel de Certau48, dle kterého 

by se v historii měly analyzovat deviace, protože ty nejsou tolik komplikované pro historickou 

analýzu, na rozdíl od velkých dějinných událostí. Zároveň jsou marginality dobře zřetelné 

z hlediska pramenné základy – marginální skupiny a deviantní chování se dostávaly do 

hledáčku kronik, letopisů a soudních záznamů.49 Další směr, tzv. mikrohistorie výjimečných 

událostí, byl inspirativní pro tuto práci. Mikrohistorie výjimečných událostí tematizuje příčiny 

a důsledky velkých historických událostí a analyzuje je na malém vzorku a v malém měřítku, 

tedy např. u určité společenské skupiny či vrstvy nebo v určité lokalitě.50  

 

Dalším specifikem mikrohistorického přístupu jsou metody. Jak bylo napsáno výše, 

mikrohistorii může někdo chápat jako historiografickou disciplínu, historický přístup či jako 

metodu samotnou. Metody mikrohistorického výzkumu jsou závislé na zkoumaném problému 

– může jít o detailní studium různých historických pramenů (deníky, soudní či právnické spisy, 

kroniky atd.), či využití metody orální historie (což byl i z části případ tohoto výzkumu – o 

orální historii viz níže).  

 
47 Brooks v tomto ohledu uvádí autory jako jsou např. Giovanni Levi či Matti Peltonen.  
48 Tuto perspektivu mikrohistorie vyslovil ve svém díle La possessione di Loudun (1970).  
49 Peltonen, 2004, str. 351-353.    
50 Nodl, 2004, str. 238-250 
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Mikrohistorie pracuje především s kvalitativními metodami51, přičemž jednou z nich je 

také mikroanalýza. Jaroslav Čechura v této souvislosti uvádí, že „[…] tento směr byl od 

počátku (rok 1977) založen na mikroanalýze, tak se také program původně nazýval. Teprve od 

roku 1979 byl spojen s výrazem mikrohistorie.  Mikrohistorie není tedy „pouze“ o „zredukování 

oblasti bádání“ či zmenšení měřítka, ale také o velmi detailní práci s historickými prameny a 

jejich detailní analýze. Mikroanalýza je velmi pečlivá práce s prameny, ve které nejde o to 

shromáždit všechny v jejich úplnosti, ale jejich pomocí vyplnit mezery, které makrohistorický 

pohled opomíjí. Mikrohistorie si takto může nadále klást velké historické otázky, ale zasazuje 

je do „malého měřítka“ a tak nám pomůže poznat skutečnosti, které makro hledisku unikají.52  

Carlo Ginzburg a Giovani Levi svými průkopnickými pracemi53 zavedli do 

mikrohistorického přístupu dva zásadní principy, o které se mikrohistorie opírá dodnes. Jedním 

z nich je výše zmíněná mikroanalytická práce. Druhým je zasazení každého jednotlivce do 

lokálního kontextu, tedy studium historických procesů pod drobnohledem, v „mikro-měřítku“. 

V předkládané práci bylo využití mikrohistorie s její metodou mikroanalýzy vhodné při 

objasnění těch míst, která všeobecný výklad o Sametové revoluci vynechává – tedy dění 

v konkrétním regionu. Při samotném výzkumu města Kolína bylo využito těchto dostupných 

pramenů: zápisů místní kroniky, lokálních dobových periodik (kolínský tisk Kupředu poté 

Kolínské noviny, Svobodné slovo, Rudé právo, Mladá fronta) a přepisů orálně historických 

rozhovorů. 

 

Dalším specifikem mikrohistorie je snaha o výpravnost či narativní charakter prací – 

autoři chtěli texty podat v co nejsrozumitelnější formě, aby je tak rozšířili i mezi „neodbornou 

veřejnost“. Mikrohistorici se takto vymezovali vůči tehdejším, většinou obtížně srozumitelným 

pracím, přičemž jejich snahu lze podle Jaroslava Čechury chápat jako reakci na „přehnaný 

verbální scientismus“ tehdejší historiografické produkce.54 V případě některých textů lze 

poměrně snadno vypozorovat, že autoři neměli pouze vědecké, ale také literární ambice. 

Narativní způsob uspořádání textu výrazně přiblížil mikrohistorii k etnografii, která je 

„původcem“ tzv. zhuštěného popisu55. Giovani Levi se přímo přiklání k názoru, že zhuštěný 

 
51 Kvantitativní metody historické práce jsou např. ty, které využívají postupy statistiky, např. historická 

demografie. Dalšími kvalitativními metodami historické práce jsou např. komparativní metoda či biografie atd.  
52 Čechura, 2016, str. 367-369. 
53 Jde o díla Carla Ginzburga Sýr a červi a Giovanni Leviho Nehmotné dědictví: Kariéra jednoho excorcisty v 

Piemontu. 
54 Čechura, 2016, str. 370. 
55 Tento pojem jako první vyslovil Gilbert Ryle a ujal se nejen v antropologii, ale v dalších humanitních a 

sociálních vědách. Do kulturní antropologie a etnografie zavedl tento pojem Clifford Geertz, americký kulturní 
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popis je přímo jedním z výstupů mikrohistorického výzkumu: „Zhuštěný popis nabízí ve psané 

formě množství charakteristických událostí a faktů, jejichž význam sice časem vyprchá, ale 

můžou být interpretovány, když se zasadí do kontextu sociálního diskurzu.“56 Zhuštěný popis 

není pouze detailní vypisování faktů, jde o interpretativní popis. Jinými slovy jde tedy o výklad, 

který fixuje obsah tlumočený autorem, čili i jeho myšlenky a badatelský záměr. Gilber Ryle 

vysvětluje zhuštěný popis tak, že to není, „analýza předmětu či jevu, ale bezprostřední 

porozumění jejich obsahu. Třebaže konečným výsledkem bude jen interpretace badatele, je 

zhuštěný popis motivován snahou dobrat se vysvětlení sociálních praktik z pohledu jejich 

aktéra.“57  

Mikrohistorický přístup je se svým specifickým pohledem na historickou realitu vhodný 

právě pro výzkum regionálního dění historických událostí. Ukazuje, že dějiny nejsou 

jednolitým proudem, ale komplexním, navzájem propojeným a na sebe reagujícím procesem. 

Díky své variabilitě – jako historiografické disciplíny, přístupu a metody, nástroje bádání i 

perspektivy zároveň – dokáže pojmout široké spektrum badatelských problémů.  

 

3.2. Badatelské otázky a prameny 

Metody historického bádání spočívají na povaze výzkumu a zkoumaného problému, a tak 

se vytváří pole možností historických metod bádání. Podle Hendlovy metodologické příručky, 

„[…] někteří autoři tvrdí, že sami historici nenavrhli žádnou vlastní metodu bádání. 

Historikové uplatňovali metody jiných disciplín.“58 Historie tak může využít metod sociologie, 

antropologie, ekonomie atd. Historie není pouze o shrnutí informací o minulém děním, ale o 

systematickém popisu minulých událostí a o interpretaci dat a informací. Na základě charakteru 

přístupu ke zkoumanému problému a na základě pramenů a zdrojů se „vytváří“ historická 

metoda.59 „Metodu historického výzkumu pak lze definovat jako souhrn prostředků a 

pracovních postupů používaných k získání poznatků o minulosti.“60 

 
antropolog, ve svém díle Interpretace kultur (1973). Dle Geertze je zhuštěný popis takový, ve kterém autor 

interpretuje pozorovaný jev, táže se po jeho smyslu. Zhuštěný popis zachycuje významy, záměry, myšlenky, 

tedy symbolickou rovinu. 
56 V originále: „Thick description therefore serves to record in written form a series of signifying events or facts 

which would otherwise be evanescent, but which can be interpreted by being inserted in context, that is to say, in 

the flow of social discourse.“ Viz Levi, 2001, str. 102. 
57 Lenderová, 2017, str. 426. 
58 Hendl, 2005, str. 134.  
59 Hendl, 2005, str. 135.  
60 Zounek, Šimáně, 2014, str. 50.  
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Historický výzkum, stejně jako výzkumy v ostatních společenskovědních a humanitních 

disciplínách, má probádat dosud nepoznané aspekty minulosti či na ně nazírat z jiné 

perspektivy, nebo na již probádaném „území“ najít „bílé místo“ či nové řešení.  

S ohledem na téma práce a metodologické zakotvení předmětu výzkumu byly vytyčeny 

následující výzkumné otázky:  

• Jak na revoluční události reagovala „společnost“ v Kolíně – jaká byla reakce na to, co se 

dělo v hlavním městě?  

• Byla revoluce v Kolíně jakýmsi „odrazem“ toho, co se dělo v Praze? Probíhala zde 

obdobně – demonstrace, stávky atd. – nebo se jenom vyčkávalo na to, jak vše v Praze 

dopadne a pak se začalo jednat? 

• Jak a jak dlouho se do Kolína dostávaly informace o revoluci. Jaký zde fungoval 

informační tok a jak se s informacemi vypořádalo vedení města a jak opozice? 

• Co se dělo v Kolíně během „němého týdne“ – tj. v týdnu, mezi 17. listopadem a generální 

stávkou, v období, než se vyjasnilo revoluční dění v hlavním městě (demonstrace, stávky, 

založení OF, diskuze o nasazení lidových milic, odstupování vládnoucí elity atd.)? 

• Existovaly v Kolíně také nějaké „předrevoluční“ aktivity, resp. jak vypadaly? Existovaly 

zde nějaké opoziční alternativní platformy? 

• Kdo byla revoluční opozice, kolik jich bylo, jaká skupina to byla (např. studenti, herci, 

hudebníci apod.)? Jaký byl jejich princip zapojování se do revolučního dění? 

• Jak probíhalo etablování nového režimu v Kolíně? Jak konkrétně probíhaly procesy, které 

jsou spojeny s obdobím transformace? Jaké jiné dílčí změny proběhly v období 

transformace? 

 

Předkládaný výzkum kombinoval několik druhů dostupných pramenů. Jednalo se 

například o archivní fondy České televize, zejména o zpravodajské relace – Televizní noviny a 

aktuality – z roku 1988 a 1989. Dalším typem pramene byla dobová periodika, a to Rudé právo, 

Mladá fronta a Svobodné slovo. Stranický deník Rudé právo je dostupný online na stránkách 

Ústavu pro českou literaturu AV ČR61. Periodika Mladá fronta a Svobodné slovo bylo součástí 

rodinné sbírky.  Bádání v těchto pramenech se zaměřovalo na období od 17. listopadu do 31. 

prosince. Dále se výzkum zabýval děním ve městě Kolíně. Prvním krokem bylo prostudování 

kronik města Kolína, které jsou dostupné online na stránkách městského úřadu Kolín.62 

 
61 http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo 
62 Kroniky jsou dostupné online. 
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Pozornost nebyla věnováno pouze kronice z roku 1989, ale i kronikám z konce 60. let až 

kronikám z 90. let – pro některá fakta byly použity kroniky z roku 2000 a výše.  Výzkum se 

totiž nezaměřuje pouze na období tzv. Sametové revoluce, ale i na období, které událostem roku 

1989 předcházelo a následovalo.  

Z fondů Státního okresního archivu Kolín pochází další významná část pramenného 

materiálu, a to místní tisk, zejména pak soubor týdeníku Kupředu z let 1988, 1989 a 1990 a 

Kolínské noviny63 z období 1991-1992. Tento týdeník byl do roku 1990 vydáván OV KSČ za 

cenu čtyřiceti haléřů a na jeho stránkách se objevovalo mnoho článků s fotografiemi 

z regionálního dění. V roce 1990 byl týdeník zaštítěn kolínským ONV. 

Dalšími prameny jsou prameny memoárové povahy, které byly vydány knižně. Sem patří 

například autobiografická kniha Když světlo projde špínou, zůstane čisté (2013) od Ireny 

Fuchsové. Autorka je kolínskou rodačkou a ve své knize podrobně popisuje své prožitky během 

událostí v roce 1989. Irena Fuchsová pracovala v kolínském divadle, a to již od roku 1968, 

nejdříve jako uklízečka, po čase dostala šanci na pozici nápovědy, kde zůstala až do zrušení 

profesionální scény divadla v roce 1993. Role nápovědy však nebyla jedinou funkcí, kterou 

v divadle zastávala, ještě v éře komunismu se postupem času propracovala od hospodářky 

základní organizace SSM při divadle, k předsedkyni SSM, členky zdejší základní organizace 

KSČ, a v 80. letech se pak stala předsedkyní ZO KSČ.64 Během Sametové revoluce Irena 

Fuchsová působila jako předsedkyně stávkového výboru. Spolu s kolegy z divadla stáli u 

počátku Sametové revoluce v Kolíně. Po odchodu z divadla byla chvíli zaměstnána v kolínské 

Soje u třídícího pásu, v té době také začala vydávat své povídky v různých časopisech. V roce 

1994 nastoupila jako nápověda do Činoherního klubu, kde působí dodnes a také se uplatnila 

jako spisovatelka. Zůstala aktivní také na poli veřejného života a v roce 2010 vstoupila do 

zastupitelstva města Kolína. 

Jiné prameny, které by pojednávaly o dění v Kolíně v tomto období nebyly k dispozici. 

Archivní prameny, jako jsou zápisy z různých zasedání či schůzí, spadají pod zákon o archivní 

a spisové službě65 a jsou tedy nepřístupné. V Archivu bezpečnostních složek v Praze v zápisech 

Státní bezpečnosti nebyly žádné relevantní informace – záznamy obsahovaly seznam lidí, kteří 

byli sledováni tajnou policí, ale tito lidé byli uváděni pod krycími jmény, takže je nebylo možné 

identifikovat a nebyly zde např. žádné záznamy o činnosti a situaci na konci listopadu 1989.  

 
63 Týdeník Kupředu se v roce 1991 přejmenoval na Kolínské noviny.  
64 Fuchsová, 2013, str. 204.  
65 Jedná se o zákon č. 499/2004 Sb. Viz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=499&r=2004 
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K výše charakterizovaným druhům pramenů, které se vztahují bezprostředně k událostem 

Sametové revoluce v Kolíně, byly pro vytvoření detailnějšího pohledu na toto historické 

období, přidány ještě rozhovory. Tato skutečnost vedla k tomu zařadit do výzkumu metodu 

orální historie. 

 

3.3. Orální historie 

V kontextu orální historie v českém prostředí můžeme narazit na termíny „vyprávěné 

dějiny“ či „mluvená historie“, stručná charakteristika pak tyto příměry rozvadí tak, že se jedná 

o „metodu, která shromažďuje historické informace zprostředkované ústním podáním.“66 

Listopad 1989 je historický milník, který je ještě „mladý“ a jeho účastníci stále mezi námi, a 

proto se zdálo příhodné využít k jeho studiu tuto metodu. Orální tak byla nejlepší způsob, jak 

se dostat k informacím o průběhu Sametové revoluce v Kolíně.  

Orální historie se stala hojně využívanou nejen mezi historiky, ale i v antropologii, 

sociologii, etnologii a dalších humanitních a sociálních vědách. V České republice je orální 

historie mezi některými badateli považována za samostatný obor nebo přinejmenším za 

historickou subdisciplínu či pomocnou historickou vědu.67 Ve většině případů však 

„nepředstavuje orální historie zvláštní obor či odvětví, pouze výzkumnou metodu, již lze 

uplatnit, zkoumá-li historik hospodářský, kulturní či jakýkoliv jinak konkrétně vymezený aspekt 

dějin.“68 Ať už jde o samostatný obor, disciplínu, subdisciplínu či metodu, cíl orální historie je 

vždy stejný: uskutečnění rozhovoru.  

Jedním z ústředních aspektů orální historie, je že „vnímá sdělení jednotlivce jako 

svébytnou poznávací hodnotu.“69 Na základě tohoto předpokladu se orální historie snaží mimo 

jiné zohlednit dějiny „neprivilegovaných lidí“70, kde se protíná s jedním ze záměrů 

mikrohistorie. Výstupem takto vedeného výzkumu budou „alternativní interpretace faktů, jevů 

a procesů [...] skrze osobní zkušenost aktérů sociálních a historických procesů.“71 

Pro vlastní výzkum byla – jako nejrelevantnější – zvolena jedna ze základních technik 

orální historie pro získávání informací, a to rozhovor (interview).72 Orálně historický rozhovor 

 
66 Nosková, 2014, str. 15.  
67 Vaněk, Mücke, 2011, str. 11. 
68 Vaněk, 2003, str. 5. 
69 Vaněk, Mücke, 2011, str. 12. 
70 Nosková, 2014, str.16. 
71 Nosková, 2014, str. 16. 
72 Interview je vedeno okolo určitého tématu tak, aby tazatel od narátora získal maximum informací, které jeho 

projekt obohatí, rozšíří o další informace či poskytne celkovému konceptu nový náhled. Oproti tomu během 
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(či interview) je subjektivní výpověď o minulých událostech a tuto „premisu“ by si měl každý 

badatel před začátkem výzkumu uvědomit. Subjektivita však „nehrozí“ pouze ze strany 

narátora, protože obě strany interview jsou ovlivněny okolním světem, a tedy i determinovány 

všeobecně přijímanými a společensky etablovanými verzemi historické reality. Z pozice 

samotného tazatele to znamená, že je nutné, aby si uvědomil před zahájením nejen samotných 

rozhovorů, ale i při přípravě vědeckého projektu, vlastní předsudky a svá očekávání. V jazyce 

etnografického výzkumu se jedná o vytvoření tzv. positioningu. 

Tento aspekt má své výhody i nevýhody. V předkládané diplomové práci bylo např. velkou 

výhodou to, že Kolín je městem, kde jsem se narodila, vyrůstala a strávila velkou část svého 

života. Tato pozice „insidera“73 byla zároveň však i nevýhodou, protože se v určitých případech 

mohou relevantní události, situace atd., zdát nepodstatné a okrajové. Kromě vymezení vlastní 

pozice by se výzkumník měl na rozhovory také připravit zmapováním dostupných informací o 

daném tématu, tedy studiem pramenů a literatury. Jedná se i o prameny biografické povahy, 

které doplňují samotný rozhovor – deníky, fotografie, korespondence atd. 

Další fází orálně historické práce je výběr narátorů, tedy výběr osob, se kterými se povede 

rozhovor. V této fázi musí mít tazatel jasnou představu o tématu projektu, výzkumných 

záměrech a otázkách, aby výběr narátorů a jimi poskytnuté informace byly relevantní. 

Povědomí o narátorech může získat právě z předchozího studia pramenů, či – jako v případě 

této práce – může jít o osobnosti, které jsou ve veřejném povědomí s tímto obdobím či událostí 

spojeni. Téma diplomové práce vzniklo právě díky vyprávění pamětníka událostí. 

Díky jeho znalosti „prostředí“ bylo možné si za pomoci tzv. snowball sampling 

technique74, kdy se během prvních rozhovorů může tazatel postupně dozvídat jména dalších 

osob, vytvořit „základní síť“ narátorů. Realizace této sítě nebyla v rámci práci plně úspěšná, 

protože někteří z plánovaných narátorů nechtěli být do projektu zahrnuti. To mělo různé 

důvody, které lze vysvětlit skutečností, že zkoumaná doba je pro mnoho narátorů stále příliš 

„živá“. Vzhledem k charakteru určitých historických událostí může mít spousta „pamětníků“ 

totiž odpor k jakémukoliv „veřejnému“ projevu, může mít dokonce pocit křivdy, zneuznání, 

může být vůči společnosti zatrpklý (v případě polistopadového vývoje) atd., a tedy odmítne 

také rozhovor poskytnout. Ke kontaktování narátorů a k následným rozhovorům byla pro 

 
druhého způsobu, životopisného vyprávění, dostává narátor mnohem více prostoru pro vlastní vyprávění bez 

přílišného omezování jedním tématem. Viz Vaněk, 2003, str. 16-17. 
73 Výzkumné pozice mohou být pozice outsidera či insidera. Outsider je výzkumník, který vstupuje do zkoumané 

skupiny či problému jako cizinec, má o skupině, zkoumaném problému, fenoménu všeobecné znalosti. Kdežto 

insider je ten, pro kterého je skupina, zkoumaný problém či fenomén známý, protože je jeho součástí.  
74 Vaněk, Mücke, 2011, str. 117. 
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předkládanou práci velmi užitečná pozice „insidera“. „Základní síť“ byla tvořena okruhem 

známých a přátel, a nebyl proto problém s kontaktováním narátorů samotných. 

Dle zjištěných informací a faktů o Sametové revoluci a dění v Kolíně, byla vytvořena 

kostra otázek a témat, které měly narátory směrovat k výzkumným otázkám projektu. Interview 

začalo otázkami na dění v Praze a většinou narátoři sami „stočili“ řeč na to, co se dělo v Kolíně. 

Součástí rozhovoru bylo také dotazování se na dětství, mládí a vztah ke Kolínu. Dotazování 

proběhlo prostřednictví tzv. otevřených otázek to pro to, aby se narátoři o tématu „rozpovídali“.  

Analýze a interpretaci rozhovoru předchází vypracování protokolu a přepisu rozhovoru, 

kde badatel vypíše všechny detaily nezachycené na nahrávce – kontext místa a prostředí, náladu 

rozhovoru, popř. smích či smutek v hlase. Důležité je vypracovat přepis krátký čas po provedení 

rozhovoru, dokud má vše badatel ještě v živé paměti. Doplněním těchto detailů do přepisu 

rozhovoru lze vytvořit větší prostor pro následnou komplexnější analýzu a interpretaci 

narátorova sdělení. 

Z dostupných možností dílčích přístupů75 byla pro předkládanou práci zvolena obsahová 

analýza. Badatel v souvislosti s tímto druhem analýzy vytyčí v rámci rozhovoru významné 

úseky/témata, které pak dále rozebírá na menší elementy (historická fakta, data atd.) dle potřeb 

projektu. Je důležité se zaměřit na četnost opakování zmíněných témat. Důležitým aspektem 

obsahové analýzy rozhovorů je také „emocionální vyjadřování“ během promluv, tedy jaké 

emoce při mluvení o daném tématu narátor vyjadřoval – některá témata u něj mohla vyvolávat 

vztek, lítost či ho mohla rozesmát atd. Podle klasické příručky orální historie totiž „cílem této 

analýzy není pouze rozbor obsahové stránky rozhovoru, ale celé narátorovy osobnosti, včetně 

jeho reakcí na projekt samotný, na konkrétní otázky, na vzájemnou interakci s tazatelem 

apod.“76  

Na základě strukturované analýzy narátorovy výpovědi dochází k interpretaci, v níž 

badatel vysvětluje smysl toho, co bylo řečeno během rozhovoru, a zasazuje tuto výpověď do 

kontextu výzkumného projektu. Během interpretace se musí mít badatel na pozoru, aby tzv. do 

narátorových úst nevkládal svá slova, tedy aby během interpretace na základě vlastního 

přesvědčení, znalostí a dalších faktorů nevyložil výpověď odlišně. Při interpretaci jde o „osobní 

participaci na utváření (či zrcadlení) reality a postoje [...] při interpretaci rozhovoru se tedy 

 
75 Jedná se například o jazykovou analýza, analýzu nonverbálních projevů, psychologickou analýza, analýzu 

prostředí. Viz Vaněk a Mücke, 2011, str. 146-158. 
76 Vaněk a Mücke, 2011, str. 149. 
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nemusíme dopátrat „pravdy“ vždy, ale můžeme si učinit určitou představu o tom, co narátor 

považuje ze svého osobního hlediska za „pravdivé“.“77  

 

3.3.1. Rozhovory 

Orálně historické rozhovory jsou subjektivními výpověďmi, proto bylo potřeba je 

zpracovat pomocí informací z ostatních zdrojů a pramenů. Ve výzkumu byly rozhovory 

použity spolu s dalšími prameny – v určitých oblastech či částech událostí atd. byly 

nápomocny k „vyplnění bílých míst“. 

Při výběru narátorů bylo záměrem obsáhnout takové skupiny, které měly svůj podíl na 

událostech Sametové revoluce– Občanské fórum, studenti, zástupci strany či stranických 

organizací a pracovníci místního průmyslu. Všichni narátoři jsou z Kolína a jeho okolí či 

v Kolíně strávili převážnou část svého života. Spojujícím momentem je zkušenost Sametové 

revoluce. Rozhovory neposkytly pouze informace a prožitky z tohoto období, ale umožnily 

náhled do aspektů, které nejsou v žádném pramenu popsány, a to např. atmosféra v podnicích 

a institucích během revoluce, ale i před revolucí, někteří aktéři mluvili o charakteru města atd.  

Narátorům byl nabídnut k podpisu informovaný souhlas – podepsali ho všichni, až na 

Jaroslava Ježka, který to považoval za „zbytečné“. Ani jeden z narátorů nevyžadoval 

anonymizaci, a tak jsem je v textu zmiňováni pod svými jmény. Pokud ve výpovědi zaznělo 

jméno a úryvek této části rozhovoru byl vsazen do textu práce, jméno dotyčného nebylo 

uvedeno. Toto bylo ovšem činěno za předpokladu, pokud zmiňovaná osoba byla osoba 

„soukromá“, pokud se jednalo o osobu veřejně činnou (např. politika), jméno je uvedeno. 

Značně zlehčující okolností v provádění rozhovorů byl fakt, že jsem narátory znala již 

předtím. Tento fakt mohl být nápomocen i v určité „otevřenosti“ narátorů během rozhovoru.   

V původním návrhu práce byla jedna z výzkumných otázek zaměřena na aktérskou 

rovinu revoluce. Pro vytvoření aktérské roviny Sametové revoluce v Kolíně by bylo však 

provedení orálně historických rozhovorů nejen časově náročné, ale vzhledem k povaze 

získaných informací i velmi komplikované. Rozhovory jsou proto „pouze“ jedním z pramenů. 

Účel předložených medailonků je přiblížit kontext každého jednotlivého narátora – tedy 

přiblížení pozice, ze které narátor promlouval o daném tématu, tj. Sametové revoluci a období 

transformace.  

 

 
77 Vaněk a Mücke, 2011, str. 164. 
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3.3.1.1. Bohuslav Neumann – mluvčí OF 

Bohuslav Neumann pracoval v období Sametové revoluce jako stavební technik. Po 

dokončení gymnázia byl přijat na vysoké učení technické, obor stavařství, ale z vysoké školy 

po roce odešel a nastoupil povinnou vojenskou službu do jednotky v Milovicích. Poté začal 

studovat na střední stavební průmyslové škole v Děčíně. Po dokončení studia nastoupil jako 

stavební technik do kolínského podniku KoRaMo. Na této pozici byl však nucen složit 

politickou zkoušku, kterou neprošel a byl tak přemístěn do výroby. Po odchodu z Korama 

pracoval jako stavební technik při stavbě kolínské nemocnice, byl také zaměstnán při 

projektování výstavby sídlišť v Poděbradech, Lysé nad Labem a Nymburce. Poté, co založil 

rodinu, pracoval ve stavebních kancelářích. Po Sametové revoluci nastoupil jako vedoucí 

odboru výstavby na městském úřadě v Kolíně. Po vedoucí funkci na odboru městského 

úřadu si pan Neumann zařídil „soukromou praxi“, projektovou kancelář, která funguje 

dodnes a zabývá se projektováním staveb, jejich změn a odstraňováním.  

Během Sametové revoluce byl pan Neumann členem Občanského fóra, do kterého 

vstoupil, dle svých slov, v den jeho založení v Kolínském divadle. V řadách OF vytrval až 

do červnových parlamentních voleb, poté byl zaměstnán jako vedoucí odboru výstavby při 

MěÚ. V rámci OF působil jako mluvčí a jezdil vyjednávat a diskutovat podmínky do 

podniků, institucí a přilehlých kolínských obcí, v této činnosti pokračoval i v roce 1990. Po 

červnových parlamentních volbách odjel do Kanady za sestrou, která emigrovala. Když se 

vrátil ze zahraničí, členové OF již formovali kandidátku do listopadových voleb. Po volbách, 

vznikl nový systém městské samosprávy a on nastoupil, jak je již výše řečeno, na pozici 

vedoucího odboru výstavby.  

 

3.3.1.2. David Dvořák – student střední školy 

David Dvořák byl v době Sametové revoluce v posledním ročníku na Kolínském 

gymnáziu. Po maturitě byl přijat na vysokou školu, kde studoval sociologii a demografii. 

Studium opustil po roce a půl a nově nabytou svobodu využil k cestování. Ještě na střední 

škole David Dvořák se svými přáteli založil uměleckou skupinu s názvem Sysal, která se 

zabývala převážně výtvarnou činností – fotografie, skulptury atd. – ale také např. skládaly 

básničky. Podle výpovědi byl pro studenty Sysal způsob uměleckého vyjádření, zábava a 

určitá forma odporu proti režimu. Nejspíš díky svému uměleckému založení se dostal do 

konkurzu na ředitele divadla, který vyhrál a od 1. prosince 1992 nastoupil do funkce, kde 

setrval do března roku 1997.  Nebylo to pouze divadlo, ve kterém působil, ale stál také za 
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založením festivalu „Kašparův mimoriál“ a divadelního spolku Igdyž, který vychoval řadu 

dnes známých herců.  

 

3.3.1.3. Rostislav Vodička – referent SSM 

Rostislav Vodička v době Sametové revoluce pracoval jako tajemník pro ideologickou 

práci SSM. Vystudoval vysokou školu zemědělskou v Praze, obor zootechnik. Po 

vystudování pracoval jako zootechnik a poté plemenář pro družstvo v Cerhenicích. Jeho 

společenská povaha ho zavedla do SSM, kde se mohl uplatnit právě jako organizátor různých 

kulturních, hudebních, sportovních a společenských akcí.  Na pozici referenta setrval až do 

konce roku 1989 a po revoluci pracoval v ZNZ na vykládce vagonů. Později byl zaměstnaný 

na okresním úřadě a postupně se vypracoval až na pozici vedoucího odboru životního 

prostředí a zemědělství v Českém Brodě, současně s tím je od roku 2006 starostou obce 

Polepy.  

 

3.3.1.4. Jaroslav Ježek – předseda ZO KSČ v Soja Kolín 

Jaroslav Ježek pochází z Poděbrad, do Kolína se přestěhoval po skončení povinné 

vojenské služby a bydlí zde dodnes. V roce 1989 pracoval jako elektrotechnik v kolínském 

podniku Soja, kde také působil jako předseda ZO KSČ. Jaroslav Ježek studoval učňovský 

obor elektrikáře, ale kvůli dobrému prospěchu přešel na střední průmyslovou strojírenskou 

školu v Praze. Po maturitě, díky tzv. umístěnce, nastoupil do strojírenského podniku Lidka 

v Kutné Hoře. Po skončení základní vojenské služby nastoupil do kolínské Soji, kde zůstal 

až do důchodu v roce 1996. Během revoluce a následném rozpadu systému dle své výpovědi 

neměl žádné pracovní či osobní problémy spojené s jeho funkcí.  
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4. Kontext: historie a místo 

 

4.1. Socialistické Československo – od normalizace k Sametové revoluci 

V historii Československa jsou 70. léta známá jako období normalizace. Ta byla reakcí na 

uvolňování poměrů a „odklon“ od Sovětského svazu. V srpnu 1968 byla do Československa 

poslána vojska Varšavské smlouvy78, aby byla udržena politika strany. Tento akt započal 

období, které by normalizovalo českou společnost, přesněji řečeno do stavu, který vládl ve 

společnosti před rokem 1968. Socialistická byla – nadále – přítomna v každém aspektu života 

– v hromadných sdělovacích prostředcích (noviny, televize, rozhlas), umění (literatura, film) a 

dokonce i volnočasových aktivitách. Právě tím, že byly tyto myšlenky a ideály téměř „na 

každém“ rohu, mohlo dojít snáze k jejich přijetí a podvolení se, „[…] osvojování se velkou 

měrou odehrávalo právě v „banálním světě“ všedního dne: nebylo zpravidla řízeno vědomým 

přijetím či odmítnutím komunistické ideologie, nýbrž probíhalo intuitivně, na základě 

každodenních zájmů a představ […].“79  

Nejen společnost, ale i strana samotná měla projít normalizačním procesem, protože rok 

1968 a jeho představitelé odhalili to, že strana není jednotná a co více, že by se vývoj socialismu 

mohl udávat jiným, více liberálním směrem. Z jejích řad byli vyloučeni ti, kteří nesouhlasili 

s vpádem sovětských vojsk na území ČSSR a spousty dalších – např. šlo o ty, kteří se účastnili 

či schvalovali politiku předešlého vedení strany, schvalovali Akční program atd. Strana musela 

být jednotná, bez vnitřních sporů, nesměla zkrátka poskytnout jakékoliv pochybnosti o své 

stabilitě.80  

Strana se snažila mít kontrolu nad všemi aspekty života občanů Československa, tento 

„boj“ však nemohla vést pouze všudypřítomnou ideologií. Systematická kontrola a restrikce ve 

vědě, kultuře a umění postupně vyřazovaly lidi z těchto oblastí ze společenského vlivu. 

Restrikce a kontrola činnosti byla uplatňována na kohokoliv, kdo se proti režimu odvážil 

vystoupit.  

Společnost se měla těmito kroky nastavit tak, aby znovu nedošlo k chybám, které 

zapříčinily rok 1968. Nesměla se zpochybnit stabilita strany, musela být prokazována naprostá 

loajalita a spolupráce se sovětským vedením, nesměl se vytvořit prostor pro vznik jakýchkoliv 

 
78 Tento zákrok je známý pod názvem Operace Dunaj. Vojska do ČSSR přišla 21.8.1968 a začala tak dvacet let 

trvající okupace. 
79 Pullmann, 2016, str. 42. 
80 Renner, 1989, str. 99.  
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nezávislých společenských hnutí a organizací. „Zjednodušeně řečeno tedy nereformovat, 

neliberalizovat, neriskovat.“81 Normalizace se tak stala stagnací.  

Takto nastavený režim byl úspěšný ve vytvoření a udržení určité životní úrovně, a to hlavně 

dělnické třídy. Dělnictvo bylo nejpočetnější společenskou skupinou v Československu, proto si 

ho strana chtěla naklonit. Důkazem toho je fakt, že do roku 1989 v Československu nedošlo 

k sociálně motivovaným nepokojům.82 

Dalším „pilířem“ komunistického zřízení – tedy kromě „vytvořené loajality“ dělnické třídy 

– byl systém restrikcí, který zastrašoval všechny, kdo systém, ať už reálně či potencionálně, 

ohrožovali. Komunistický režim vytvořil a poskytl určitý „koncept“ života a pokud tento 

koncept a jeho pravidla občané porušovali, byly uplatněny restrikce. Stát měl k dispozici aparát, 

který dohlížel na dodržování pravidel – u nás to konkrétně byla Státní Bezpečnost spolu 

s Veřejnou bezpečností, Lidové milice či dokonce Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti. Systém 

tedy „obsadil“ všechny aspekty života a dohlížel na dodržování pravidel. Pilíři takového režimu 

je systém restrikcí a aparát, který dohlíží a kontroluje společnost.83  

 

Dle Oldřicha Tůmy byli však pilířem normalizačního systému ti, kteří byli s režimem spjati 

výhodami a veřejně a nepokrytě mu sloužili. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří politickému 

systému věřili, tito lidé ideologii slepě nenásledovali. Oni politický systém a situaci využívali 

ku svému vlastnímu prospěchu – ať už to bylo osobní obohacení či pozice spjatá s určitou mocí. 

„Společným principem jejich životních postojů nebyla více či méně vlažně sdílené komunistická 

ideologie, ale především přesvědčení, že právě oni vědí ,jak na to’, že vědí, co má a nemá smysl. 

Společný jim také byl přezíravý nebo soucitně blahosklonný postoj k těm, kteří se snažili režimu 

aspoň nějak čelit.“84 Toto však nebyli pouze funkcionáři, důstojníci StB a další lidé zřejmě 

spjatí se systémem, byli mezi nimi i ředitelé podniků, novináři, umělci, akademici, učitelé a 

spoustu dalších.85  

Tato skupina, která využívala systém ku vlastnímu prospěchu, nebyla většinová. Velká 

část populace žila ve stínu doby – pasivně přijala režim, se kterým nesouhlasila. Tato velká 

skupina lidí byla tzv. šedá zóna či mlčící většina.86 Tato skupina byla velmi rozsáhlá a 

zasahovala do více společenských skupin a vrstev.  

 
81 Pánek, Tůma, 2018, str. 584. 
82 Pánek, Tůma, 2018, str. 584. 
83 Pánek, Tůma, 2018, str. 585. 
84 Pánek, Tůma, 2018, str. 586.  
85 Pánek, Tůma, 2018, str. 586.  
86 Měchýř, 1999, str. 38.  
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Ve společnosti existovala i nepočetná „vrstva“ disentu, což byli lidé, kteří otevřeně 

nesouhlasili s politikou státu – patřili sem převážně intelektuálové, spisovatelé a další, a ti právě 

stáli u zrodu většiny opozičních hnutí a aktivit.87 Organizovaná opoziční hnutí se začala 

v Československu vytvářet již v polovině 70. let. Tato hnutí měla, i přes snahu komunistického 

režimu, oporu nejen v zemi, ale i v zahraničí. Přes to, že oficiální struktury proti opozici 

uvalovaly restrikce, opozice díky zahraniční podpoře – a to hlavně finanční – sílila. Přes 

veškerou snahu nebyly všechny opoziční skupiny pod kontrolou, například tzv.  underground.88 

Tato komunita se vytvořila okolo hudebních skupin hrajících převážně rock. Jedna 

z nejznámější undergroundových skupin byla Plastic People of the Universe v čele s Martinem 

Jirousem, zvaným Magor. Komunita undergroundu nebyla primárně opoziční ani politická, 

vyznavačům undergroundu šlo spíše o vyznávání hodnot svobody. V únoru 1976 měl režim 

v plánu udělat z „Plastiků“ exemplární příklad a skupinu spolu s několika jejich fanoušky 

pozatýkal.89 Měl začít velký proces, ale řada osobností české kultury90 se hudebníků zastala, a 

tak byli odsouzeni nakonec pouze čtyři členové skupiny a tresty byly mnohem mírnější, než by 

se dalo očekávat.91 

V roce 1975 byl podepsán Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 

ve kterém se země, které ho podepsaly, zaručovaly za dodržování lidských práv a svobod. Na 

nedodržování tohoto Závěrečného aktu, který se podpisem prezidenta Gustáva Husáka dostal 

formálně do právního řádu, upozornilo prohlášení iniciativy s názvem Charta 77. Toto 

prohlášení sestavil Václav Havel s Janem Patočkou a Jiřím Hájkem a kritizovali v něm 

politickou situaci ve státě, a právě nedodržování aktu podepsaného na Helsinské konferenci. 

Toto prohlášení podpořilo dalších 273 signatářů z různých uměleckých a intelektuálních kruhů. 

Na jednu stranu režim signatáře Charty 77 a ty, kdo toto prohlášení šířil, zatýkal a 

pronásledoval, ale na druhou stranu nemohl použít tvrdší opatření vůči těm, kteří se odvolávali 

na dodržování závazků, které režim sám přijal. Tak byla rozpoutána velká mediální kampaň 

s úkolem Chartisty a jejich podporovatele zdiskreditovat. Lidé museli dokazovat svou loajalitu 

režimu odsouzením textu, který většina z nich nikdy nečetla, např. umělci v reakci na Chartu 

77 podepisovali Antichartu. Charta 77 byla jednou z opozičních sil, které v Československu 

 
87 Měchýř, 1999, str. 38-39.  
88 Pánek, Tůma, 2018, str. 591. 
89 Pánek, Tůma, 2018, str. 592. 
90 Šlo o osobnosti, které byly režimem perzekuovány, ale díky svému vlivu, a to hlavně v zahraničí, se vláda proti 

nim neodvážila postoupit tvrdší kroky. Viz Komárek, 2019, str. 95. 
91 Komárek, 2019, str. 94-95.  



34 
 

přetrvaly do pádu režimu, a to také díky podpoře ze zahraničí92. Dokonce spolupracovala i 

s opozičními silami z Polska, Maďarska a NDR. Tato spolupráce byla velmi obtížná a riskantní, 

ale trvala až do roku 1989.93  

 

V 80. letech se začala situace měnit, a to nejen v Československu, ale i v celém východním 

bloku. Vývoj Československa byl ovlivněn např. vývojem Polska, a to mj. kvůli úzkým vazbám 

polské a československé opozice. V Polsku proběhla v srpnu roku 1980 celostátní stávka, lidé 

požadovali větší občanská práva, vyšší platy, lepší péči o děti, právo stávkovat a právo 

kritizovat bez strachu na následky. Přesto, že opoziční aktivity vybojovaly lepší životní 

podmínky, polská společnost se koncem 80. let ocitla opět v krizi. Opoziční hnutí Solidarita se 

kvůli rozdílným názorovým proudům rozpadala a komunistická strana neměla podporu 

veřejnosti.  Obě strany musely nastalou situaci řešit. Výsledkem jednání, kromě mnoha jiného, 

byly svobodné volby, které hnutí Solidarita díky přesvědčivé kampani vyhrálo a započalo tím 

demokratickou přestavbu Polska.94  

Také situace ve Východním Německu a Maďarsku značně ovlivňovala Československo, a 

to hlavně v revolučním roce 1989. Postupné uvolňování poměrů v Maďarsku vedlo v květnu 

1989 k otevření hranic s Rakouskem v květnu. Výsledkem bylo to, že do Maďarska zamířily 

tisíce lidí z Východního Německa, kteří hledali azyl na ambasádě Spolkové republiky 

Německo. Tento osud také čekal ambasádu SRN v Praze. Tyto ambasády se staly na několik 

měsíců domovem tisíců lidí, kteří se přes ně snažili uprchnout do západního Německa. 

Německý komunistický režim – stejně jako režim Československa, Polska, Maďarska a dalších 

komunistických států – pod tíhou problémů, které se nahromadily během třiceti let 

komunistické nadvlády, postupně uvolňoval určité restrikce, aby zabránil totálnímu kolapsu 

systému a společnosti. Na konferenci východoněmecké vlády, 9. listopadu 1989, bylo 

vyhlášeno usnesení, které povolilo cesty na západ. Pád berlínské zdi byl sledován celým 

světem, komunistický systém NDR se zhroutil. Týden na to se začal hroutit i režim 

v Československu.95 

Nejen východní blok, ale i samotný Sovětský svaz procházel v 80. letech krizí. Vývoj 

situace v SSSR, a to hlavně po roce 1987, měl vliv na poměry v Československu. Po smrti 

Leonida Brežněva dostal do rukou Michail Gorbačov zaostalý a chátrající stát, který však chtěl 

 
92 Chartu podporovali exiloví umělci a další příznivci, a to materiálně i finančně.  
93 Pánek, Tůma, 2018, str. 592-594. 
94 Banac, 1992, str. 56-71.  
95 McDermott, 2006, str. 167-170. 
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vzkřísit a opět postavit na nohy: „Inspirován myšlenkami Československého osmašedesátého 

roku, chtěl najít lidskou tvář socialismu. Nevěřil, že systém centrálně řízeného hospodářství 

s sebou nutně nese nesvobodu a represe. Věřil i v génia ruského národa a chtěl odšpuntovat 

jeho skrytou sílu.“96 Tak byly započaty ruské reformy perestrojka a glastnosť, které měly 

přinést obyvatelstvu federace alespoň určitou svobodu v podnikání a svobodu slova. Tyto 

reformy však v realitě Sovětského svazu vedly k rozpadu a zániku tohoto „impéria“. Nejen 

problémy samotného SSSR, ale i ostatních satelitních států97, donutily Gorbačova k vzdání se 

vlivu SSSR v těchto zemích a tím pádem tak nechal tyto země rozhodovat o svém osudu.98 

 

Konec 80. let byl „osudným“ pro komunistické zřízení v celé Evropě. Československý 

režim byl strnulý, nedokázal vhodně reagovat na nastalou situaci. Ať už šlo o vnitrostátní krizi, 

kterou systém způsobil svou politikou, či rychle měnící se zahraniční situaci. Změny, které 

měly být pokusem o alespoň částečnou konsolidaci situace – např. jmenování nového tajemníka 

MNV KSČ Miroslava Štěpána – nebyly dostačující. Nadále se rozšiřovaly řady nezávislých 

organizací a iniciativ, které měly výrazněji formulovaný politický program. Bylo mezi nimi 

např. Hnutí za občanskou svobodu, Demokratická iniciativa, Obroda, České děti ad. Tyto 

organizace vyjadřovaly sílící nespokojenost s poměry v Československu. Od roku 1988 tyto 

projevy nespokojenosti přerůstaly v pouliční demonstrace. S demonstracemi si sice režim 

dokázal poradit, potlačil je, ale nedokázal zabránit jejich opakování.99 Společností také 

kolovaly protestní petice, které posbíraly tisíce podpisů. Nejznámější z nich byla petice 

„Několik vět“, kterou podepsalo více než 50 000 lidí. Tato petice požadovala propuštění 

politických vězňů, svobodu shromažďování, zrušení cenzury a zajištění náboženské svobody. 

Tuto petici zformuloval Václav Havel a Jiří Křižan. I přes to, že síla a vliv opozice rostly, 

nepodařilo se ji sjednotit, ale v opozici se pomalu začala vynořovat autorita Václava Havla.100 

V roce 1989 byly demonstrace častější. V lednu proběhl tzv. Palachův týden, další 

demonstrace v Praze se konaly 21. srpna a 28. října. Praha však nebyla jediným městem, kde 

se v Československu demonstrovalo. Na konci roku 1989 proběhla tzv. svíčková demonstrace 

v Bratislavě. Další demonstrace proběhly mezi 11. a 17. listopadem na severu Čech – toto byly 

 
96 Komárek, 2019, str. 117. 
97 Nebyly to jen vnitřní problémy států federace a satelitních států, ale také na tom měla podíl finanční stránka. 

Držení okupačních vojsk v těchto zemích, které bylo velmi nákladné, bylo také jedním z důvodů, proč se SSSR 

vzdala vlivu na tyto státy.  
98 Komárek, 2019, str. 116-119.  
99 Pánek, Tůma, 2018, str. 598.  
100 Komárek, 2019, str. 144- 145.  
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demonstrace ekologické. Většina demonstrací byla organizována opozičními hnutími a 

organizacemi, ale rozhodující demonstrace na Národní třídě vzešla mimo opoziční aktivity. 

Akce 17. listopadu v roce 1989 byla vyvrcholením roku demonstrací proti stávajícímu 

režimu. Tato studentská pietní akce byla nahlášena a vedena pod záštitou SSM. Sami studenti 

nechtěli spojovat tento pochod s žádnou disidentskou organizací. Oficiálním záměrem bylo 

uctění památky Jana Opletala a pochod z Albertova na Vyšehrad. Akce však „využili“ někteří 

studenti k vyjádření nesouhlasu se současnou společenskou a politickou situací ve společnosti 

a politickým směřováním státu. Násilí, které bylo použito proti demonstrujícím studentům 

v hlavním městě, zvedlo vlnu nevole většiny obyvatel ČSSR, spolu s politickou a společenskou 

frustrací to bylo rozbuškou ke svržení nadvlády komunistické strany. 

 

Teorií toho, proč socialistický systém ve státech východní Evropy zhroutil je jistě mnoho. 

Jan Adam ve své knize Why did the socialist system collapse in Central and Eastern Europe?101 

rozlišuje několik teorií o tom, proč se socialismus v Evropě zhroutil. Jedna z těchto teorií 

pracuje s myšlenkami ekonoma Nikolaye Petrakova, ten viděl za kolapsem socialismu chybnou 

„sociotechniku“102. Systém nedokázal efektivně využít prostředků nátlaku neekonomického 

charakteru tak, aby zformoval postoje a chování lidí. Jinak řečeno to znamenalo, že systém 

nedokázal z lidí vytvořit „produkty socialismu“ pomocí zásahů do jejich každodenního života 

– do rodinného života, profese, volného času atd.103 Na tuto teorii můžeme navázat výše 

zmíněnou myšlenkou Oldřicha Tůmy. Československý normalizační režim se snažil vytvořit 

zdánlivě vysoký životní standard, a to hlavně dělnické třídě – toto můžeme v rámci této teorie 

považovat za prostředek nátlaku ekonomického rázu. Kdežto prostředky neekonomického 

nátlaku, tedy socialistická ideologie v každodenním životě – zájmové organizace (Jiskry, 

Pionýr), ideologicky formované pořady v televizi, literatura atd. – nefungovaly dostatečně tak, 

aby populace byla režimu loajální. Důkazem toho může být existence tzv. šedé zóny. 

S přibývajícími ekonomickými problémy, které v 80. letech postihly i dělnickou třídu, režim 

pomalu ztratil loajalitu těch, které si předtím „koupil“. Normalizační režim si takto mohl 

„připravit půdu“ pro svůj vlastní pád.  

 

 
101 ADAM, J. Why did the Socialist System Collapse in Central and Eastern Europe? The Case of Poland, the 

former Czechoslovakia and Hungary. St. Martin’s Press, 1996, New York. 
102 V originále social engeneering. Dle sociologického slovníku tento pojem lze překládat právě jako 

sociotechniku. 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Sociotechnika_(MSgS) 
103 Adam, 1996, str. 11. 
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4.2. Kolín 

Kolín byl během komunistické éry celkem poklidné „neopoziční“ město a důvodů, proč 

tomu tak bylo, je určitě více. Jedním z těchto důvodů mohlo být demografické složení 

obyvatelstva. Kolín byl pro svou vhodnou polohu na železnici a u říčního toku průmyslovým 

městem, ve kterém sídlily desítky továren a podniků, které zásobily svými výrobky a produkty 

celé Československo. Šlo např. o podniky jako Frigera Kolín, Lučební závody Kolín, Tesla, 

Tatra, Isol, Kablo, kolínská elektrárna, Soja čokoládovny atd. V odvětví průmyslu v roce 1989 

pracovalo v Kolíně 14 387 osob104, při počtu obyvatel Kolína v roce 1989105 se jednalo o téměř 

44 % obyvatelstva – musíme však vzít v potaz to, že ti, co v průmyslových podnicích pracovali, 

nemuseli v Kolíně nutně žít, dále jsou v počtu obyvatel Kolína zahrnuti i ti, kteří nebyli práce 

schopni, tj. lidé důchodového či naopak nízkého věku. Přesto byl počet obyvatelstva pracujícího 

v průmyslu vysoký. Tento trend či demografický rys měl rozhodně vliv na atmosféru a 

„mentalitu“ města. Z této perspektivy lze Kolín nazvat městem průmyslovým či „dělnickým“.  

Dalším faktorem, který ovlivňoval „nerevoltující charakter“ města, bylo to, že zde nebyla 

vysoká škola106. Kolín má a měl několik středních škol107, ale i přesto mu chyběla specifická 

společenská vrstva, která mohla být základem pro silnou opozici, jako ve větších městech, která 

univerzity měla – kromě Prahy to byla města jako např. Ústí nad Labem, České Budějovice, 

Plzeň, Hradec Králové a další, ale univerzitu měla i menší města jako jsou např. Příbram či 

Vyškov. Dalším faktorem, který způsobil to, že Kolín bylo město v celku „opozičně klidné“ 

bylo to, že Kolín byl okresním městem se spádovými úřady, které nad svými obyvateli dokázaly 

udržet kontrolu. Svůj vliv také paradoxně mohla mít blízkost Prahy, sídla ústředí KSČ.  

Aby se Kolínu nepřipisoval pouze status „svazáckého“ města, tak samozřejmě i zde byly 

určité opoziční aktivity. V Kolíně fungoval Filmový klub, „který si vzal za úkol seznamovat 

diváky retrospektivně s filmovou tvorbou staršího data […] jednalo se o filmy, které nebyly 

nikdy zařazeny do distribuce a o filmy staré s trvalou hodnotou.“108 Přes to, že byl tento klub 

„povoleným“, objevil se zde zárodek revolty a nespokojenosti s režimem. Koncem 80. let tu 

měl úvodní slovo pozdější redaktor kolínského týdeníku Kupředu, který Filmového klubu 

 
104 Kronika, 1989, str. 80.  
105 Dle Českého statistického úřadu byl koncem roku 1989 počet obyvatel Kolína 32 128. Viz 

https://www.czso.cz/documents/11240/17829520/Kolin.pdf/a042ec21-e037-4d9f-8143-

a8332a2f4742?version=1.8 
106 Vysoká škola byla v Kolíně založena až v roce 2003. Jednalo se o soukromou Vysokou školu politických a 

společenských věd – Academia Rerum Civilum - která se v roce 2015 přestěhovala do Kutné Hory.  Viz 

https://www.vspsv.cz/zakladni-informace 
107 Např.: Gymnázium Kolín, Střední ekonomická škola, Střední průmyslová škola, Střední zdravotní škola. 
108 Kronika, 1967, str. 40.  
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využíval ke kritice politického režimu, za což byl v hledáčku StB.109 Také se ve městě scházela 

nezávislá umělecké scéna, která se spíše než na činnost „rozvracečskou“, soustředila na činnost 

uměleckou – především se jednalo o výtvarné umění. Tato skupina se vytvořila kolem osoby 

Miloše Kima Houdka, který v roce 1988 založil první soukromou uměleckou galerii 

v Kolíně.110 Podle výpovědí a dostupných zdrojů však v Kolíně nebylo žádné organizované 

opoziční hnutí – opět to možná bylo v důsledku blízkosti Prahy, která v tomto směru nabízela 

mnohem větší možnosti pro opoziční aktivity. V Kolíně se jednalo spíše o individuální projevy 

nesouhlasu, než o nějakou organizovanou a dlouhodobou činnost.  

Někteří narátoři popisují realitu každodenního života v Kolíně jako šedou a nehybnou, pro 

někoho byl Kolín až příliš komunistické město a někdo se prostě o „politiku nezajímal“, dokud 

měl kde bydlet a co jíst: „lidi žili v nějaký jistotě, protože tady bylo spousta průmyslu, práce 

byla normální, nevím jak placená, neměli důvod k nespokojenosti […]“111. Většina lidí, ať už 

jim byl režim proti nebo po vůli, se s realitou snažila vyrovnat po svém a žít tak, jak to bylo 

možné. „Byli lidi, který byli dobrý, ale pak byli lidi, který z morálně volnejch vlastností to 

neudělali. To samí jako naši, který se báli všeho, aby to neohrozilo nás děti. A byli lidi, který se 

nebáli a šli do toho a pro tu pravdu by to udělali a nevstoupili by do něčeho, co brali jako 

obludný.“112 Kolín nebyl ničím zvláštní ani vybočující, byl šedou zónou, ať už celkovým 

postojem, který městem vládnul, ale i průmyslovým smogem, který otravoval ovzduší.  

 

Kolín byl okresním městem, proto fungoval jako administrativní a spádové centrum 

přilehlých obcí, s vymoženostmi, které k okresnímu městu patřily. V Kolíně bylo sídlo 

Městského národního výboru (MNV), Okresního národního výboru (ONV), a také zde sídlil 

Okresní výbor strany (OV KSČ) a dalších institucí a organizací. MNV sídlilo na Náměstí 

Obránců míru v budově historické radnice, která je dnes hlavní budovou městského úřadu, 

ONV také sídlilo na Náměstí Obránců míru v budově bývalé spořitelny, po revoluci zde sídlil 

okresní úřad, dnes je zde městský úřad. Budova OV KSČ byla po revoluci zrekonstruována a 

dnes slouží jako budova polikliniky. V Kolíně také sídlil Státní statek Kolín a okresní soud, 

který je stále na ulici Politických vězňů. Bylo zde veškeré občanské vybavení; mateřské, 

 
109 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
110 Tato galerie nese jméno Malá galerie Na Hradbách. Viz https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/kim-houdek-

mohlo-se-podarit-vic-20150117.html 
111 Rozhovor Rostislavem Vodičkou, 3. 12. 2018. 
112 Rozhovor s Davidem Dvořákem, 15. 11. 2018. 
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základní a střední školy113, okresní nemocnice, družstevní prodejny, obchodní dům a další 

služby. Bral se však i ohled na volnočasové vyžití obyvatel. Kulturu obstarávaly instituce jako 

městské divadlo se stálou scénou, městské muzeum, kulturní dům – tento fungoval nejen pro 

kulturní akce jako byly plesy a koncerty, ale byl to prostor pro různá zasedání a rady – a LŠU114. 

Další prostory byly spravovány především organizací SSM a konaly se zde různé koncerty, 

představení a pásma – např. klubové prostory pod husitským kostelem a v areálu bývalého 

zámku, také zde byl divadelní klub a tzv. Zámecká. V Kolíně byly i prostory pro sportovní 

vyžití, a to plavecký bazén, zimní stadion, atletický stadion Jiskra, kde byly kromě atletických 

závodišť i hřiště na volejbal a fotbal.  

Kolín se mohl pyšnit nejen průmyslem, ale díky své poloze je to vhodná oblast pro 

zemědělství. Kolínsko bylo především známé pro pěstování cukrové řepy a brambor. Řepa byla 

zpracovávána v blízkých cukrovarech – např. ve Velimi, Pečkách, Cerhenicích či Českém 

Brodě115 – a část produkce brambor šla na zpracování do kolínského lihovaru. V Kolíně sídlil 

Státní statek, který spravoval přidružené statky v okrese a dohlížel na další rostlinnou a 

živočišnou výrobu v okolí.  

 

Během 70. a 80. let Kolín zrealizoval mnoho budovatelských projektů – bytová výstavba, 

rekonstrukce silnic, výstavba domů služeb atd. Jedním z těchto projektů byl tzv. průtah 

Kolínem, který měl posílit infrastrukturu a pomoci hlavně vytíženému historickému centru 

Kolína od dopravy směřující od Prahy na sever města do průmyslové zóny. Původním návrhem 

bylo vytvoření obchvatu, ale z jeho realizace sešlo, nejspíš z finančních důvodů, toto bohužel 

zdroje neuvádí. Místo obchvatu byla v 80. letech v Kolíně zrealizována rozsáhlá rekonstrukce 

vozovek, které byly „na trase“ do průmyslové zóny. V roce 1984 se začal budovat průtah 

městem, který měl vést od začátku Pražské ulice na jihu města, kolem 2. základní školy, dále 

pak přes ulici Jaselskou, kde se od Křižovatky s ulicí Žižkovou táhl dále na sever města přes 

celou délku ulice Havlíčkovy.116 Když měla začít druhá etapa budování průtahu, bylo na MNV 

vzneseno několik stížností od obyvatel žijících v okolí budovaného průtahu a stavba se zastavila 

a nikdy se již neobnovila.117  V pozdějších letech nedokončený průtah nahradil obchvat. Reflexi 

 
113 V Kolíně bylo v 80. letech 13 mateřských škol, 8 základních škol, 1 zvláštní škola a 9 středních škol a učilišť. 

Viz Kronika I. Díl, 1988, str. 104 
114 Lidová škola umění, dnes Základní umělecká škola Františka Kmocha. 
115 https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/pecky/weinrichuv-cukrovar-byvaly; 

https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/horskeho-cukrovar-zanikly 
116 Kronika, 1984, str. 145-146.   
117 Kronika, 1990, str. 54. 
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této problematiky však místní tisk v uváděném období neuvedl, podrobnější výklad této situace 

není ani v kronikách.  

Další projektem bylo vybudování „panelákové“ čtvrti v místě tzv. Čechových sadů. Bývalá 

prvorepubliková vilová čtvrť u kolínského gymnázia od 40. let – kdy byly její obyvatelé 

odsunuti do koncentračních táborů – chátrala a nenabízela tolik bytového potenciálu pro 

narůstající populaci, jako panelové domy. Proto v roce 1978 začala demolice vil a na jejich 

místě bylo postaveno dvanáct panelových domů s celkovou kapacitou více než pětiset bytů.118 

Další zrealizované projekty byly například budova Obchodních tiskáren Kolín, budova 

Spojů či modernizace výrobních závodů, např. výrobního závodu Frigera. Dostalo se také na 

modernizaci plavební komory na Labi, což uspíšilo a zefektivnilo lodní nákladní dopravu.119 

Další velkolepé projekty za éry komunismu nebyly zrealizovány. Zde je řeč o Novém mostě, 

který napojuje Zálabí právě na průtah městem a nádraží, ten byl postaven až po revoluci. 

Některé projekty se začaly realizovat, ale nedokončily se vůbec, např. projekt parovodu 

z teplárny ve Chvaleticích. Plány a návrhy na tuto stavbu už byly hotové v roce 1983120, ale 

ještě v roce 1986 stále probíhala jednání o výstavbě tohoto dálkového parovodu.121 Stavba měla 

započít v roce 1988 a měla být dokončena v roce 1992.122 V kronice z roku 1990 je zmíněno, 

že kolem Chvaletického přivaděče tepla byla v Kolíně vedena diskuze, ale ani v tomto roce 

nedošlo na finální rozhodnutí: „ani ve věci přivaděče v r. 1990 rozhodné slovo nepadlo, neboť 

převládl pocit, že všechny sporné otázky vyřeší až nové městské zastupitelstvo.“123  

 

V 80. letech se naplno projevily nedostatky systému, které zasahovaly do každodenního 

života lidí. Špatné životní prostředí mělo vliv na lidské zdraví. Dle zprávy územního plánování 

z roku 1990, byla mezi lety 1980 až 1986 provedena studie o zdravotním stavu obyvatel okresu 

Kolín a tato oblast byla zařazena do ohrožené oblasti.124  

 

„Stojaté vody veřejného života města byly rozvířeny teprve listopadovými událostmi. 

Většinu roku prožili obyvatelé Kolína tak jako léta předchozí: pod dohledem vševědoucího 

Okresního výboru Komunistické strany Československa, někteří tiše nadávali na poměry, jiní 

 
118 Kronika, 1978, str. 11. 
119 Kronika, 1977, str. 6. 
120 Kronika I. Díl, 1983, str. 44. 
121 Kronika III. Díl, 1986, str. 232 
122 Kronika II. Díl, 1987, str. 472. 
123 Kronika, 1990, str. 41-42. 
124 Kronika, 1990, str. 61.  
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mlčeli a většině to bylo jedno. Roky si byly vzájemně podobné, obzvláště, když se ukázalo, že 

řeči o "přestavbě" a "glasnosti" jsou zase jenom řeči, a že mocenský tlak naopak sílí. Pražské 

demonstrace k 20. výročí vpádu sovětských vojsk do Československa strhly daleko větší 

množství lidí, než se kdokoli mohl nadát. Napětí sílilo, i když na venkov pronikalo díky 

informačnímu prázdnu jen málo svěžího vzduchu.“125 Dle tohoto popisu průběhu roku 1989 

z kolínské kroniky, byl Kolín do Sametové revoluce klidným, spíše letargickým městem. 

Potvrzuje se zde předpoklad, který je nastíněn výše: město bylo „neopoziční“, protože bylo pod 

neustálým dohledem OV KSČ, což může být samozřejmě jeden z mnoha faktorů, proč tomu 

tak bylo. Kronikář zde uvádí, že do revoluce se v Kolíně nic nedělo, ale jelikož je kronika psána 

retrospektivně a autor tedy již při psaní věděl, co se stalo, jaký měly události průběh. Je možné, 

že ve světle konce roku se mu dosavadní dění nezdálo natolik „opoziční“, ale neznamená to, že 

Kolín zůstal úplně netečný.  

V 80. letech opozice v Československu nabírala na síle a koncem 80. let tyto skupiny stály 

za prvními demonstracemi. Revoluční nálada a odpor proti režimu „nabral na obrátkách“ 

v následujícím roce a vyvrcholil demonstrací na Národní třídě 17. listopadu. V Kolíně, podle 

dostupných zdrojů, byly tyto demonstrace a nepokoje spíše podnětem pro oficiální moc 

k naléhaní na stranickou čest a loajalitu veřejnosti. Jednalo se o veřejné odsouzení opoziční 

činnosti. Týdeník Kupředu otiskl oficiální prohlášení ze schůzí OV „Z ohlasů na provolání ÚV 

KSČ“, které reagovalo hlavně na události tzv. Palachova týdne, a které při příležitosti 41. výročí 

Vítězného února OV KSČ vyslovilo podporu v budování socialistického státu a v boji proti 

opozičním živlům: „Odsuzujeme činnost protisocialistických skupin, které usilují o rozvrat a 

narušení našeho zřízení. Účinnou politicko-organizátorskou a ideově-výchovnou prací se 

přičiníme o to, aby v našem okrese protisocialistické síly nenacházely živnou půdu. 

Cílevědomým naplňováním čtvrtého roku 8. pětiletky, plněním úkolů volebních programů 

národních výborů a Národní fronty zaktivizujeme široké vrstvy pracujících a mládeže.“126 

Vzhledem k „neopozičnímu“ charakteru města by se dalo říct, že oficiální struktury byly 

v potlačování protisocialistických nálad úspěšné. Je otázkou, jestli bylo toto prohlášení 

„předstíráním“, či vycházelo ze skutečné situace a odkazovalo na snahu oficiálních struktur 

potlačit opoziční nálady ve společnosti. V dostupných zdrojích však nejsou žádné informace o 

tom, že by se v reakci na události v Praze, nějak aktivizovala oficiální struktura. Obyvatelé 

Kolína nepokoje jistě vnímali – ať více či méně – ale nejsou žádné záznamy o tom, že by nějak 

 
125 Kronika, 1989, str. 37. 
126 Kupředu 23. 2. 1989, str. 5.  
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veřejně reagovali na tuto konkrétní událost. Jak je výše uvedeno, opozice se spíše projevovala 

v neorganizovaných a individuálních počinech. Zde určitě stojí za zmínku počin z června roku 

1989, a to vylepení petice „Několik vět“. Jedním z těch, kteří tento dokument vylepovali byl i 

jeden z mých narátorů David Dvořák: „to jsem dělal spíš já, protože jsem měl takovou 

romantickou duši, že jsem chtěl.“127 To, že nešlo pouze o „klukovinu“ a zbytečnou provokaci 

dokazuje i odsuzující prohlášení místního OV KSČ, které bylo otištěno v Kupředu128. V textu 

je označeno prohlášení „Několik vět“ za manipulativní a rozvracečské a jako hlavního viníka 

vidí Václava Havla v čele spolu s Chartou 77. „Obratně používají termínů naší ústavy i textů z 

mezinárodních úmluv […] Nejde jim vůbec o zlepšení socialismu, odstranění chyb a nedostatků, 

které se nahromadily. Chtějí využít určité nespokojenosti občanů s nedostatky ke svým 

politickým cílům, kterým je rozklad socialismu.“129 Tento text byl adresovaný ÚV KSČ a 

zaručoval se za naprostou loajalitu kolínských straníků. Ale kroky oficiálních struktur sahaly 

v Kolíně ještě dál, než bylo utvrzování loajality ke straně. Jak uvádí ve své knize Irena 

Fuchsová, podnikové strany byly nuceny vydávat prohlášení, ve kterých „Několik vět“ 

odsuzují.130 Co se stalo s těmi, co „Několik vět“ podepsali, nebylo nikde zaznamenáno.  

 

Tyto všechny aspekty, vytvářely specifický ráz města, který se během Sametové revoluce, 

a hlavně v období počátku demokratického státu, projevil. Díky nim získal průběh Sametové 

revoluce a následný vývoj svůj specifický charakter.   

  

 
127 Rozhovor s Davidem Dvořákem, 15. 11. 2018. 
128 Jde o prohlášení ze dne 5. července 1989, které lze v plném znění nalézt v Kolínské kronice z roku 1989 

v dokumentové příloze, či ve zmíněném týdeníku Kupředu ze dne 12. 7. 1989. 
129 Kronika, 1989, str. 80. 
130 Fuchsová, 2013, str. 239.  



43 
 

5. Sametová revoluce v Kolíně  

 

Následující kapitoly popisují události v Praze a v Kolíně, den po dni. Text je dále 

rozdělen na podkapitoly, které popisují události v Praze a v Kolíně. V „pražské části“ jsou 

zmíněny důležité momenty dne, které měly vliv na další vývoj situace, ale také momenty, které 

mohly mít vliv na dění v regionech – např. činnost studentů a herců atd. Kolínská část poskytuje 

vhled do revolučního dění ve městě. Text je takto strukturován kvůli přehlednosti. 

Průběh událostí Sametové revoluce v Kolíně je konstruován na základě rozhovorů 

s aktéry, městské kroniky z roku 1989 a místního tisku (Kupředu, později Kolínské noviny). 

Místní tisk byl v době Sametové revoluce pod dohledem místního vedení strany (OV KSČ a 

ONV), proto poskytuje pohled spíše oficiální moci. Část informací byla čerpána z rozhovorů, 

ty dokreslují detaily, které v předchozích pramenech nejsou. 

Pražská část textu je napsána na základě faktografické literatury zabývající se tímto 

obdobím, dobového tisku – Rudé právo, Svobodné slovo a Mladá fronta – a audioviziuálních 

pramenů – záznamy z archivu České televize.  

 

5.1. 17. listopadu 

5.1.1. Praha 

Na pátek 17. listopadu byla nahlášena v Praze na Albertově pietní akce, zorganizovaná 

nezávislým studentským hnutím STUHA, která se měla konat ku příležitosti 50. výročí 

uzavření vysokých škol nacisty a také uctít památku Jana Opletala. Protože byla akce primárně 

pietní a organizátoři upustili od průvodu městem – tak jak si přála oficiální moc, a navíc se 

studentské hnutí distancovalo od disident – shromáždění bylo povolené.  

Na Albertově se cca půl hodiny před ohlášeným začátkem sešlo na šest set lidí a jejich 

počet neustále stoupal. Na Vyšehradě, kde měla akce končit, bylo až padesát tisíc lidí. Už od 

počátku akce v davu zaznívala hesla jako: „Svobodu!“, „Dialog!“, „Ať žije Charta!“, 

„Václavák!“ a další. Právě poslední řečené zvolání si část davu na Vyšehradě vzala za své a 

vyrazila po ulici Vratislavově k nábřeží k Národnímu divadlu a zahnula na Národní třídu 

směrem k Václavskému náměstí. Na Národní třídě došlo k násilnému zásahu proti 

demonstrujícím. Po výzvách k rozchodu z prostoru, ze kterého nebylo úniku, bylo lidem 

vyhrožováno psy a obušky. Pak začaly pořádkové síly demonstrující rozhánět, kopaly do nich, 

mlátily je. Ti, kteří unikli, se schovali v bytech u cizích lidí: „Bezbranní studenti ze všech 

pražských škol, šílení strachem utíkají do domů a schovávají se v okolních bytech u úplně cizích 
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lidí. Počet v jednotlivých bytech je různý, až 120.“131 V přilehlých uličkách prchající studenti 

narazili na další pořádkové jednotky. Všude byl slyšet křik a pláč, policisté bili všechny, co jim 

přišli pod ruku, ženy a děti nevyjímaje. V půl desáté večer pohotovostní komando stále ještě 

rozhánělo poslední hloučky protestujících, spousta lidí bylo zatčeno či legitimováno, na pět set 

lidí bylo lékařsky ošetřeno.132  

V noci 17. listopadu studenti – převážně studenti DAMU – kteří byli svědky násilného 

řádění pořádkových sil na Národní třídě, našli útočiště v blízkých divadlech, kde svým 

profesorům a mentorům vyprávěli o zásahu proti demonstrujícím. Následující den, v sobotu 18. 

listopadu, bylo na popud herců a studentů svoláno shromáždění opozice133 v Realistickém 

divadle na Smíchově, kde se formulovaly první požadavky na vládu ČSSR v reakci na události 

minulého večera. Zde poprvé zaznělo i slovo stávka, které bylo v následujících dnech jedno 

z nejpoužívanějších. Výsledkem tohoto jednání bylo tzv. Prohlášení ze zasedání pražských a 

mimopražských divadelníků, které žádalo detailní prošetření událostí na Národní třídě, dále 

také vyzývalo další divadelníky k připojení se ke stávce studentů a posledním bodem bylo 

vyhlášení generální stávky.134  

 

5.1.2. Kolín 

Sedmnáctý listopad 1989 byl v Kolíně den jako každý jiný. Končil pracovní a školní týden, 

lidé očekávali volný víkend. O 60 kilometrů dál se však dělo něco, co v konečném výsledku 

vyústilo ve změnu politického zřízení.  

 
131 Měchýř, 1999, str. 24 
132 Měchýř, 1999, str. 21-24.  
133 Na setkání přišli i další zástupci opozice jako např. Společnost TGM, Společnost pro lidská práva, zástupci 

Charty 77 a další.  
134 Měchýř, 1999, str. 66-67. 
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5.2. Sametový víkend – 18.-19. listopadu 1989 

5.2.1. Praha, 18. listopadu 1989 

V sobotním Rudém právu byl vytištěný článek o narušení veřejného pořádku během pietní 

studentské akce: „K udržení veřejného pořádku v centru města byli povoláni příslušníci Veřejné 

bezpečnosti. Ověřovali si totožnost účastníků demonstrace a kolem sta osob bylo předvedeno 

na místní oddělení VB. Ve 22 hodin byl ve středu města obnoven klid.“135 Večer v Televizních 

novinách byla zveřejněna zpráva ČTK o „agresivním chování protestujících“, proti kterým 

musely zasáhnout pořádkové síly, aby obnovily klid v hlavním městě, a že bylo mezi studenty 

i příslušníky pořádkových sil několik zraněných.136 Po Praze se nějaké informace určitě šířily, 

ale jak tomu bylo mimo Prahu? Hromadné sdělovací prostředky již v pátek 17. listopadu 

informovaly o shromáždění, kterého „využili někteří účastníci k otevřenému projevu 

nesouhlasu se současnou politikou strany a československé vlády a strhli svým příkladem 

většinu ostatních.“137 To, že se v Praze udála opět nějaká demonstrace zamlčováno nebylo, ale 

to, jak probíhala mohli v tuto dobu vědět pouze ti, kteří se jí účastnili či o ní slyšeli od účastníků. 

Mezi nimi byli herci, z nichž někteří v sobotu odjeli na představení do krajských divadel. 

 

5.2.2. Kolín, 18. listopadu 1989 

Mezi prvními, kdo se dozvěděl o zásahu bezpečnostních složek proti studentům v hlavním 

městě, byli zaměstnanci Městského divadla Kolín. V tehdejším souboru působili i pražští 

herci138, kteří přinesli do divadla informace o tom, co se v Praze dělo, a o tom, že pražská 

divadla vstoupila do stávky. Před večerním představením139 se zaměstnanci divadla sešli 

v divadelním klubu. Herci na podporu studentů odmítali večer odehrát představení, chtěli, aby 

kolínské divadlo, stejně jako divadla pražská, vyhlásilo stávku. Vedení divadla a někteří další 

zaměstnanci o stávce nechtěli slyšet – informace z Prahy byly neurčité a oficiální moc 

neposkytla žádné prohlášení či stanovisko. „Byla tam zvláštní nerozhodná atmosféra. Štěpánek 

věděl nejvíc, byl na DAMU, slyšel tam ta svědectví studentů, věděl, která divadla hrát nebudou, 

přivezl provolání, které se čte v divadlech před představením, jako zdůvodnění toho, že se 

nehraje, protože divadla vstupují do stávky.“140 Herci nechtěli hrát, chtěli podpořit kolegy 

z pražských divadel, a tak před představením nastoupil herecký soubor a zaměstnanci divadla 

 
135 Rudé právo 23. 11. 1989, str. 1.  
136 Televizní noviny a aktuality. 18. 11. 1989.   
137 Televizní noviny a aktuality, 17. 11. 1989.  
138 Mezi těmito byli herci Miroslav Livora a Zdeněk Štěpánek. Viz Irena Fuchsová, 2013, str. 247. 
139 Ten den byla na programu kolínského divadla hra „Perníková chaloupka č.p.049“, jejíž autorkou byla nápověda 

souboru a předsedkyně ZO KSČ při Kolínském divadle, Irena Fuchsová. Viz Fuchsová, 2013, str. 242. 
140 Fuchsová, 2013, s. 245. 
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před obecenstvo, přečetli prohlášení a nechali diváky rozhodnout, zda mají hrát či ne. Přes 

nesouhlas hereckého souboru a desítek lidí, kteří po přečtení prohlášení opustili divadlo, se ten 

večer v Kolíně hrálo.141  

 

5.2.3. Praha, 19. listopadu 1989  

Na počátku Sametové revoluce nestáli disidenti, ale studenti, a možná právě násilí páchané 

na studentech, na dětech, zvedlo veřejnost z pomyslných židlí. Disent se do kola událostí přidal 

v neděli 19. listopadu 1989, třetí den po událostech na Národní třídě vzniklo Občanské 

fórum142. Tomuto předcházela schůzka v bytě předního představitele disentu a zakladatele OF, 

Václava Havla, kde padla první slova o vytvoření řídícího a reprezentativního orgánu opozice, 

a také návštěva zástupců občanské iniciativy MOST143, Michala Horáčka a Michaela Kocába u 

premiéra Ladislava Adamce, kteří ho konfrontovali s nutností jednání s opozicí.144 V pražském 

činoherním klubu se ještě tento den setkali zástupci disentu a dalších politických hnutí a vytvořil 

se čtyřbodový program nově vzniklého Občanského fóra. Tyto body byly následující. Prvním 

bodem z programu OF bylo odstoupení těch, kteří byli přímo spojeni s vojenskou intervencí 

z roku 1968145. Druhým bodem bylo odstoupení tajemníka pražského MV KSČ Miroslava 

Štěpána. Třetí bod žádal sestavení komise pro šetření zásahu na Národní třídě. Posledním 

bodem bylo propuštění politických vězňů.146  

V reakci na nastalou situaci se setkalo nejvyšší vedení státu a pověřilo předsedu české 

vlády tím, aby ujistil veřejnost o tom, že se nic neděje.147 Zákrok 17. listopadu však začínal mít 

pomalu ohlas po celém Československu, mezi lidi se šířily různé – pravdivé i nepravdivé – 

informace. Média reagovala na údajnou smrt studenta Martina Šmída a tento – jak se dnes říká, 

hoax – se snažila vyvrátit. V Televizních novinách byl živý rozhovor se dvěma muži – oba se 

 
141 Fuchsová, 2013, str. 242-249.  
142 Občanské fórum bylo občanské hnutí sdružující nezávislé opoziční občanské aktivity. Bylo založeno se 

záměrem stát se opozicí k oficiální moci a jejím představitelům. OF se později stalo politickým hnutím. Čelním 

představitelem OF byl Václav Havel. 
143 Občanská iniciativa MOST vznikla v létě 1989. U jejího zrodu stáli právě Michal Horáček a Michael Kocáb. 

Záměrem této organizace bylo zprostředkování dialogu mezi oficiálními představiteli státu a představiteli 

opozičních struktur. Toto se během Sametové revoluce podařilo. MOST stál za prvním setkáním oficiální moci a 

opozice, konkrétně členy OF, v čele s Václavem Havlem.  

http://michaelkocab.com/asov-osa 
144 Měchýř, 1999, str. 67.  
145 Konkrétně zazněla jména: Gustava Husáka, Miloše Jakeše, Jana Fojtíka, Miroslava Zavadila, Aloise Indru a 

Karla Hoffmana. 

Měchýř, 1999, str. 69. 
146 Měchýř, 1999, str. 67-70.  
147 Měchýř, 1999, str. 69.  
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jmenovali Martin Šmíd – a při rozhovoru s tím, který byl v průvodu, bylo vysílání náhle 

přerušeno „z technických důvodů“. Zprávu o úmrtí mladého studenta označily za „fámy šířené 

zahraničními sdělovacími prostředky“, které pomáhal rozšiřovat signatář Charty 77, Petr Uhl, 

který byl za tento čin již ve vazbě.148  

 

5.2.4. Kolín, 19. listopadu 1989 

V kolínském divadle stále ještě rezonovaly momenty z předešlého dne. Před odpoledním 

představením herci opět předstoupili před obecenstvo, tentokráte však s odhodláním hru 

neodehrát a tímto počinem vstoupit do stávky.149  

Ředitel divadla a Irena Fuchsová jako předsedkyně ZO KSČ v divadle byli pozváni na 

jednání do sídla OV KSČ, které bylo přímo vedle divadla. Místní OV se samozřejmě snažil 

intervenovat do dění v kolínském divadle a stávku a všeobecné pobouření a nevoli zastavit. 

Zástupci OV KSČ se snažili zástupce divadla přesvědčit k tomu, aby divadlo bylo nadále 

v provozu a hrála se představení bez jakéhokoliv přerušení, což se nepovedlo. Samo vedení 

mělo svázané ruce tím, že bylo málo informované o tom, co se v pátek a přes víkend v Praze 

stalo.150  

Sdělovací prostředky byly v rukou oficiální moci a Kolín v ten moment žádný další zdroj 

informací neměl151, obyvatelé tedy nejspíš „žili“ s tím, co jim média poskytla. I přes to, že se 

sobotního představení zúčastnilo cca 500 lidí – dle celkové kapacity divadla – kteří mohli 

potencionálně informaci o stávkách divadel rozšířit, se ve zdrojích neuvádí informace o 

jakékoliv „nezvyklé“ občanské činnosti. „Venkov však během víkendu poklidně spal. Oficiální 

sdělovací prostředky zpočátku celou záležitost zkreslovaly, mluvilo se o protisocialistických 

silách a oprávněném zásahu pořádkových sil. Ovšem televizní vystoupení předsedy české vlády 

v neděli večer nenechalo nikoho na pochybách, že se děje cosi dosti významného. Ten, kdo 

neposlouchal přes víkend vysílání zahraničního rozhlasu, pochopil teprve v pondělí, že události 

dospěly k zásadnímu zlomu.“152 

 

 
148 Televizní noviny a aktuality. 19. 11. 1989.  
149 Fuchsová, 2013, str. 250-252. 
150 Fuchsová, 2013, str. 252-258.  
151 Kolín měl svůj vlastní týdeník Kupředu, který byl samozřejmě pod správou OV KSČ. Tyto místní noviny 

však vycházely každý čtvrtek, tedy skoro týden po událostech na Národní třídě. 
152 Kronika, 1989, str. 42-43.  
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5.3. „Němý“ týden – 20.-24.listopadu 1989 

5.3.1. Praha, 20. listopadu 1989 

Od 20. listopadu se Praha stala dějištěm demonstrací a protestů statisíců lidí, kteří jezdili 

z bližšího i dalekého okolí do hlavního města podpořit boj za demokracii a vlastně „dozvědět 

se, co je nového“. Každý všední den se v Praze v podvečer konalo shromáždění, na kterém 

vystupovali zástupci disentu, studenti a představitelé OF. Tyto demonstrace byly poklidné, 

oficiální moc přislíbila, že proti shromážděným nezasáhne a ti se zase chovali tak, aby co 

nejméně narušovali veřejný pořádek.153 V centru Prahy se ten den účastnilo demonstrace více 

než 100 000 lidí. Během demonstrací lidé provolávali hesla, která se později stala „symboly“ 

převratu: „Jakeše do koše!“, „Dubček a Havel na hrad!“ či „Na Štěpána, bez Štěpána!“ a další. 

Symbolem demonstrací se také stalo cinkání klíči – někteří dokonce přinášeli budíky – mělo jít 

o metaforu posledního zvonění pro komunistický režim.154  

Od pondělí se Sametová revoluce změnila, informace se dostávaly do podvědomí širšího 

okruhu lidí, kteří se začínali zajímat a angažovat. Důležitým bodem v informovanosti veřejnosti 

bylo vytisknutí odsuzujícího stanoviska Československé strany socialistické v tehdejším 

Svobodném slovu, které se tímto stalo prvním „objektivním“ médiem, a které zprostředkovalo 

informace o tom, proč přestala pražská divadla hrát. Uveřejnilo zprávy ČTK, které byly šířeny 

dalšími prostředky a také zveřejnilo prohlášení předsednictva ústředního výboru 

Československé strany socialistické, vyjadřujícímu se k událostem 17. listopadu, ve kterém 

vyjadřuje nesouhlas s násilným postupem Veřejné bezpečnosti.155  

Oficiální moc se skrze veřejné sdělovací prostředky zřejmě stále snažila vytvořit dojem, 

že to, co se stalo v pátek na Národní třídě, není rozhodně nic vážného a že by se kolem toho 

nemělo vyvolávat takové „vzrušení“. Rudé právo neustále opakovalo informace z předešlých 

dní a televize se snažila reagovat na odsuzující stanoviska různých institucí a organizací. Přes 

snahu veřejných sdělovacích prostředků se od pondělí k lidem se začaly dostávat informace o 

tom, co se v pátek dělo v hlavním městě. Velký podíl na tomto měli pražští studenti, kteří v 

pondělí začali jezdit po krajích a šířili letáky s nedělním prohlášením divadelníků (viz výše).156 

Útočištěm pro tyto studenty se v jednotlivých městech stala divadla, která s šířením informací 

také pomáhala.  

 

 
153 Měchýř, 1999, str. 70.  
154 http://www.totalita.cz/1989/1989_1121_ul.php 
155 Svobodné slovo, 20.11. 1989, str. 1.  
156 http://www.totalita.cz/1989/1989_1120.php 
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5.3.2. Kolín, 20. listopadu 1989 

V pondělí 20. listopadu se situace v Kolíně začala konečně trochu „hýbat“. Objevovali se 

první studenti, kteří pro informovanost kolínské veřejnosti udělali v počátcích revoluce nejvíce. 

Snažili se dostat do kolínských továren, podniků, škol a dalších institucí, ale mnohdy byla jejich 

snaha komplikována – nebyli připouštěni dovnitř udov, mohli mluvit pouze s určitými osobami 

a také během letákové kampaně museli čelit Veřejné bezpečnosti.157 Do některých podniků 

nebyli vpuštěni vůbec: „Vůbec, tam nikdo nebyl, dělalo se normálně a všecko. […] Někde je 

vyhodili ředitelé a komunisti, tak tam ti je vyhodili.“158 Studenti se obrátili i na místní SSM: 

„Přišli tam k nám študáci na okresní výbor. A pamatuju si, jak tenkrát předsedkyně se sebrala 

a běžela na okresní výbor KSČ přes park a my jsme si je vzali do kanceláře předsedkyně. Teďka 

tam vtrhli policajti v kanadách: ,kde jsou kde jsou ty rozvratnící‘, tak jsme řikali: ,jaký?‘, ,tady 

maj bejt nějaký rozvratníci,‘ tak jsme zavřeli dveře, ,tady nikdo není‘, ,nás jsem poslali že tady 

byli nějaký studenti‘ a my jsme říkali, že ty už odešli.“159 Na spousta míst se však prohlášení 

dostala pomocí pracovníků výroby, kteří k letákům měli přístup: „vylepil jsem to na vrátnici, 

v administrativní budově, u nás na technický budově, na chodbě, měl jsem to asi pětkrát.“160 

Podniky v reakci na nastalou situaci vydaly prohlášení ZO KSČ, ve kterém odsoudily agresivitu 

ze strany studentů a vyžadovaly loajalitu – ta měla být dokázána podpisem. „Tenkrát vyšlo 

v Rudym právu, že studenti uďáli todleto a že to je projev nějaký agrese a že tam předložili 

nějaký požadavky s tím, že tam z nich vytáhli asi 4, který jim byli po vůli. […] Vyšel takovej 

dotazník, na to byli hrozně rychlý, kde bylo napsáno tyhle čtyři body KSČ a všichni to měli 

podepsat, že s tim souhlasí.“161 

V pondělí ráno stáli vysokoškolský studenti před budovou gymnázia a rozdávali letáky 

s prohlášeními, do školy však vpuštěni nebyli. „A v pondělí stáli před školou študáci, který 

rozdávali nějaký letáky. My jsme se všichni shromáždili v hale na gymnáziu, protože jsme 

s těma studentama to rozebírali. Teď tam byl chaos a všichni byli na chodbách a nezačalo se 

vůbec učit. […] Oni nás vyzývali k tomu, ať se přidáme k tý stávce. A tam vznikla taková hezká 

věc, kdy my jsme si řekli, že to hrozně chceme a bušily nám ty srdce a mysleli jsme si, že jsem 

součástí něčeho velkýho, aniž bysme tam byli.“162 Tento den se profesorskému sboru ještě 

podařilo situaci v rámci možností uklidnit, ale v následujících dnech se stala stávka studentů 

 
157 Kronika, 1989, str. 70-71.  
158 Rozhovor s Jaroslavem Ježkem. 16. 12. 2018. 
159 Rozhovor Rostislavem Vodičkou. 3. 12. 2018. 
160 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018.  
161 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018.  
162 Rozhovor s Davidem Dvořákem, 15. 11. 2018.  
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skutečností. Studenti debatovali s učiteli o historii a ptali se na vše, co je zajímalo ohledně 

demonstrací a historie Československa.163 Prohlášení vysokoškolských studentů bylo ve 

večerních hodinách vyvěšeno na kolínskou kašnu, spolu s několika zapálenými svíčkami, které 

byly hned ten večer odstraněny Veřejnou bezpečnostní.164  

Kronika města uvádí, že v tento den bylo v Kolíně založeno místní OF, které mělo první 

sídlo v kancelářích socialistické strany, jejíž členové byli mezi zakládajícími členy.165 Den 

založení kolínského OF je však sporný.  Kronika udává den „založení“ 20. listopadu, ale 

z výpovědi Bohuslava Neumanna, zakládajícího člena kolínského OF, vyplývá, že hnutí bylo 

založeno nejspíše až v sobotu 25. listopadu na prvním veřejném shromáždění v divadle.166 

Pozdějšímu založení místního OF napovídá i ta část výpovědi Bohuslava Neumanna, podle 

které měly být informace z pražského OF během prvních dnů jeho trvání zadržovány na 

MNV.167 Pro pozdější datum založení kolínského hnutí mluví i ten fakt, že pražské hnutí OF 

poprvé vystoupilo na veřejnosti 21. listopadu. Další argument, který mluví proti založení 

místního OF 20. listopadu je skutečnost, že teprve 24. listopadu bylo založeno OF v Brně.168 

Pro založení kolínského OF v pozdějších dnech mluví i vyjádření Bohuslava Neumanna o tom, 

že OF měla vrchol své aktivity těsně před generální stávkou a pak v období následujícím (do 

voleb). Navíc se to shoduje „prostorově“, kdy se zakládající členové poprvé sešli v kuřárně 

městského divadla v Kolíně během diskuze v divadelním sále, což bylo dle dostupných 

informací právě 25. listopadu.169 

 

5.3.3. Praha, 21. listopadu 1989 

V úterý 21. listopadu se poprvé setkali zástupci OF a dalších organizací a hnutí (SSM, 

studenti atd.) a oficiální moci v osobě premiéra Ladislava Adamce, ten na setkání přistoupil 

pouze za podmínky, že se ho neúčastní Václav Havel. Zástupci opozice po premiérovi žádali 

prošetření pátečního zákroku pořádkových sil na Národní třídě a zaručení toho, že nedojde 

k dalšímu zásahu proti opozici.170 Televizní noviny z téhož dne udaly, že během debaty 

proběhla i diskuze o nové ústavě a sociální přestavbě. Ladislav Adamec prohlásil, že strana 

cíleně připravuje zásadní společenskou přestavbu a velký kus práce byl již vykonán 

 
163 Rozhovor s Davidem Dvořákem, 15. 11. 2018. 
164 Kupředu, 15. 11. 1990, str. 7. 
165 Kronika, 1989, str. 70. 
166 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
167 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
168 http://www.totalita.cz/1989/1989_1124.php 
169 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11 .2018.  
170 Měchýř, 1999, str. 71. 
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v ekonomické oblasti – od 1.ledna 1990 by měla přejít celá ekonomika na nová pravidla řízení. 

Dále by bylo potřeba se soustředit na politickou oblast – tedy šlo o návrh nové ústavy ČSSR. 

„Socialismus ale budeme chránit, o tom není možné diskutovat!“171  

Stejně jako předchozí den, se v podvečerních hodinách v centru města konalo 

shromáždění, na kterém herec Jiří Bartoška informoval přítomné o setkání s Ladislavem 

Adamcem. Při této příležitosti bylo široké veřejnosti představeno hnutí Občanské fórum. 

Demonstranti několikrát zdůraznili, že jim nejde o násilí, ani o zrušení podstaty socialismu 

v ČSSR, ale o jeho obnovu na základě demokracie.172 

Nadále pokračovala stávka studentů – dále podporovaná divadly – která za svou krátkou 

dobu trvání nabyla velmi organizovaného rázu. Studenti vytvořily stávkové výbory, které 

vzájemně spolupracovaly a vyměňovaly si informace. Stávka studentů se natolik rozšířila, že 

v úterý byla kromě Prahy zapojena také Plzeň, Ústí nad Labem, České Budějovice a 

Litoměřice.173 

Zaměstnanci televize začali požadovat, aby reportéři začali chodit točit reportáže do terénu 

a aby „byli při tom“.174 „Nejviditelnější“ média však stále zůstávala nakloněna straně a snažila 

se vytvořit iluzi společenského zakolísání způsobeného rozvraceči socialistického zřízení. 

 

5.3.4. Kolín, 21. listopadu 1989 

Na úterý bylo svolána schůze v kolínském divadle, kde měli jeho zaměstnanci obhájit svůj 

postoj před OV KSČ. Této schůze se mimo jiné účastnili i vysokoškolští studenti, kteří zde 

vyprávěli své příběhy z pátku 17. listopadu. „S našimi herci přijeli z Prahy i studenti, svědci 

masakru. Vyprávěli, co prožili v pátek večer, 17. listopadu. Vyprávěli do hrobového ticha a 

nejenom já v sobě měla slzy a vztek.“175 Na tomto shromáždění se dále jednalo o stávce a vzniku 

divadelního stávkového výboru, který byl v následujících dnech komunikačním centrem 

přijímající informace z Prahy a rozesílající je dál po Kolíně.176  

Nadále pokračovaly „informační cesty“ studentů po kolínských továrnách a institucích. 

Byli přijímání v podnicích, ale dovoleno jim bylo setkat se pouze s vedoucími pracovníky, do 

 
171 Televizní noviny a aktuality. 21. 11. 1989 
172 Suk, 2003, str. 38-39. 
173 Televizní noviny a aktuality. 21. 11. 1989. 
174 Tato událost je známá pod názvem garáže. Zaměstnanci Československé televize na Kavčích horách se sešli v 

garážích přenosové techniky a jednali o prosazení svého požadavku zobjektivizování zpráv a natáčení reportáží 

přímo z ulic Prahy. Viz https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/listopad 

1989/ceskoslovenska-televize-praha/ 
175 Fuchsová, 2013, str.267. 
176 Fuchsová, 2013, str. 267-272.  



52 
 

provozů se nedostali. Jejich činnost ale nespočívala pouze ve snaze o debatu, to nejmenší, co 

mohli pro informovanost veřejnosti udělat, bylo vylepování plakátů a rozdávání tiskovin na 

veřejných prostranstvích – stáli u nádraží a zastávek veřejné dopravy. Avšak i tato snaha se 

v tento den setkala s represí ze strany oficiálních složek, studenti byli legitimováni177 a dle 

kroniky byli někteří vyslýcháni.178  

Studenti kolínského gymnázia začali vyjednávat s vedením o postupu stávky a o programu 

ve škole během stávky: „my proto, aby oni nás nenařkli z toho, že se chceme jenom ulejt ze 

školy, tak jsme řekli, že se ke stávce připojíme, ale budem se učit a budem se bavit o těch 

základních věcech. […] Sepsali jsme asi dvacet bodů, co se chceme dozvědět. Ať nám to ty 

dospělí, když si teda myslej, že jsme blbci, tak ať nám to pověděj. […] My jsme šli za tim 

ředitelem. Nic neustanovili, ani jsme nehlasovali a prostě nás tam pár šlo. A šel tam s náma 

nějakej ten klučina ze SSM […] No a my jsme tam přišli a tam jsem byl poprvé utlačovanej, 

protože on mluvil furt na tohodle ze SSM a já jsem měl ten soupis bodů […] tak jsem se osmělil 

a přihlásil jsem se o slovo. A on mě úplně ignoroval a já jsem říkal: ,my tady máme několik 

bodů, my bysme se chtěli učit.’ A on mi řekl: ,ty nejsi v žádný organizaci, to je tady Vaněk, takže 

drž hubu.’ A od tý doby jsem nic neřekl. […] ale nějakym způsobem jsme dohovořili to, že se 

učit budem a že ty učitele nám budou nápomocný, každej, kdo co ví a že se otevřeně o tom začne 

mluvit. A že oficiálně sepíšeme, že se jako studenti připojujeme ke stávce.“179 Studenti na 

kolínském gymnáziu začali hovořit se svými učiteli o tématech, která je zajímala: o Pražském 

jaru a vojenské intervenci z roku 1968, první republice, Ústavě atd.180  

Ještě ten večer bylo v divadle další setkání – do divadla přišli studenti kolínských středních 

škol a další lidé – a debatovalo se do noci nad tím, co se děje v Praze o místních problémech a 

o možném postupu v dalších dnech.181 V úterý večer se opět na Náměstí Obránců míru sešli 

lidé a na kašnu položili svíčky a vylepili prohlášení. Shromážděné legitimovala Veřejná 

bezpečnost, udělovala pokuty, strhávala prohlášení a svíčky rozšlapávala. Hlídky byly vidět po 

Kolíně po celou noc – projížděly městem, hlídaly veřejný pořádek a strhávaly prohlášení ze zdí 

a sloupů.182  

 

 
177 V archivu ABS však o takové činnosti nejsou žádné záznamy. 
178 Kronika, 1989, str. 43-44. 
179 Rozhovor s Davidem Dvořákem, 15. 11.2018. 
180 Rozhovor s Davidem Dvořákem, 15. 11.2018. 
181 Fuchsová, 2013, str. 267-268.  
182 Kupředu, 15. 11. 1990, str. 7.  
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5.3.5. Praha, 22. listopadu 1989 

Ve středu 22. listopadu byl založen celostátní koordinační a informační výbor stávkujících 

studentů, jehož zástupci se po demonstraci na Václavském náměstí sešli se zástupci OF a 

vyjednali a vydali prohlášení o generální stávce konající se v pondělí 27. listopadu od 12 do 14 

hodin. Stávka byla diskutovaným tématem ve společnosti již od prvního dne revoluce, avšak 

ve středu nabyla konkrétní podoby a pravidel. Dle prohlášení byla charakterizována jako 

politická protestní stávka. Postup stávky a její pravidla byly následující: stávku řídí a vyhlašují 

stávkové výbory, čas stávky je pondělí 27.listopadu 1989 od 12 hodin do 14 hodin, délka stávky 

se bude určovat konkrétně dle charakteru podniku (třeba stávka v nemocničních zařízeních byla 

bez přerušení práce) a začátek stávky vyhlásí stávkový výbor.183 

Televizní vysílání stále předkládalo informace, které nebyly úplné. Televizní noviny byly 

sice o tři minuty delší a současné situaci a dění v hlavním městě bylo dáno dvacet osm minut 

z celkové délky zpravodajství, ale zprávy se stále „přikláněly na stranu“ KSČ. V reportážích 

byly představeny reportáže o aktivitách představitelů KSČ, také anketa, kde se lidé vesměs 

vyjadřovali proti generální stávce a proti pokusům zneužití situace atd. Zprávám o stávkách 

studentů a divadel nebylo dáno mnoho prostoru.184 

Tento den se konala demonstrace na Václavském náměstí, která čítala na dvě stě tisíc lidí. 

Ve středu již byly demonstrace ve všech větších městech po celé ČSSR a nebyl vedený žádný 

zásah pořádkových sil proti demonstrujícím, Veřejná bezpečnost pouze demonstracím 

přihlížela.185  

 

5.3.6. Kolín, 22. listopadu 1989  

V prvních dnech revoluce bylo divadlo určitou základnou pro vysokoškolské studenty, 

kteří přijížděli do Kolína, aby přinášeli a šířili informace o dění v hlavním městě a o činnosti 

studentského stávkového výboru a začínajícího OF.  Ve středu 22. listopadu se v divadle začali 

objevovat lidé, kteří se sami „pídili“ po informacích a odnášeli si tiskoviny a letáky, které 

roznášeli po pracovištích a dalších místech. Informace, letáky a další tiskoviny do kolínského 

divadla přinášeli studenti. Divadelní stávkový výbor se nadále musel potýkat s neochotou a 

odporem vedení divadla a stranického výboru, který jim práci všemožně znemožňoval. Jeho 

práce byla „sabotována“ několikrát, např.  vrátnice měla od stranického výboru zákaz 

informovat volající o stávce a měla údajně i uvádět mylné informace. Vedení divadla odmítalo 

 
183 Kronika, 1989, str.63-64. 
184 Televizní noviny a aktuality. 22. 11. 1989.   
185 http://www.totalita.cz/1989/1989_1122_ul.php 
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propůjčovat stávkovému výboru rozmnožovací techniku. Členové stávkového výboru zůstávali 

přes noc v divadle, protože bylo možné, že by se ráno do divadla nikdo nedostal, vedení také 

nechtělo stávkovému výboru povolit uspořádání veřejného shromáždění, na kterém by mohly 

být šířeny a diskutovány informace z Prahy atd.186 Stávkový výbor byl z této situace rozladěný: 

„V divadle byli všichni rozčílení. V pražských divadlech se už scházeli lidé, besedovalo se tam 

a v kolínském divadle pořád nic. Ředitel […] byl žába na prameni.“187  

Z dění následujících dní – např. shromáždění před divadlem (viz níže) – lze usuzovat, že 

se zprávy o tom, co se dělo v Praze, o stávkách a demonstracích, mezi obyvatele Kolína 

dostávaly. Informace poskytovali zaměstnanci divadla a vysokoškoláci, kteří navštěvovali 

školy a podniky a snažili se informace šířit přímo tam.  

O tom, jestli již byli studenti v těchto dnech do podniků a dalších škol vpuštěni, nemáme 

informace. Můžeme předpokládat, že to byla záležitost každého jednotlivého podniku – např. 

zaměstnanci mohli vyvíjet určitý nátlak na vedení nebo mohl být v podnicích někdo, kdo se 

studenty spolupracoval a prohlášení a informace šířil, aniž by studenti do podniku byli vpuštěni. 

Zdroje neuvádí žádné veřejné akce či větší protesty, až na každovečerní shromáždění se 

svíčkami na Náměstí Obránců míru. Lidé z Kolína mohli využít blízkost Prahy a podpořit boj 

za demokracii osobně.  

Studenti gymnázia, kromě debatování s profesorským sborem, začali požadovat návštěvu 

stávkového výboru kolínského divadla, a také aby se zorganizovala beseda s vysokoškoláky.188 

Nejsou dostupné informace o tom, jaká byla situace se stávkou na jiných středních školách – 

studenti např. průmyslové školy chodili do divadla a tam žádali o informace a vystoupení herců 

ve své škole. „Kolem jedenácté hodiny přiběhli do klubu dva kluci z průmyslové školy, která 

byla kousek od divadla. ,My jsme jim utekli! Oni nás zamkli ve škole, ale my bychom chtěli 

abyste nám něco řekli! Nemohli bychom všichni přijít sem?’”189 Na středních školách se jistě 

mezi studenty o aktuální situaci mluvilo, jaká byla reakce pedagogického sboru, je otázkou. 

Následující dny se studenti středních škol v Kolíně účastnili večerních shromáždění na náměstí. 

Středeční shromáždění se od pondělního a úterního lišilo tím, že příslušníci Veřejné bezpečnosti 

nikoho nelegitimovali, pouze shromáždění zpovzdálí pozorovali.190  

 

 
186 Fuchsová, 2013, str. 272-279. 
187 Fuchsová, 2013, str. 284. 
188 Fuchsová, 2013, str. 276.  
189 Fuchsová, 2013, str. 276. 
190 Kupředu, 15. 11. 1990, str. 7.  
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5.3.7. Praha, 23. listopadu 1989 

Ve čtvrtek 23. listopadu byla znatelná změna postoje médií. Československá televize i 

rozhlas byly nadále pod kontrolou strany, ale zaměstnanci chtěli šířit objektivnější 

zpravodajství a jejich tlak pomalu podkopával vedení.191 V reportážích zazněly rozhovory 

s dělníky a dalšími pracujícími, kteří byli aktuálním děním v Praze rozezleni: „V Praze dělají 

kravál, zatímco my musíme pracovat!“192, ale také byly odvysílány záběry z demonstrací 

předešlých dní a také rozhovory s protestujícími.193 

Čtvrtek 23. listopadu byl dnem, kdy se k revoluci přidali dělníci. Miroslav Štěpán, 

vedoucí tajemník MV KSČ, ten den vystoupil se svým projevem před pracovníky ČKD 

Lokomotivka-Sokolovo, kde byl po necelých třech minutách vypískán. Dav se poté vydal do 

centra a připojil se k demonstraci na Václavském náměstí, kde v tento den demonstrovalo na 

tři sta tisíc lidí. Tento akt byl pevným důkazem toho, že veřejnost už nestála za KSČ, že už se 

strana nemohla spolehnout na názor dělnické třídy, která se tímto přidala na stranu opozice.194  

 

5.3.8. Kolín, 23. listopadu 1989 

Ve čtvrtek 23. listopadu dopoledne měli studenti kolínského gymnázia možnost 

vyslechnout si a debatovat se zástupci stávkového výboru divadla, Irenou Fuchsovou a 

Zdeňkem Štěpánkem. Atmosféra byla radostná: „Revolučně naladěná mládež očekává své 

vůdce! Hurá! Ne, nedělám si legraci, nezlehčuju to. Takhle nějak to tam opravdu vypadalo.“195 

Studenti se dostávali k dalším informacím a mohli se ptát na to, co je zajímalo. Po setkání se 

studenty byli divadelníci na jedné straně nadšení, ale na druhé straně zarmoucení a rozčilení 

nad tím, že Kolín se stále ještě plně neprobral, a kromě studentů je oficiálně podporovalo jen 

pár organizací a institucí, např. zdravotníci a někteří učitelé.196 Proto se stávkový výbor rozhodl 

a začal organizovat velkou páteční manifestaci a setkání před divadlem. Vedení divadla 

nechtělo postoupit stávkovému výboru prostory divadla, proto se rozhodlo, že se manifestace 

bude konat před budovou divadla.197 Velká výhoda shromáždění před divadlem byla ta, že bylo 

divadlo na strategické pozici, na trase mezi centrem města a nádražím, po které denně prošly 

jistě stovky lidí.  

 
191 https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/listopad-1989/ceskoslovenska-

televize-praha/ 
192 Televizní noviny a aktuality. 23. 11. 1989.  
193 Televizní noviny a aktuality. 23. 11. 1989.  
194 Měchýř, 1999, str. 75. 
195 Fuchsová, 2013, str. 282.  
196 Kupředu, 15. 11. 1990, str. 7. 
197 Fuchsová, 2013, str. 282-284.  



56 
 

Zaměstnanci divadla se připravovali na shromáždění a již večer studenti spolu se 

zdravotníky z okresní nemocnice Kolín zvali veřejnost na manifestaci před kolínským divadlem 

– tato „zvací akce“ se obešla bez zásahu Veřejné bezpečnosti.198  

Jako každý čtvrtek, i ve čtvrtek 23. listopadu, vyšel kolínský týdeník Kupředu199, ve 

kterém nebyla jediná zmínka o tom, co se dělo v Praze – žádný 17. listopad, žádní herci a 

zaměstnanci divadel ve stávce ani žádné stanovisko k situaci či prohlášením studentů, herců či 

programu OF. Tyto noviny byly „poplatné“ místnímu OV KSČ, který určoval, jaké informace 

budou předkládány. Vzhledem k tomu, že v Rudém právu, tisku ÚV KSČ, byly informace o 

dění v Praze sporadické a začaly se objevovat až během pracovního týdne, je možné, že 

Kupředu zkrátka nestihlo informace ve čtvrtečním vydání otisknout.200 Rovněž je možné, že 

OV KSČ chtělo v místních obyvatelích nadále udržovat zdání toho, že se nic neděje. Revoluční 

atmosféra byla nejspíš koncentrována ve velkých městech. V Kolíně, jakoby se zdálo, že 

opoziční myšlení patří spíše individuím a pár spolkům, které se snaží o „obrodu“. Z výpovědí 

narátorů a z dalších dostupných pramenů nevyznívá, že by kolínští do této doby byli ve větší 

míře zapojeni. Stávkové výbory jednotlivých podniků se zřejmě začaly zakládat v pátek před 

generální stávkou, OF bylo založeno až o víkendu. Možná „dělnickému Kolínu“ dopomohly ku 

odvaze zprávy z Prahy o přidání se dělníků. Je možné, že za tento „ignorující postoj“ mohla 

malá informovanost, ke které se jednoduše přidal strach.  

 

5.3.9. Praha, 24. listopadu 1989  

Všechny složky socialistické moci byly v pátek 24. listopadu v pozoru. Předchozí den se 

stalo to, co nikdo nečekal a nepředpokládal, dělníci se přidali na stranu demonstrantů. Strana 

se snažila zabránit rozpadu režimu všemi prostředky. Ve čtvrtek se večer sešli armádní 

funkcionáři a přijali „Prohlášení vedoucích funkcionářů ČSLA“, na jehož konci zaznělo: „[…] 

společně s dělníky, rolníky a příslušníky inteligence jsme připraveni bránit a ubránit 

vymoženosti socialismu.“201 V tento moment byla armáda připravena na pokyn zasáhnout proti 

těm, kteří ohrožují socialistickou společnost – tato akce měla název ZÁSAH.202  

Věta, která by před pár dny či týdny zněla hrozivě, v tento moment neměla kýžený účinek. 

Revoluce už byla v plném proudu, výhružky lidi nezastavily a strana byla vnitřně tak 

„nahlodána“, že k využití armády vůči protestujícím nakonec nedošlo. Na mimořádném 

 
198 Kupředu, 15. 11. 1990, str. 7.  
199 Kupředu, 23. 11. 1989. 
200 Není známé, kdy mělo toto číslo uzávěrku. 
201 http://www.vhu.cz/o-roli-csla-v-listopadu-roku-1989/ 
202 http://www.vhu.cz/o-roli-csla-v-listopadu-roku-1989/; Měchýř, 1999, str. 75.  
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zasedání ÚV KSČ podal generální tajemník Miloš Jakeš demisi a na jeho místo byl dosazen 

Karel Urbánek – 24. listopadu byl konečně vyslyšen jeden z požadavků opozice.203  

V pátek dosáhla opozice značného úspěchu na poli informovanosti veřejnosti. Po třech 

dnech bojů za objektivnost médií, Československá televize v pátek večer, přesně v 20:25, 

odvysílala autentické a nezkreslené záběry ze 17. listopadu v Praze.204 Možná až tento moment 

měl za následek probuzení a aktivizaci tisíců dosud „spících“ občanů Československa. Vedení 

Československé televize a rozhlasu podlehlo tlaku, který na ně v posledních dnech vyvíjeli 

zaměstnanci. Přes to, že ministr obrany Václavík navrhoval přijmout určitá opatření vůči 

sdělovacím prostředkům, tak nové předsednictvo KSČ nebylo schopno přijmout jakékoliv 

rozhodnější opatření.205  

Na Václavském náměstí se opět, jako každý večer, konala demonstrace. Mezi řečníky 

vystoupil i Alexandr Dubček, politik neodmyslitelně spjatý s Pražským jarem a „socialismem 

s lidskou tváří“. Veřejnost všechny tyto události jistě vnímala jako vítězství a hrdinou v tomto 

případě bylo Občanské fórum, jehož pozice sílila každým dnem – získávala podporu veřejně 

známých osobností, v hlavním městě mělo velkou podporu, začaly se zakládat jeho místní 

pobočky. OF v těchto dnech každý den připravovalo program na večerní demonstrace, neustále 

aktualizovalo informace o činnosti jednotlivých složek vládního systému. V pátek také počalo 

vysílat své příznivce a členy hnutí do měst.206 

Přes to, že se v posledních dnech upozaďoval podíl studentů na revolučních událostech, 

studenti nadále pracovali na šíření informací „[…] nejvíce pro informovanost venkova vykonali 

studenti, kteří v prvních dnech po 17. listopadu navštěvovali továrny a snažili se informovat 

dělníky, vozili tiskoviny, které byly vylepovány na kolínská nároží a výlohy.“207 Studenti nadále 

pokračovali ve stávce a šířili informace z centra dění. 

 

5.3.10. Kolín, 24. listopadu 1989 

Pátek byl v Kolíně ve znamení shromáždění před divadlem. Již od rána se z kolínského 

divadla volalo telefonní linkou na všechny směry, do továren, na úřady, do výroben, obchodů 

atd. Svolávali se občané Kolína na odpolední shromáždění před divadlo.208 „Pořád za námi 

 
203 Měchýř, 1999, str. 75. 
204 Televizní noviny a aktuality. 24. 11. 1989. 
205 https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/listopad-1989/ceskoslovenska-

televize-praha/ 
206 Měchýř, 1995, str. 75. 
207 Kronika, 1989, str. 43-44.  
208 Fuchsová, 2013, str. 286. 
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někdo chodil, pořád někdo telefonoval, lidé chtěli informace, rozdávali jsme velké plakáty, na 

kterých byl Václav Havel a Pavel Landovský, […] nejžádanější byly odznaky s Václavem 

Havlem a samolepky s nápisy Občanské fórum. Měli jsme tu výhodu, že jsme byli kousek od 

Prahy a byli jsme každý den zásobovaní novými materiály.“209  

V tento den skončil pro Kolín „němý týden“ – možná by bylo příhodnější tento týden 

nazvat „netečným“. Do opozice k oficiální moci vstoupilo více lidí – tímto dnem se ke generální 

stávce kladně vyjádřilo čtyř sta dvacet pět podniků po celé ČSR a dvacet divadel bylo ve 

stávce.210  

Manifestace před divadlem se zúčastnilo tolik lidí, že spoustu z nich muselo stát při 

poslouchání řečníků na silnici a Veřejná bezpečnost kvůli nim musela korigovat dopravu. 

Veřejná bezpečnost však nejspíš kvůli „pouhému“ korigování dopravy na místě shromáždění 

nebyla: „[…] četli to někdy v půl třetí, když proudili davy, protože všichni chodili z práce a 

prostě lidi chodili po druhym chodníku, když viděli, že se tam něco děje. Tam normálně stáli 

fízlové a ty, který stáli na tom chodníku před řeznictvím, tam naproti přes ulici, těch si 

nevšímali. My, co jsme šli si ho poslechnout, tak nás všechny vyfotili a prostě už nás vedli 

v evidenci [...].“211 Na manifestaci přijeli z Prahy zástupci stávkujících divadel a pražského OF 

– za herce přijel Radoslav Brzobohatý, který četl prohlášení a výzvy ke stávce: „Brzobohatej 

tam přečet tyhle výzvy k tý stávce, pak že to podpořili ve všech divadlech, čímž se to rozjelo na 

plný pecky. Výsledek byl ten, že ta stávka měla bejt na pondělí. No a před tím normálně oni 

vyzvali lidi, aby než půjdou na stávku, aby se sešli v divadle, že se tam bude o tom dál mluvit.“212 

Takto se rozhodlo, že se další den, v sobotu 25. listopadu, uskuteční další setkání, ale tentokráte 

budou k dispozici prostory divadla. Na tomto shromáždění se lidé měli dozvědět nejnovější 

informace a podrobnosti o připravované generální stávce. „[…] ředitel […] souhlasil, aby se 

druhý den uskutečnilo setkání s lidmi v divadle. Ale i kdyby nesouhlasil, my bychom se ho už 

neptali. Celý týden jsme ho respektovali jako ředitele a dali jsme mu desítky možností, aby šel 

s námi. […] V příštích dnech se z něho stal vstřícný spolupracovník stávkového výboru. Byl 

jedním z nás.“213  

 

 
209 Fuchsová, 2013, str. 287-288. 
210 http://www.totalita.cz/1989/1989_1124.php 
211 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
212 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
213 Fuchsová, 2013, str. 290.  
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5.4. Víkend před generální stávkou – 25.-26. listopadu 1989  

5.4.1. Praha, 25. listopadu 1989 

V sobotu 25. listopadu se konala velká demonstrace na Letenské pláni, která čítala na osm 

set tisíc lidí. Tato demonstrace byla vysílána Československou televizí, veřejnost tak měla 

možnost zhlédnout projevy umělců a politiků. Na tribuně se objevili např. Petr Čepek, Vlasta 

Chramostová, Josef Kemr, Miloš Zeman, Alexandr Dubček, a dokonce písničkář Jaroslav 

Hutka, který žil od roku 1978 v emigraci. Samozřejmě zde řečnil přední představitel OF, Václav 

Havel, který mluvil o nutnosti jednat s vládními představiteli o konstruktivním řešení současné 

situace a o nespokojenosti opozice s dosavadními změnami. Demonstranti byli obeznámeni 

s nadcházejícím setkání zástupců OF s Ladislavem Adamcem.214 Revoltující nálada ve státě už 

byla na takovém stupni, že se demonstrace nekonaly pouze v Praze, ale i v Bratislavě a dalších 

velkých českých městech – Brno, České Budějovice, Plzeň atd.215 Praha nebyla jediným 

místem, kde se demonstrovalo, opoziční aktivita se i přes týden projevovala i v jiných českých 

a slovenských městech.  

V sobotu se konal aktiv KSČ, na kterém se sešli funkcionáři obvodních výborů a 

základních organizací KSČ, oproti očekávání se postavili kádrovým změnám a dalším 

rozhodnutím ÚV KSČ z předešlých dnů. Již v těchto dnech spousta členů strany začala 

odevzdávat své stranické legitimace. Pod tlakem událostí posledních dnů Miroslav Štěpán na 

aktivu oznámil, že i on rezignuje na svou funkci tajemníka MV KSČ.216  

V sobotu Československá televize vysílala projev, který by byl před několika týdny ještě 

nepředstavitelný. Václav Havel vystoupil poprvé v televizi, jeho projev byl vysílán 2 hodiny 

po projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Karla Urbánka, který se tímto projevem představil 

široké veřejnosti a hned apeloval důvěru lidí vůči straně.217 Václav Havel mluvil o tom, že OF 

nechce převzít politickou moc, že je spíše jakýsi vyjednávač mezi lidmi a oficiální mocí. Ve 

vysílání Havel uvedl: „Situace v naší společnosti už byla opravdu tak napjatá, že něco 

podobného muselo vzniknout, aby to posléze bylo schopno vyprodukovat cosi, kohosi, kdo 

povede s naší vládou dialog o krizové situaci v zemi.“218. Přestože vystoupil až po 22. hodině, 

 
214 Přímý přenos z manifestace Občanského fóra. 25.listopadu 1989. 
215 Televizní noviny a aktuality. 25. listopadu 1989. 
216 Měchýř, 1999, str. 76. 
217 https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/listopad-1989/ceskoslovenska-

televize-praha/ 
218 https://radiozurnal.rozhlas.cz/vaclav-havel-poprve-v-televizi-lide-kvuli-nemu-ponocovali-hospody-

prodluzovaly-6282747 
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což bylo mimo hlavní vysílací čas, lidé jeho projev chtěli slyšet. Některé restaurace a hospody 

dokonce protáhly svou otevírací dobu, aby lidé mohli vyslechnout Havlův projev.219 

 

5.4.2. Kolín, 25. listopadu 1989 

Kolín nejspíše začal žít revolucí až po pátečním setkání před divadlem – to bylo důkazem 

toho, že se opravdu něco dělo, že společnost byla na hraně změn. OV KSČ celý víkend jednal 

o tom, jak řešit aktuální situaci. Prohlášení z tohoto zasedání bylo vytisknuto v dalším 

mimořádném čísle týdeníku Kupředu v pondělí 27. listopadu, v den generální stávky. Byl 

kritizován pomalý a nerozhodný postup centrálních orgánů KSČ, nedůsledné kádrové změny a 

svolalo se shromáždění na 28. listopadu, na které měli možnost se dostavit nejen zástupci stran, 

kteří jsou členy Národní fronty, ale i zástupci stran „nezávislých“. 220 

V sobotu bylo první setkání v divadle. Na shromáždění mluvili členové stávkového 

výboru divadla, kteří mluvili o začátku Sametové revoluce, o promluvách s vysokoškoláky 

z Prahy a kolínských středoškolácích, snaze o informovanost veřejnosti o událostech v Praze 

atd. Dále mluvili zástupci vysokoškolských studentů a herců. 221 V kolínském divadle vystoupil 

se svou řečí pražský herec Petr Kostka (viz příloha č.2).222  Všeobecným tématem byla však 

generální stávka, tady v divadle se rozhodlo, že nebude držena v podnicích, ale že se v pondělí 

půjde na kolínské náměstí: „Ten den napad sníh si pamatuju a hrabali jsme ho a řikám mu: 

,jdeš do divadla? Já tam jdu,’ a on říká: ,samozřejmě jdu do divadla a co tam to je za blbost, 

to223 dělat ve fabrikách to se musí na náměstí jako dycky!‘ No tak právě v tom divadle tam jsme 

se o tom bavili […] A my jsme se tam rozkřikli a byla tam spousta lidí z různých fabrik a takže 

se to rozkřiklo, že se půjde na náměstí.“224  

Sobotní shromáždění bylo místem, kde s největší pravděpodobností vzniklo kolínské OF 

(viz výše).225 První členové se setkali po shromáždění v divadelním foyer, kde založili 

občanskou platformu pro boj za demokracii. „[…] v tom divadle, když se to tam hádalo, tak 

tam se nás potom sešlo asi osm, v tý kuřářně tam, který jsme nechtěli od tamtaď odejít a zjistit, 

 
219 https://radiozurnal.rozhlas.cz/vaclav-havel-poprve-v-televizi-lide-kvuli-nemu-ponocovali-hospody-

prodluzovaly-6282747 
220 Kupředu, 27. 11. 1989, str. 3. 
221 Fuchsová, 2013, str.291-296.  
222 Všetečka, 1990, str. 138.  
223 Generální stávku, pozn. autora. 
224 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018.  
225 O založení OF v Kolíně viz výše.  
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co by se mělo dělat. […] Byl tam Zdeněk Pánků, Majerová226, pak z toho nějak vypadla, 

Buřič227, Zdeněk Milerů, Čižík, ten první poslanec, co byl z Frigery, Josef Veselý, to byl první 

poslanec za OF z Kolína […].“228 

Kolínské OF působilo od tohoto dne až do komunálních voleb v listopadu 1990, kdy se 

sloučilo s několika dalšími občansko-politickými iniciativami a hnutími ve stranu 

Demokratický blok města Kolína. Od generální stávky bylo OF v Kolíně „hybatelem revoluce“.  

 

5.4.3. Praha, 26. listopadu 1989 

V neděli 26. listopadu došlo k setkání zástupců vlády a Národní fronty se zástupci OF. Na 

tomto jednání se poprvé setkali Ladislav Adamec, představitel oficiální moci, a Václav Havel, 

představitel opozice. Občanské fórum zde předložilo své požadavky z 19. listopadu a 

zdůraznilo, že cílem tohoto občansko-politického hnutí není převzetí moci, ale nastolení 

demokracie bez použití násilí.  Ladislav Adamec připustil oprávněnost některých požadavků 

OF. Pro obě strany bylo toto setkání také možností navázat vztah, který by napomohl spolupráci 

při řešení případné krize.229  

V odpoledních hodinách se opět konalo shromáždění na Letné, kam Václav Havel pozval 

Ladislava Adamce, který měl možnost promluvit k davu. Během svého varování před stávkou 

a nutnosti konzultace požadavků OF s ÚV KSČ byl premiér vypískán.230 Po shromáždění na 

Letné se konala tisková konference OF v Laterně magice, kde OF vyložilo svou novou strategii. 

Tímto dnem OF přešlo z kritické fáze do fáze programové a poprvé předložilo určitý program 

či koncept, který nastiňoval představu následného vývoje společnosti a státu. Tento program se 

nazýval „Co chceme!“ a obsahoval sedm bodů: právo, politický systém, zahraniční politika, 

národní hospodářství, sociální spravedlnost, životní prostředí, kultura.231  

Během týdne po demonstraci na Národní třídě se událo něco, čemu by lidé předtím jen 

těžko uvěřili, nejvyšší vedení strany se vzdalo či bylo zbaveno svých funkcí, demonstrace na 

Letné čítaly přes třičtvrtě milionu lidí, v týdnu se dělníci, opora strany, postavili na stranu 

 
226 Zdenka Majerová byla kolínskou starostkou v letech 1994- 2003 (za Nezávislé). Viz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_starost%C5%AF_Kol%C3%ADna 
227 Jiří Buřič byl prvním kolínským starostou po Sametové revoluci, tedy mezi lety 1990-1994, za Demokratický 

blok města Kolína. Poté se znovu stal starostou v letech 2006-2010, za ODS. Viz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_starost%C5%AF_Kol%C3%ADna 
228 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
229 Měchýř, 199, str. 78. 
230 Přímý přenos z manifestace Občanského fóra, 26. 11. 1989. 
231 Měchýř, 1999, str. 79-80. 
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opozice, v televizi vystoupil člen disentu, který se na to sešel s premiérem na jednání, na kterém 

padly slova o demokracii a volbách. 

 

5.4.4. Kolín, 26. listopadu 1989  

V neděli 26.listopadu se v kolínském divadle konal odpoledne další mítink, kde se opět 

projednávala generální stávka. V konečné platnosti byla „umístěna“ na Náměstí Obránců míru. 

Z Prahy proudily informace, telefon se v divadle nezastavil, přijížděli herci, kteří měli angažmá 

v Kolíně a studenti, kteří přijížděli s tiskovinami OF.232  

Ani zástupci oficiální moci v Kolíně den před generální stávkou nezaháleli. V neděli 

pokračovalo shromáždění OV KSČ spolu s dalšími předsedy základních organizací KSČ 

z celého okresu. V konferenční místnosti OV KSČ se ten den sešlo na tři sta lidí, kteří řešili 

momentální situaci ve společnosti a generální stávku, o které ještě před týdnem věřili, že se 

konat nebude.233 Na shromáždění byla pozvaná i Irena Fuchsová, předsedkyně ZO KSČ 

v divadle a členka stávkového výboru divadla, která shromáždění sdělila, že generální stávka 

v Kolíně má být na náměstí. „Zítra by měla být generální stávka. Podle našich informací se 

v Kolíně žádná generální stávka neuskuteční, pouze někde na pracovištích. Manifestační. […] 

Stoupla jsem si. Podle našich informací v divadle se zítra stávka v Kolíně uskuteční. Lidé 

půjdou na náměstí.“234 Stejně jako v Praze, nikdo z vedení strany nevěřil tomu, že se dělníci 

zapojí do revoluce.235 

V prohlášení z 26. listopadu stálo, že OV KSČ nevystihuje názory členské základny na 

příčiny politické krize a že změny na pozicích vedení strany byly nedůsledné. OV KSČ se 

dožadoval svolání mimořádného sjezdu strany, na kterém by měl být zvolený nový ÚV KSČ.236 

OV KSČ se také rozhodlo, že přistoupí na dialog s nově vzniklým OF, se kterým se chtělo 

setkat v úterý 28. listopadu.237 

 

5.5. Generální stávka – 27. listopadu 1989 

5.5.1. Praha, 27. listopadu 1989 

Generální stávka byla vyhlášena na 27. listopad, mělo jít o manifestační vyjádření 

nesouhlasu s dosavadním směřováním státu a vyjádření postoje občanů k současné situaci. 

 
232 Fuchsová, 2013, str. 296-297.  
233 Kupředu, 27. 11. 1989, str. 1. 
234 Fuchsová, 2013, str. 303-304. 
235 Fuchsová, 2013, str. 299-304. 
236 Kupředu, 27. 11. 1989, str. 3. 
237 Kronika, 1989, str. 45.  
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Stávka trvala dvě hodiny, a to mezi 12. a 14. hodinou.238  Zúčastnilo se jí 50 % zaměstnanců, 

25 % symbolicky stávkovalo v místě jejich pracoviště (např. zdravotníci), 10 % nebyla stávka 

umožněna a zbytek se nezúčastnil z vlastní vůle.239 Stávky probíhaly na náměstích po celém 

Československu a byly koordinované místními stávkovými výbory a OF.  

Studenti byli v posledních dnech listopadových událostí také činní. To oni stáli u zrodu 

revoluce, oni byli mezi prvními stávkujícími, oni jezdili po městech a snažili se šířit informace 

i přes to, že zde mnohokrát narazili na odpor. Během týdne se ke stávce pražských vysokých 

škol přidali i pražské střední školy a také další vysoké školy v městech po celém 

Československu a vytvářely se studentské stávkové výbory.240 Zástupci studentů byli přítomni 

při projevech na demonstracích a některých jednáních OF a také na setkání zástupců oficiální 

moci s opozicí.241 V pondělí 27. listopadu studenti vydali druhou studentskou výzvu s názvem 

„Proč? Proto!“, ve které vyjádřili nespokojenost s kádrovými změnami – stále byli ve funkcích 

ti, kteří měli dle jejich požadavků odstoupit. Dále se chtěli podílet na vyšetřování zákroku 17. 

listopadu. Z důvodů nesplnění požadavků z prvního prohlášení studenti nadále setrvávali ve 

stávce.242 

Občanské fórum generální stávkou vyhlásilo konec masových akcí veřejnosti, nastalo 

období vyjednávání. 

 

5.5.2. Kolín, 27. listopadu 1989 

O víkendu před generální stávkou měli lidé možnost přijít do divadla na shromáždění, na 

kterém se mohli dozvědět podrobnosti a pravidla generální stávky a také, jak zakládat 

podnikové stávkové výbory. OV KSČ se na víkendovém zasedání dozvěděl, že generální stávce 

nepředejde a vydal prohlášení, které rozšířil během pondělního dopoledne do kolínských 

podniků: „Tam, kde se uskuteční stávky pracujících a studentů budou komunisté podporovat 

stanoviska vedoucí k urychlení politických a hospodářských změn."243 OV KSČ tak nakonec 

neprojevil žádnou inciativu k tomu, aby zastavil či narušil konání generální stávky – je otázkou, 

co by se dělo, kdyby se tomu výbor otevřeně postavil.  

Ještě v den generální stávky se některé podniky snažily své pracovníky udržet na 

pracovištích a tím zmařit opoziční náladu a snahu, která již dorazila do města: „Na druhým 

 
238 „Pravidla“ stávky vyhlásilo OF 22. listopadu, viz výše.  
239 Měchýř, 1993, str. 81.  
240 Televizní noviny a aktuality. 20. 11. 1989. 
241 Televizní noviny a aktuality. 26. 11.1989. 
242 http://www.totalita.cz/1989/1989_1127.php 
243 Kronika, 1989, str. 45.  
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provoze, kterej byl za Frigerou, tak tam byl jeden pán – nebudu ho jmenovat – kterej byl tak 

strašně dobrej a výbornej pracovník a myslim, že nebyl ve straně, ale celýmu oddělení velel, 

tak řval na všechny ty lidi, který chtěli jít, tak on na ně řval, tak kdo teda odejde z práce, že má 

okamžitej vyhazovat a držel je tam silou ve dveřích dokud mohl. A když nás odešlo takových 

osmdesát a šlo se na ten hlavní závod tak ostatní věděli, že už to je hodně lidí, tak se přidali a 

šlo nás tehdy asi 150.“244 Nejen stávkové výbory v podnicích se snažily o to, aby byli 

zaměstnanci o generální stávce informovaní, na veřejných místech stáli lidé, kteří rozdávali a 

vylepovali letáky: „Tak on stál pan […] na nádraží a měl na provaze ceduli z krabice a tam 

měl fixem napsáno: dnes stávka na náměstí, přijďte všichni ve 12:00. Takhle tam stál a lidi ho 

obcházeli, jeden ze sta se přišel zeptat, ale lidi ho obcházeli a mysleli si, že je to provokatér.“245 

Generální stávka byla nahlášena od 12 do 14 hodin. „A to bylo po poledni a bylo na 

náměstí plno. Všecky tam nešli, ty co byly ty nepřetržitý provozy, ale šel kdo chtěl. No šli jsme, 

byl jsem se podívat, co tam budou kecat.“246 Už před 12. hodinou začali na náměstí přicházet 

lidé a brzy se zaplnilo celé náměstí a v poledne stávka začala zpěvem státní hymny. Stávkující 

s sebou měli české vlajky, trikolory, odznaky OF a transparenty - „Agrostav Kolín za 

demokracii“, „Podporujeme studenty a občanské fórum“, „Pracující OSP Kolín za program 

Občanského fóra“.247 

Na tribuně vedle kolínské radnice se vystřídalo několik řečníků, mluvili zástupci 

stávkového výboru kolínského divadla, zástupci studentů z gymnázia, zástupci kolínských 

podniků, např. Tesly, Tatry, Obchodních tiskáren. První předstoupil zástupce divadla R. 

Pechan, pozdější ředitel divadla, poté se slova ujali zástupci OF, kteří přečetli programové 

zásady OF: „o právních otázkách, změnách v politickém systému, otázkách spravedlnosti a 

kultury.“248 OF hovořilo o rozrůstající se členské základně tohoto hnutí na Kolínsku – do řad 

OF se do té doby přidalo více než 200 lidí a v podnicích se již začaly zakládat výbory OF.249  

Prostor pro vyjádření svého názoru a požadavků byl dán nejen zástupcům opozice, ale i 

zástupcům místního komunistického vedení. Před dav vystoupil předseda MNV, tajemník OV 

KSČ, předseda ONV a předseda SSM. „Tak to bylo plný náměstí. Plný náměstí, byla tam 

tribuna, tak jsem taky stál na tý tribuně a tam teda v prvních řadách ta křičící menšina. Jo, 

 
244 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
245 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
246 Rozhovor s Jaroslavem Ježkem, 16. 12. 2018.  
247 Kupředu, 30. 11. 1989, str. 1.  
248 Kupředu, 30. 11. 1989, str. 1. 
249 Kupředu, 30. 11. 1989, str. 1. 



65 
 

který jsou takový ty ,dáme vám na držky‘ a ,pojďte dolu‘ a tak.“250 Vedoucí tajemník OV KSČ 

se k proslovu nedostal, vypjatá situace posledních dní se na něm podepsala a ke slovu se ze 

zdravotních důvodů nedostal. „Když vstoupil na tribunu předseda Okresního národního výboru 

[…] nikdo z nás nevěděl, že sanitka právě odváží z náměstí vedoucího tajemníka OV KSČ […]. 

Měl totiž vystoupit on, ale jeho organismus mu vybral nejjednodušší cestu, a tak teď místo něho, 

stál proti celému kolínskému náměstí, předseda ONV […].“251  

V kolínském týdeníku Kupředu, který vyšel 30. listopadu, byly vytištěny fotografie 

z generální stávky (viz příloha č. 3) a příspěvky některých ZO KSČ. Byla vyjadřována podpora 

vedoucímu tajemníkovi ÚV KSČ Karlu Urbánkovi, ale také studentům a jejich požadavkům. 

V příspěvku ZO KSČ v podniku Tesla bylo i odsouzení činnosti OF: „[…] podporujeme složení 

předsednictva ÚV KSČ v čele s Karlem Urbánkem. V současné době je v naší společnosti 

mnoho důležitých otázek k řešení. Jsme pro demokratizaci společnosti, pro cestu svobodného 

rozhodování. Rozhodně však tyto otázky nelze řešit takovým jednáním Občanského fóra, jakého 

jsme byli svědky prostřednictvím Československé televize v sobotu a v neděli na Letenské pláni. 

Tyto manifestace […] přerostly v davovou psychózu vyvolanou některými „nezávislými 

skupinami“. Takovéto jednání odsuzujeme. Jsme pro požadavky studentů vysokých škol a 

souhlasíme s nimi tak, jak byly podány v začátku.“252 

 

Generální stávka byla důkazem toho, že opozici netvořila pouze hrstka studentů, umělců 

a intelektuálů. Ukázalo se, že o změnu stála velká část veřejnosti, a to bylo něco, co strana 

nemohla brát na lehkou váhu. Generální stávka byla přelomovou událostí, ale nebyla 

definitivním vítězstvím opozice. Jak na celostátní, tak na regionální úrovni proběhlo 

v následujících týdnech vyjednávání o převzetí moci, které se strana, i přes zjevný otřes, 

nechtěla vzdát. Bylo však otázkou času, kdy se zástupci oficiální moci zlomí pod tlakem 

opozice a veřejnosti. 

 

 

  

 
250 Rozhovor Rostislavem Vodičkou, 3. 12. 2018. 
251 Fuchsová, 2013, str. 320. 
252 Kupředu, 30. 11. 1989, str. 2.  
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5.6. Shrnutí kapitoly 

Regionální dění Sametové revoluce mělo svá specifika, odrážel se v něm charakter 

daného města, obce či oblasti. Velký vliv na to, jak vypadala situace v regionech, měla rychlost 

přenosu informací. Vzhledem k cenzurování tisku, rozhlasu a televizního vysílání si informace 

musely najít jiné kanály přenosu. Tím byly hlavně aktéři samotného dění na Národní třídě, 

studenti. Po „sametovém víkendu“, 18. a 19. listopadu, se rozjeli do československých měst, 

kde se snažili podat informace o dění v hlavním městě a také rozšířit prohlášení, které o víkendu 

vypracovali spolu s divadly.  

Se Sametovou revolucí v Kolíně je neodmyslitelně spjato divadlo. Zaměstnanci divadla 

byli v Kolíně mezi prvními, kteří se dozvěděli o tom, co se 17. listopadu dělo na Národní třídě, 

a to hned následující den prostřednictvím svých hereckých kolegů. Divadlo se v nadcházejících 

dnech stalo „revoluční centrálou“ – vstoupilo do stávky a spolupracovalo se studenty na šíření 

informací mezi obyvatele Kolína. Stávkující kolínské divadlo bylo pro vysokoškoláky, během 

jejich „informační kampaně“, velkou oporou. Nejen, že zde měli studenti útočiště, ale 

zaměstnanci divadla jim pomáhali v šířením informací. Divadelníci byli totiž místní, měli větší 

přehled o místních poměrech a také tu znali lidi, přes které mohli šířit informace dále do 

podniků a škol. Přes to, že ve všeobecném výkladu studentstvo ztrácí po krátké době dominantní 

pozici, na regionech, a to konkrétně právě v Kolíně, je viditelné, jak byli během Sametové 

revoluce důležití. Byli to studenti, kteří se v prvním revolučním týdnu zasadili o vyšší 

informovanost veřejnosti. Díky blízkosti Prahy se informace do Kolína dostávaly rychle – 

s denním zpožděním. 

Přes to, že se od pondělí 20. listopadu v Kolíně začaly šířit informace o dění v Praze – 

informace se dostaly do podniků a na střední školy – město zůstávalo poměrně klidné. V Praze 

se od pondělí každý den shromažďovaly na demonstraci desítky tisíc lidí, v Kolíně se na 

Náměstí Obránců míru od pondělí každý večer rozsvěcely svíčky a vylepovala prohlášení. 

Kolín začal být více „revoluční“ až v pátek 24. listopadu, kdy se konalo shromáždění před 

divadlem, na kterém vystoupili zástupci pražského hnutí OF. Do té doby se revoluční nálada a 

dění držely převážně v okruhu středoškolských studentů a pracovníků divadla.  

Do místních závodů, podniků a výroben se prohlášení pražských studentů a divadel 

dostalo nedlouho po událostech na Národní třídě a od narátorů víme, že se podniky snažily 

reagovat prohlášením odsuzujícím tuto opoziční aktivitu, které byli zaměstnanci nuceni 

podepisovat. Co se však týká nějakého opozičního postoje či aktivity ze stran zaměstnanců, o 

tom informace nejsou. Lze předpokládat, že určitě opoziční aktivity a nálady byly, ale spíše u 

jednotlivců, než u většího a organizovanějšího počtu lidí.  
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Tomu, že Kolín nebyl zpočátku tolik revoltujícím městem, také napovídá počínání 

místního zastoupení strany. Jednání o postupu k nastalé situaci se konalo až po mimořádném 

zasedání ÚV KSČ v pátek 24. listopadu. OV KSČ se jistě snažil potlačit rozšiřování informací, 

které šířili studenti z hlavního města, ale k rozsáhlejší akci dle zdrojů nedošlo. Místní vedení 

strany nejspíš samo nemělo dostatečné informace o tom, co se dělo a ani nedostávalo ani řádné 

instrukce o dalším postupu. O tom také svědčí to, že OV KSČ do svého víkendového zasedání, 

tj. do 25. a 26. listopadu, nevěřil tomu, že se obyvatelé Kolína veřejně postaví na odpor vůči 

režimu a připojí se ke generální stávce.  

Důvodů, proč se Kolín otevřeně přidal k revolučnímu dění až koncem tzv. němého týdne, 

může být několik. Jedním z těchto důvodů může být blízkost Prahy jako hlavního dějiště 

revoluce. Lidé mohli využít krátké vzdálenosti Kolína od Prahy a účastnit se demonstrací 

v hlavním městě. Tito lidé mohli být součástí informačního kanálu revolučního dění. Dalším 

důvodem toho, proč se revoluční činnost v Kolíně projevila až po týdnu od událostí na Národní 

třídě, mohl být obyčejný strach. Z rozhlasu a televize se na jednu stranu lidé dozvídali o 

rozvracečích socialismu, na druhou stranu se v Kolíně před školami, podniky a v ulicích 

objevovali studenti, kteří rozdávali letáky s prohlášením. Nelze říct, že Kolín vyčkával, na to, 

co se stane v Praze, Kolín o tom, co se v hlavním městě dělo, nevěděl. Lidem se dostávaly 

sporné informace, což mohlo vyvolávat určité pochybnosti, a možná právě proto se až do pátku 

24. listopadu žádné větší protestní akce nekonaly.  

Pro „dělnický“ Kolín byl nejspíš rozhodujícím dnem čtvrtek 23. listopadu, kdy se právě 

„nejprotěžovanější“ společenská vrstva – dělníci – obrátila proti systému.  Toto mohl být signál 

toho, že se opravdu dělo něco zásadního, a také toho, že strana již nemá všechno pevně pod 

kontrolou. Den nato, v pátek 24. listopadu, se konalo shromáždění před divadlem. Lidé se 

veřejně mohli dozvědět to, co se dělo v Praze – informace z oficiálních kanálů se začaly měnit 

až koncem týdne – měli možnost vyslechnout si zástupce OF a jejich požadavky na vedení státu 

a také podrobnosti o generální stávce. Následující víkend se konala shromáždění již v divadle. 

Na těchto shromážděních se založilo místní hnutí OF. O víkendu se dokázalo k činnosti 

mobilizovat mnoho lidí a v pondělí 27. listopadu se generální stávky účastnilo tisíce lidí, kteří 

přišli na Náměstí Obránců míru veřejně demonstrovat svou nespokojenost s dosavadní 

politikou státu.  

 

Dění v hlavním městě se v Kolíně neodráželo a ani nemohlo, na to v Kolíně nebyly 

podmínky. aktivit nebyly v Kolíně podmínky. Informace se sice do Kolína dostávaly poměrně 

rychle, ale nebyla zde žádná organizovaná skupina či vrstva, která by jich dokázala využít a 
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korigovat složitější opoziční činnost. Ti, kteří se přeci jenom do revolučního dění zapojili, se 

ze strany veřejnosti setkávali spíše s pasivitou či neochotou k jakékoliv činnosti. Až 

v posledních dnech prvního sametového týdne se události daly do pohybu. Generální stávka 

ukázala, že i přes vlažný začátek, se lidé nakonec dokázali oficiální moci vzepřít. V Kolíně 

trvalo týden, než se veřejnost probudila, opravdová revoluce v Kolíně začala až v pátek 24. 

listopadu. 
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6. Počátky převratu – konec roku 1989 

Generální stávka 27. listopadu byla důkazem toho, že společnost potřebovala a chtěla 

změnu. Nebyli to pouze studenti a umělci, kteří protestovali, ale právě generální stávka ukázala, 

že velká část veřejnosti za požadavky, které studenti, herci a OF v týdnu po 17. listopadu 

vznesli, opravdu stála. Tak byl odstartován proces, během kterého došlo ke změně vlády, volbě 

nového prezidenta, uvolnění restrikcí vůči občanům Československa a v konečném důsledku k 

demokratizaci společnosti a politického systému.  

 

6.1. Praha 

Generální stávka byla Občanským fórem vyhlášena jako poslední z řady masových 

protestů. Pozornost se upírala na toto občanské hnutí, které se s vervou pustilo do vyjednávání 

s oficiální mocí. Jednání se uskutečnilo již v úterý 28. listopadu, kdy se sešli zástupci vlády a 

Národní fronty se zástupci OF a Verejnosti proti násiliu. Opozice předložila své požadavky a 

pokud by je oficiální moc nesplnila, opoziční síly by žádaly demisi vlády a znovu iniciovaly 

generální stávku. Mezi tyto požadavky patřilo zrušení ústavních článků, které ustanovují 

vedoucí postavení komunistické strany ve vládě, dále pak článek o marxismu a leninismu jako 

oficiálních státních ideologiích a také článek o NF.  Dalšími požadavky bylo sestavení nové 

vlády, která měla mít určité „parametry“. Měla být garantem spolčovací, shromažďovací a 

tiskové svobody. Dalšími požadavky bylo zrušení diskriminace církve a jejích hodnostářů a 

zasazení se o volný rozvoj náboženství. Mezi požadavky byl kádrové změny, např. odstoupení 

předsedy Federálního shromáždění Aloise Indry a odstoupení prezidenta Gustáva Husáka.253   

Členská základna komunistické strany v posledních dnech utrpěla značné ztráty – z jejích 

řad byli odvolávání nejen vrchní představitelé, ale stranu opouštěli i řadoví členové. Ve středu 

29. listopadu se na zasedání Federálního shromáždění odsouhlasilo přijetí zákona o zrušení 

ústavních článků 4, 6 a 16254, tedy výše uvedených článků, které ustanovovaly vedoucí úlohu 

komunistické strany v Československé republice. Dále se ustanovila komise pro vyšetřování 

událostí 17. listopadu a předseda Federální vlády, Alois Indra, odstoupil ze své funkce.255  

V dalších dnech se začalo pracovat na rekonstrukci vlády a Federálního shromáždění již 

3. prosince představilo novou vládu. Ta byla sestavena na principu 15:5, tedy patnáct komunistů 

a pět nekomunistů. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Občanské fórum vydalo prohlášení, 

 
253 Měchýř, 1999, str. 81-82.  
254 Tyto články byly součástí Ústavního zákona z roku 1960. Články byly součástí Hlavy první o společenském 

zřízení. Viz https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html 
255 Měchýř, 1999, str. 83.  
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že zásadní proměny, které byly slibovány, neproběhly, a tato nová vláda se tedy netěší podpoře 

OF.256 Dva dny nato, 5. prosince se konalo další jednání o rekonstrukci vlády, kterého se 

tentokráte účastnilo i OF. Na tomto jednání OF navrhlo na posty ministrů některé ze svých 

zástupců, např. Jiřího Dienstbiera či Václava Klause, což Ladislav Adamec jako předseda vlády 

odmítl.257  

 

Na konci roku 1989 se začaly ozývat obrozující se strany a bylo potřeba zajistit politickou 

diskuzi, kde by všechny strany měly možnost vyjádřit svůj názor na směřování státu. Tak vznikl 

fenomén kulatého stolu, který zajišťoval jednání politických sil.258 Podporu Občanskému fóru 

v rekonstrukci vlády vyjádřily právě tyto vznikající či obrozené strany, které prohlásily, že 

premiéra a vládu budou podporovat pouze v tom případě, že 50 % členů vlády bude bez 

politické příslušnosti. Pod tlakem událostí komunistická strana ztrácela pevnou půdu pod 

nohama – odstoupil předseda vlády Ladislav Adamec a abdikoval prezident Gustáv Husák. 

Nakonec 10. prosince došlo k sestavení nové vlády, která konečně získala důvěru OF.259  

V tento moment bylo již nutné vybrat kandidáty na prezidenta. Pro OF to byla volba 

celkem jednoduchá, Václav Havel, který však dle průzkumů neměl u veřejnosti velkou šanci 

vyhrát, ta se spíše přikláněla k osobě Alexandra Dubčeka. V případě přímých voleb měl Dubček 

větší šanci na zvolení, ale předsedou vlády byl Marián Čalfa, Slovák, a prezidentem nemohl 

být další Slovák. Po vzájemné dohodě Václava Havla, kandidáta OF, a Mariána Čalfy, zástupce 

oficiální moci, byl Havel Federálním shromážděním 29. prosince 1989 zvolen prezidentem a 

Alexandr Dubček se stal předsedou Federálního shromáždění.260 

Proces transformace se naplno rozběhl po prezidentských volbách, ale již po generální 

stávce byly pomalu uvolňovány určité restrikce, které společnost k demokracii přibližovalo. 

Jednou z těchto změn bylo např. zrušení cenzury v hromadných sdělovacích prostředcích. Již 

30. listopadu se konalo zasedání ústřední programové rady, která vydala prohlášení, že 

Československá televize již není nadále ideovým nástrojem KSČ. Do „éteru“ se po desítkách 

let dostaly, do té doby, zakázaní umělci, pořady a filmy. Vznikaly nové pořady a programy - 

 
256 Televizní noviny a aktuality. 3. 12. 1989. 
257 Měchýř, 1999, str. 88. 
258 Suk, 2003, str. 159-160. 
259 Měchýř, 1999, str. 92-94.  
260 Komárek, 2019, str. 218-219.  



71 
 

např. Studio dialog, Sondy atd. Občané tak mohli sledovat přímý přenos jednání Federálního 

shromáždění a parlamentu.261  

 

6.2. Kolín 

Generální stávka pro mnohá města a obce znamenala první revoluční masový akt – 

konkrétně Kolín se do té doby příliš neúčastnil revolučního dění – a doba po 27. listopadu 1989 

byla pro tato města dobou vyjednávání o převzetí moci.  

Strana se stále snažila udržet si určitou pozici, ale členové strany již během listopadových 

událostí začali odevzdávat své stranické legitimace a po generální stávce a koncem roku, kdy 

ze strany odcházeli její vrchní představitelé, nastal opravdový odliv řadových členů. „Po 

revoluci na nás už vůbec netlačili, to byl konec. […] Jak se to stalo, tak všechni komunisti, co 

byli ve fabrice tak mi přinesli knížku. Já jsem si tu knížku naschvál nechal, tak ji mám támhle v 

šupleti. Já jsem si ji nechal jenom kvůli tomu, že jsem si ji nechal. Oni vrátili knížku a já ji 

odnesl nahoru a bylo po ptákách. A pak už žádný hrození nebylo, oni už se báli, co bude 

s nima.“262 

Během víkendového zasedání se OV KSČ rozhodl přistoupit na dialog s opozicí a toto 

shromáždění bylo naplánováno na den po generální stávce, a to na úterý 28. listopadu. Jednání 

se měli účastnit zástupci opozice, tedy nově založeného kolínského OF, zástupci Národní fronty 

a OV KSČ.263 „Zasedání nemělo žádný řád, místy se úplně ztrácel smysl toho, proč tu jsme, a 

přitom to bylo tak jednoduché! Jde nám o předání moci! Vy končíte. Nastupujeme my. Byla to 

fraška. Nedůstojná, nepřipravená fraška.“264 Diskuze byla názorově bohatá a rozhodně 

emotivní. Ke konkrétním závěrům dalšího postupu se nedošlo, a tak byla naplánována další 

schůze, která už byla v menším počtu účastníků, a konala se 5. prosince.265 V tento den se také 

konala schůze předsedů závodních odborových organizací, na které se projednávaly události 

minulého týdne, průběh stávky a stanoviska k ní. Byly podniky, které se připojily ke generální 

stávce na Náměstí Obránců míru, ale některé podniky nestávkovaly na náměstí „[…] stávka u 

nás byla pouze symbolická, neboť pracující statku uvádějí, že je potřeba pracovat, vždyť třeba 

mléko lidé potřebují každý den."266 V tento moment bylo potřeba sjednotit se, ať už se záměrem 

 
261 https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/listopad-1989/ceskoslovenska-

televize-praha/ 
262 Rozhovor s Jaroslavem Ježkem, 16. 12. 2018.  
263 Kronika, 1989, str. 45-46. 
264 Fuchsová, 2013, str. 325.  
265 Kupředu, 1. 12. 1989, str. 4.  
266 Kronika, 1989, str. 46.  
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postavit se na stranu oficiální moci či opozice, a tak byl na tomto jednání byl přijat následující 

návrh: „ROH musí být samostatným hnutím, nezávislým na všech politických stranách, státních 

a hospodářských orgánech."267 A byla také svolána celookresní odborová konference na 5. 

prosince.268 

Tím, kdo zastupoval OV KSČ na jednání se zástupci OF a dalších stran a hnutí, byl 

tajemník OV KSČ František Ledvina.  Ve čtvrtek 30. listopadu došlo ke kádrovým změnám ve 

vrchních pozicích OV KSČ a na pozici tajemníka OV KSČ nahradil stávajícího Josefa Říhu 

právě František Ledvina.269 Tento den se totiž konalo plenární zasedání OV KSČ, na kterém 

byl zvolen nový tajemník OV KSČ, strana se potřebovala změnit, aby opět získala důvěru lidí. 

Potřebovala ve svých řadách nové tváře, aby ve staré struktuře tzv. „zavál nový vítr“. „Čeká 

nás nelehký úkol: Přesvědčit každou stranickou organizaci, každého člena i kandidáta o tom, 

že hluboké změny ve straně a společnosti jsou jedinou možností, jak zachovat stranu a 

socialismus. Udržet stranu v jednotě a rozhýbat ji.“270 Kádrové změny možná byly důkazem 

toho, že je celá strana ochotna se změnit. 

Jednání zástupců oficiálních struktur a opozičních politických hnutí se konalo v úterý 5. 

prosince v kolínském Kulturním domě. Toto jednání je v kronice přirovnáno k jednání u 

Kulatého stolu v Praze.271 Během diskuze se projednávalo mnohé: byl vznesen požadavek 

pravdivého informování obyvatelstva o životním prostředí, návrh na zrušení Lidových milicí, 

depolitizace podniků a institucí a také požadavek na funkci předsedy Národní fronty, která by 

měla být obsazována cirkulací zástupců jednotlivých stran.272 Na shromáždění se jednalo i o 

dění v hlavním městě. Kolínská opozice negativně vnímala jmenování vlády s komunistickou 

většinou, zazněl také požadavek na abdikaci prezidenta Gustáva Husáka. Velkým vítězstvím v 

těchto jednáních bylo postoupení kolínského týdeníku Kupředu Občanskému Fóru, které do té 

doby nemělo možnost veřejně prezentovat své názory273. Prvním vydáním týdeníku Kupředu, 

do kterého OF zveřejnilo své příspěvky, bylo vydání ze 14. prosince. V tomto čísle týdeníku se 

lidé mohli dozvědět, kde a jak mohou zakládat podnikové výbory OF a kde sídlí koordinační 

centrum kolínského OF.274 

 
267 Kronika, 1989, str. 47. 
268 Kronika, 1989, str. 46-47.  
269 Kupředu, 1. 12. 1989, str. 1. 
270 Kupředu, 1. 12. 1989, str. 1.  
271 Kronika, 1989, str. 47. 
272 Kronika, 1989, str. 47-48.  
273 Kronika, 1989, str. 48.  
274 Kupředu, 14. 12. 1989, str. 3.  
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Jelikož nemělo Občanské fórum žádný prostředek, kterým by bezprostředně informovalo 

o průběhu jednání s vedením města, tak bylo na následující den po tomto jednání voláno velké 

shromáždění občanů na Náměstí Obránců míru, kde se informace z jednání dozvěděli.275 O 

tomto shromáždění byl napsán článek do Kupředu, které vyšlo 14. prosince. Článek „Chceme 

více demokracie“ shrnoval průběh a obsah tohoto shromáždění: „[…] rozmanité příspěvky měly 

tyto společné myšlenky: politické strany nepatří na pracoviště, Lidové milice je nutno zrušit 

úplně. […] Ve federální vládě ČSSR musí mít odpovídající demokratické zastoupení všechny 

strany i nestraníci.“276 To, jak OF na shromáždění veřejnost zvalo, zdroje neuvádí.  

Období konce roku bylo velmi pracovně náročné pro místní Občanská fóra. Ta fungovala 

jako opora pro opoziční činnost v městech a regionech. Zatímco se na celostátní úrovni OF 

zabývalo sestavením vlády a volbou prezidenta, kolínské OF fungovalo nadále jako zdroj 

informací pro občany Kolína, ale také v obcích v okrese. Veřejné sdělovací prostředky již 

koncem listopadu šířily „objektivnější“ zprávy a informace, a tak se OF spíše zabývaly 

upřesňováním a vysvětlování současného politického dění a procesů, a to nejen na celostátní 

úrovni, ale právě na úrovni regionální.277 Po abdikaci Gustáva Husáka, 10. prosince, a při 

přípravě prezidentských voleb začalo OF připravovat svou pozici pro vyjednávání moci. „A 

všechno se to tak motalo a řešilo se, co se v Praze odehrálo a pak se to řešilo tady – takže my 

se to dozvěděli a šli jsme na okres to s nima vyjednávat.“278 Takto byla popsána činnost 

kolínského OF jedním z jeho členů. Členové OF byli jakýmsi prostředkem vyjednávání o moci 

na regionální úrovni, vyslechlo a následovalo pokyny z pražské centrály a následovně tyto 

pokyny předneslo zástupcům oficiální moci. „[…] kolínské OF, však postupovalo přesně v 

intencích pražského ústředí, a tak na další revoluční kroky na místní úrovni, např. odstoupení 

komunistických představitelů města, došlo až v roce 1990.”279 

Dalším cílem kolínského OF bylo získání nového a oficiálního sídla. Dle kroniky bylo 

první sídlo OF sídlo socialistické strany v Plynárenské ulici – právě jedni ze zakládajících členů 

patřili k socialistické straně.280 V prvním čísle Kupředu, ve kterém mohlo už místní OF 

přispívat, byla uveřejněna zpráva o otevření koordinačního centra kolínského OF, a to v jednom 

ze salonků Kulturního domu. „Koordinační centrum Občanského fóra sídlí v Kulturním domě 

pracujících v Kolíně, nám. Obránců míru, salonek č. 5, telefon 230 50, denně od 9 do 18 hodin. 

 
275 Kronika, 1989, str. 49.  
276 Kupředu, 14. 12. 1989, str. 4.  
277 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
278 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018.  
279 Kronika, 2009, str. 246. 
280 Kronika, 1989, str. 43.  
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Veškeré materiály jednotlivých OF Kolínska určené pro Okresní sdělovací prostředky zasílejte 

na adresu Z. Matiáš, post. Schránka 36, 280 02 Kolín 1.“281 Informace z hlavního centra OF 

získávalo kolínské hnutí pomocí telefonu a později faxu. „Nějakej ten kontakt byl telefonickej 

– seděl tam pán důchodce, kterej tam byl trvale, seděl tam od odpoledne do noci.“282  

Během posledních týdnů roku 1989 se do hry přihlásily další politické strany a hnutí, 

které se chtěly po letech dostat do „politického spektra“. A tak byl konec roku ve znamení 

vzniku a probouzení dalších politických stran – ČSS (Československé strana socialistická), 

ČSL (Československá strana lidová), ČSSD (Československá sociálně demokratická strana) a 

SZ (Strana zelených). Vedle obecných programových zásad, proklamujících demokracii a 

sociální spravedlnost, přicházely kolínské strany se zcela konkrétními požadavky a řešením 

lokálních problémů – sociální zabezpečení seniorů, zdravotnické zařízení, mateřské školy či 

znečištěné ovzduší.283  

 

Konec roku byl završen volbou prezidenta, kterým se stal Václav Havel. Přípravy voleb 

zajišťovalo OF, jehož byl Václav Havel kandidátem. Je jisté, že tento historický okamžik 

sledovali lidé po celém Československu. Kolín tato událost také jistě zasáhla, někteří využili 

místního tisku, aby svůj postoj k volbě prezidenta veřejně vyjádřili. Takto se tedy v Kupředu 

z 21. prosince objevilo stanovisko pedagogů Kolínského gymnázia. „Při dosavadním složení 

Federálního shromáždění je otázka volby presidenta problémem, který může vyvolat další 

napětí. Protože složení parlamentu neodpovídá reálnému rozložení politických sil, a navíc v 

jeho složení de facto pokračuje vedoucí úloha KSČ, dáváme návrh, aby byl prezident výjimečně 

zvolen lidovým hlasováním. Jako kandidáta reprezentujícího zájmy co největší části národa a 

záruku svobodných voleb doporučujeme Václava Havla. Po svobodných volbách, nechť o hlavě 

státu rozhodne Federální shromáždění.“284 Ve veřejném prostoru se brzy po vyhlášení 

kandidatury objevily plakáty podporující Václava Havla, jejichž distribuci zařizovalo OF. 

„Dneska je to docela úsměvný, ale bylo to o držku, protože ještě když se lepili plakáty na první 

volby, tak po nás ještě po nás v Horních Chvátlinách stříleli – ze vzduchovky sice, ale stříleli. 

To bylo takový srandovní, to se vytiskly plakáty A3kový a Zdeněk Pánek ten udělal do těch 

velkejch barelů lepidlo. Jezdili jsme si pro plakáty, každej měl 10 vesnic a vraceli jsme se s tim, 

 
281 Kupředu, 14. 12. 1989, str. 1. 
282 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018.  
283 Kronika, 1989, str. 49-51.  
284 Kupředu, 21. 12. 1989, str. 1. 
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že lepidlo nelepí, protože byla velká zima a pak jsme to vohřívali na cestách.“285 Přes to, že 

Kupředu otisklo stanovisko podporující Václava Havla, ve společnosti měla komunistická 

strana očividně stále ještě podporu a s převratem a s volbou prezidenta tito zastánci „starých 

pořádků“ nesouhlasili.  

Kronika označuje druhou polovinu za klidnější oproti první polovině měsíce, která byla 

vyplněna jednáním místních hnutí s místními zástupci strany a oficiální moci. Právě na těchto 

jednáních bylo jedním z témat nejdříve abdikace stávajícího prezidenta a následně volba 

prezidenta nového. O prezidentských volbách je v kronice města hovořeno takto: „29. prosince 

byl Václav Havel zvolen prezidentem republiky. Volilo jej Federální shromáždění, nicméně 

poslanci Vyjádřili skutečnou vůli voličů, bez ohledu na vlastní přesvědčení.”286 Volbu 

prezidenta mohli občané republiky sledovat v přímém přenosu v Československé televizi, 

mnozí se jeli do Prahy na tento historický okamžik podívat.287 

 

6.3. Shrnutí kapitoly 

Konec roku 1989 byl ve znamení Občanského fóra, a to jak na celostátní úrovni, tak na 

úrovni regionální. Činnost pražského OF je ze všeobecného výkladu události zřetelná, avšak u 

činnosti regionálních hnutí tomu tak není. Pražské hnutí OF vyjednávalo o předání moci na 

centrální úrovni – bylo u rekonstrukce vlády, zasadilo se o zrušení vedoucí funkce komunistické 

strany atd. Zástupci regionálních hnutí však u těchto jednání nebyli, ti vyjednávali a zastupovali 

zájmy a stanoviska OF před stranickým vedením v regionech – nevyjednávali však pouze 

s představiteli místní správy, ale i s vedením stran v podnicích a institucích. V Kolíně se konala 

shromáždění, na kterých právě zástupci oficiální moci a zástupci OF diskutovali o problémech 

regionu s přihlédnutím k celostátnímu dění. Zástupci OF požadovali např. zveřejnění informací 

o životním prostředí, zrušení Lidových milic při podnicích a celkově depolitizaci podniků a 

institucí. Nadále se OF snažilo o informační kampaň, kterou započali studenti, ale s odvoláním 

na koordinační centrum OF v Praze – od něj dostávalo materiály, informace a pokyny. Na 

začátku prosince OF dostalo prostor pro vyjádření v místním týdeníku Kupředu.  

Strana se naopak svou pozici snažila obhájit a udržet, např. jmenováním nového 

tajemníka OV KSČ. I přes to, že měla stále ještě část veřejnosti nakloněnou na svou stranu, 

utrpěla velké ztráty v členské základně. 

 
285 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
286 Kronika, 1989, str. 51.  
287 Volba prezidenta. 29. 12. 1989. 
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Volba prezidenta byla také jedním z témat, která veřejnost zajímala. V toku událostí se 

zdá, že toto byl právě ten zlom, kdy pro regiony začalo vyjednávání o moc. Bylo to jakési 

zpečetění toho, že starý pořádek zanikl a zrodil se nový. Konec roku 1989 se v regionech 

neodráželo dění Prahy, toto období bylo pro regiony spíše dobou čekání. Regionální hnutí OF 

neměla žádný legální nástroj v ruce, vyčkávala na to, co se na centrální rovině vyjedná. Až po 

zrekonstruování vlády a volbě prezidenta mohla OF vyjednávat o pozicích v místní samosprávě 

a dalších institucích.  
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7. Co následovalo po Sametu – období transformace  

Následující text zachycuje situaci různých aspektů veřejného života regionu, které byly 

„postiženy“ změnou režimu – regionální politické dění v závislosti na děním celostátním, 

změna správy, ekonomická reforma, ekologické kauzy, kauzy spojené s bezpečnostními 

složkami či kultura. Informace byly čerpány z literatury a pramenů – kroniky města Kolína, 

místní dobový tisk a rozhovory.  

První roky svobodného Československa „byly o politice“ – převrat, demokratizace, 

svobodné volby, nové zákony – což se odráží v pramenech, hlavně v kronice a tisku. V tisku 

byla během prvního roku velká část vydání věnována politickému dění ve městě, a to hlavně 

volbám. Kroniky se z velké části věnovaly hlavní, „velké“ dění ve městě, a tak se možná 

nedostalo na události, týkající se průvodních jevů transformace a dalších změn ve společnosti, 

např. soukromé vlastnictví, majetkové vyrovnání různých organizací a spolků, které byly 

komunistickým režimem rušeny, otázka náboženství atd. Tyto v kronice nebyly zmíněny vůbec 

či jsou pouze krátce, proto je výklad o některé aspekty veřejného života ochuzen. 

 

7.1. Proces transformace na celostátní úrovni 1990-1992 

Konec roku 1989 znamenal v Československu konec komunistického režimu, který 

zasahoval do všech složek života společnosti, a tak společnost prošla v následujících letech 

rozsáhlým procesem změn. Již v roce 1989 byla sestavena nová vláda, zvolen nový prezident a 

bylo také zrušeno dominantní postavení komunistické strany. Takto se vytvořil legální prostor 

pro další změny – mohly být přijímány a uplatňovány nové či pozměněné zákony, vyhlášky 

atd., na jejichž základě docházelo k dalším dílčím změnám.  

Začalo se pracovat na nových zákonech a reformách, které by vytvořily právní oporu pro 

občany republiky – např. zákony o vlastnictví, restitucích, a byly zahájeny přípravy na 

privatizaci státního majetku. Avšak toto „přechodné období“ – přechod od komunistického 

k demokratickému systému – bylo mnohem komplikovanější. Politický život se obohatil o 

politické strany, hnutí a další uskupení, což vedlo k vytváření nejrůznějších koalic. Proti sobě 

stály strany s různými zájmy a idejemi, a tak vznikaly nejrůznější spory. „[…] českou veřejností 

hýbaly spory o ekonomickou reformu a o podobu a hloubku účtování s Komunistickou stranou 

Československa. Zatímco na Slovensku se prioritním tématem staly slovenské národní zájmy a 

neuspokojivé postavení Slovenska ve federativním Československu.“288 Změny, které s sebou 

 
288 Pánek, Tůma, 2018, str.610. 
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přinesl demokratický systém, byly na jednu stranu něčím, po čem obyvatelé Československa 

toužili, na straně druhé s sebou nesl změny, se kterými se mnozí těžce vyrovnávali.  

 

Na začátku roku 1990 byl zrušen jeden z největších symbolů a pozůstatků minulého 

režimu, Státní Bezpečnost. Ministr vnitra, Richard Sacher, rozkázal, s platností od 15. února 

1990, rozpuštění krajských útvarů StB a kontrarozvědky. Další části organizace byly zrušeny 

později a byly vytvořeny nové instituce sloužící vnitřní bezpečnosti státu. Bývalí členové StB 

byli postaveni mimo službu a museli projít prověrkami, které rozhodovaly o tom, zda můžou 

konkrétní pracovníci setrvat ve službě či nikoliv.289 S existencí StB byl spjatý i lustrační 

zákon290, který sloužil k bezpečnostním prověrkám těch, kteří měli zastávat funkce ve státní 

správě, v justici, armádě, veřejnoprávních médiích atd. Většina spisů, které StB o svých 

agentech a spolupracovnících měla, byla však již v roce 1989 zničena na příkaz velitele 

kontrarozvědky StB Alojze Lorence, proto bylo problematické lustrace realizovat.291 Lustrace 

měla uchránit státní instituce před vlivem někdejší StB, ale v praxi byl tento zákon častokrát 

zneužitý. V hledáčku se najednou ocitli nejen politici a další státní činitelé, ale i herci, hudebníci 

a spoustu dalších. Ve výsledku lustrace nahlodávala důvěru mezi lidmi, ničila život a kariéru 

mnohým obviněným a ti, kteří nesli opravdovou vinu z minulého režimu, mnohdy trestu ušli.292 

Čelní představitelé komunistického režimu čelili vyšetřováním a soudním procesům, ale ty se 

povětšinou vlekly dlouhou dobu a obvinění byla často velmi těžko doložitelná. K odsouzení 

některých představitelů došlo, ale spousta z nich trestům ušla.293  

 

Jedním z dopadů zániku komunistické nadvlády na území Československa byly změny 

hospodářské. V roce 1990 byla započata hospodářská reforma, jež měla nastolit tržní 

hospodářství s minimálními zákroky ze strany státu. Názory na to, jak by měla být reforma 

provedena a jaké by měla mít dopady, byly různé. S cestou, kterou se reforma vydala, je 

spojováno jméno ekonoma, pozdějšího předsedy Občansko-demokratické strany, Václava 

Klause. Jím prosazovaný způsob hospodářské reformy by se dal popsat jako tzv. šoková terapie, 

kdy dle něj mělo dojít k co nejrychlejšímu zavedení tržního hospodářství a k omezení zásahu 

 
289 Suk, 2003, str. 359.  
290 Jedná se o velký lustrační zákon č. 451/1991 Sb. a malý lustrační zákon č. 279/1992 Sb. Viz 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=451&r=1991; https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=279&r=1992 
291 Komárek, 2019, str. 366. 
292 Komárek, 2019, str. 366-367. 
293 Kopeček, 2010, str. 47. 
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státu do ekonomiky.294  Václav Klaus prosazoval takovou reformu, díky které „[…] trh začne 

fungovat a vynutí si od všech účastníků co nejvyšší výkon. To povede k nebývalému 

ekonomickému růstu.“295 Oproti tomuto způsobu hospodářské reformy stál způsob, který 

zastával Valtr Komárek, ředitel Prognostického úřadu. Tento způsob měl být pomalejší oproti 

výše uvedené „šokové terapii“ a měl být založený na částečném zásahu státu do ekonomiky, a 

to hlavně v oblasti sociální politiky, např. v zaměstnanosti atd.296 Tato změna měla postupovat 

pomaleji – firmy měly prozatím zůstat v rukou státu a postupně se proměňovat na akciové 

společnosti, v nichž by svůj podíl měli i zaměstnanci. Přesto, že byl tento koncept podporovaný 

Václavem Havlem, v realitu byla uvedena forma hospodářské reformy, kterou zastávali 

ekonomové kolem Václava Klause.297  

V září 1990 byl Federálním shromážděním schválen tzv. Scénář ekonomické reformy, 

který obsahoval postupné kroky k tomu, aby ekonomika Československé federativní republiky 

přestoupila na tržní hospodářství s minimálními zásahy státu.298 Tento scénář obsahoval, kromě 

plánu měnové a rozpočtové politiky, v 90. letech velmi často skloňované pojmy jako restituce 

a privatizace.  

Proces restitucí se opíral o Zákon zmírnění následků některých majetkových křivd299 a 

vztahoval se na vlastnictví věcí nemovitých i movitých. Restituce některých objektů byla 

předmětem soudních sporů, a tak byla privatizace v některých případech „zpožděná“, protože 

musela zohledňovat restituce.300 

Privatizace proběhla v několika vlnách, první vlna privatizace se nazývala malá 

privatizace a byla spuštěna již koncem roku 1990 na základě zákona o malé privatizaci.301 Tato 

fáze privatizace se týkala malých provozoven a podniků, které přecházely z vlastnictví státu do 

rukou soukromých majitelů.302 Malá privatizace měla podobu aukcí, které řídily privatizační 

komise zakládané v jednotlivých okresech. Tyto komise měly za úkol nejen vést aukce, ale 

vybírat jednotky k privatizaci. Během aukcí bylo zprivatizováno tisíce provozních jednotek a 

stát vydělal přes třicet miliard korun303. Malá privatizace byla ukončena v roce 1993.304  

 
294 Boudová, 2008, str. 20.  
295 Komárek, 2019, str. 373.  
296 Boudová, 2008, str. 21.  
297 Komárek, 2019, str. 373.  
298 https://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0087_01.htm 
299 Jedná se o zákon č. 403/1990 Sb. Viz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=403&r=1990 
300 Boudová, 2008, str. 36.  
301 Jedná se o zákon č. 427/1990 Sb. Viz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=427&r=1990 
302 Boudová, 2008, str. 39.  
303 Komárek, 2019, str. 410.  
304 Boudová, 2008, str. 39-40.  
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Další fáze privatizace se nazývala privatizací velkou a byla upravována zákonem o velké 

privatizaci305, který vešel v platnost 1. dubna 1991. Metod velké privatizace bylo několik: 

veřejná dražba, přímý prodej předem určenému vlastníkovi či kuponová privatizace.306 Právě 

kuponová privatizace byla jakýmsi „symbolem“ druhé fáze privatizace. Kuponová privatizace 

měla být rozprodáním státního majetku do rukou občanů Československa, „každý člověk si 

mohl de facto sáhnout na kus majetku, který mu de facto patřil.“307 Principem kuponové 

privatizace byl prodej akcií podniků ne za peníze, ale za investiční kupony. S kuponovou 

privatizací je veřejností spojován podnikatel Viktor Kožený, který využil neznalosti trhu a 

tržního chování – mnoho lidí se v nové situaci nedokázalo orientovat či nedokázalo efektivně 

investovat. Jeho tzv. Harvarské fondy slibovaly výnos desetinásobně vyšší než vložené částky. 

Ti, kteří čekali na zhodnocení svých fondů, byli jistě zaskočeni, když v roce 1994 Viktor 

Kožený s výnosem za více než milion kuponových knížek uprchnul na Bahamy.308 Tato aféra 

byla velkou skvrnou na procesu hospodářských reforem, avšak ti, kteří stáli u zrodu kuponové 

privatizace ji i po letech obhajovali. Ku příkladu Václav Klaus byl ve svém textu, který hodnotil 

kuponovou privatizaci po 15 letech, přesvědčený o správnosti a úspěšnosti kuponové 

privatizace, protože všichni měli možnost získat svůj podíl na majetku podniků a firem.309 

Soukromé vlastnictví a privatizace poskytly lidem prostor pro realizaci jejich vlastních 

podnikatelských záměrů, ale odhalily také chyby, kterých využili právě lidé jako Viktor 

Kožený. 

Jedním z důsledků ekonomické reformy, byla nezaměstnanost, jev, který občané 

Československa doposud nepoznali. Kvůli restitucím a privatizaci prošla spousta podniků krizí, 

během které se pozastavovaly výroby, uzavíraly provozovny atd., což přineslo právě tento 

nechvalně proslulý „výdobytek“ kapitalismu.310  

 

Další spor, který zasáhnul Československo, vygradoval v roce 1992, a to rozpadem 

federace a vznikem dvou samostatných republik, České a Slovenské republiky. Separatistické 

tendence převládaly po revoluci spíše na slovenské straně – Češi se v době transformace 

 
305 Jedná se o zákon č. 92/1991 Sb. Viz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=92&r=1991 
306 Boudová, 2008, str. 41.  
307 Komárek, 2019, str. 413.  
308 Komárek, 2019, str. 414-415.  
309 https://www.klaus.cz/clanky/755 
310 Kadeřábková, 2002, str. 325.  
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zajímali o ekonomické reformy a o další občanské svobody, Slováky zajímalo jejich postavení 

ve federaci.311  

První ze sporů mezi Čechy a Slováky známe jako tzv. pomlčkovou válku. V podstatě šlo 

„pouze“ o jméno státu, které se mělo v roce 1990 z Československé socialistické republiky, 

změnit na Československou republiku. V návrzích zaznělo Česko-Slovenská republika, 

Československá federativní republika a Česko-Slovenská federativní republika. Finální název 

státu se nakonec ustálil na Česká a Slovenská federativní republika.312  

Politická a společenská situace po Sametové revoluci „hrála do karet“ pozdějšímu 

rozpadu federace. Slováci měli pocit, že jsou ve federaci na druhé koleji, už pouhý akt nově 

zvoleného prezidenta Václava Havla, který na svou první oficiální návštěvu jel do Berlína, a ne 

do Bratislavy, byl pro Slováky pobuřující.313 Vítězové v parlamentních volbách roku 1990 – 

OF a VPN – si přáli zachovat federaci, ale představy o pojetí této federace se odlišovaly. Češi 

si představovali, že federace bude založena na československé státnosti a obě národnosti budou 

mít své zastoupení v jednotném správním orgánu. Představa Slováků byla opačná, federaci 

měly tvořit dva státy s kompetencemi založenými na jejich samostatném uvážení.314 

Vladimír Mečiar, který se v roce 1990 stal předsedou slovenské vlády, se velmi zasazoval 

o větší práva Slovenska v rámci federace. Zastával slovenské zájmy v tzv. sporu o kompetence, 

který nastal krátce po parlamentních volbách. Jednání dala za vznik tzv. zákonu o 

kompetencích315, který byl schválen na konci roku 1990. V tomto zákoně se mj. mluvilo i o 

rozdělených rozpočtech států a o samostatném rozhodování republikových vlád v různých 

oborech správy republiky a hospodářství. Přesto, že po dlouhých jednáních byl tento návrh 

zákona sepsán a předložen Federálnímu shromáždění, které ho přijalo a uzákonilo, zdálo se, že 

slovenská strana nebyla spokojená s výsledkem, tedy s kompetencemi, které dostala jako člen 

federace.316  

Další události týkající se česko-slovenských vztahů na sebe nenechaly dlouho čekat. Již 

na začátku roku 1991 se opět konala jednání na základě požadavku o vytvoření smlouvy mezi 

 
311 Pánek, Tůma, 2018, str.610. 
312 Zajímavostí je, že název federace odporoval tehdejším pravidlům pravopisu – část „Slovenská“ by se mělo 

psát s malým „s“. Pravidla byla porušena nejspíše ve snaze o „zrovnoprávnění“ Slovenské části federace. Viz 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/pomlckova-valka-ceskoslovensko-nebo-cesko-slovensko-jak-se-valcilo-o-

pomlcku-a-6233718 
313 Komárek, 2019, str. 370-371. 
314 Pánek, Tůma, 2018, str.619. 
315 Jedná se o zákon č. 556/1990 Sb. Viz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=556&r=1990 
316 Měchýř, 1999, str. 312-313. 
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státy federace, která měla být základem federativní ústavy.317 Slovensko tuto smlouvu 

vyžadovalo kvůli špatným zkušenostem s politickými dohodami s Čechy a řešením slovenské 

otázky v minulosti – Slováci nejspíše potřebovali „jistotu“ toho, že se Češi ze vzájemné dohody 

o kompetencích, právech atd. „nevyvléknou“.318 Nespokojenost v řešení této záležitosti vedla 

v roce 1992 k vydání Deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republiky, 

ve které byl požadavek na samostatnost Slovenska. Po parlamentních volbách v červnu 1992 

začaly zástupci české a slovenské vítězné strany jednat o dalším postupu.  Na dohodě o 

vystoupení Slovenska z federace pracovali mj. Václav Klaus a Vladimír Mečiar, kteří tuto 

dohodu o zániku federace podepsali 26. srpna 1992. K právnímu nabytí tohoto rozhodnutí došlo 

k 1. lednu 1993, kdy také vznikla samostatná České republika.319 

 

V listopadu 1989 zaznělo z úst opozice mnoho požadavků a jedním z nich bylo 

uspořádání svobodných voleb – měly to být první svobodné volby od roku 1946. Tyto první 

svobodné volby se uskutečnily v červnu 1990. Další volby, proběhly hned následující měsíc, 

byly to volby prezidenta. Poslední volby roku 1990, byly listopadové volby do místního 

zastupitelstva.  

Volbám předcházela změna volebního zákona, který byl odsouhlasen 23. ledna320. Bylo 

uzákoněno zakládání nových politických stran a hnutí a také byla popsána pravidla voleb do 

Federálního shromáždění a České národní rady, která se změnila ze stávajícího zastupitelského 

systému na systém poměrného zastoupení.321  

Parlamentní volby byly dvojí, a to do Federálního shromáždění a do Národních rad. 

Volební období zvolených zástupců mělo být zkrácené na dva roky. Tyto volby se konaly 8. a 

9. června 1990.  Do Federálního shromáždění kandidovalo, či se do kandidátky probojovalo, 

dvacet tři stran a do České národní rady třináct stran. Nadšení z nového systému a svobodných 

voleb se projevilo na volební účasti, která byla velmi vysoká, a to přes 90 %. OF volby vyhrálo, 

a to s 53 % hlasů do Federálního shromáždění a 50 % do České národní rady. Do Federálního 

shromáždění i České národní rady se dostali i zástupci komunistické strany, která dosáhla 

výsledku 13 % v obou zastoupeních.322 Tento výsledek zajistil legitimitu strany a její místo 

 
317 Měchýř, 1999, str. 314. 
318 Rychlík, 2015, str. 583. 
319 Rychlík, 2015, str. 596-598.  
320 Jedná se o zákony č. 46/1990 a č.47/1990 Sb. Viz https://www.psp.cz/docs/texts/elections.html; 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=46&r=1990; https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=47&r=1990 
321 Měchýř, 1999, str. 193-194.  
322 Měchýř, 1999, str. 197.  
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v politickém spektru. Úspěchu ve volbách do Federálního shromáždění a České národní rady 

OF dosáhlo díky velmi dobře zorganizované předvolební kampani. Díky existenci okresních 

hnutí, mělo OF početnou základnu předvolebních organizátorů a manažerů, kteří dobře znali 

dané regiony. Tito lidé se starali o předvolební mítinky a spolupracovali s různými umělci a 

známými osobnostmi, kteří OF „propagovali“.323   

Po parlamentních volbách následovaly volby prezidentské. Jako jediný kandidát v těchto 

volbách vystoupil Václav Havel a byl opětovně zvolený za prezidenta federace na funkční 

období dvou let – na stejnou dobu jako Federální shromáždění.324 Václav Havel setrval na postu 

prezidenta až do roku 2003 – v červenci 1992 abdikoval na post prezidenta Československé 

federace a v lednu 1993 byl zvolen prezidentem České republiky.  

Obrovský vliv na dění a politiku regionální úrovně měly listopadové volby, ve kterých si 

občané volili své zástupce do městského zastupitelstva. Tyto volby rozhodly o tom, jak bude 

vypadat následující období transformace v jednotlivých regionech.  

 

Jak bylo řečeno výše, období transformace bylo velmi komplexní. Nešlo pouze o 

personální změny, schvalování zákonů a volby. Docházelo k proměně celé společnosti se všemi 

jejími aspekty. Jedna z oblastí, která se řešila během „porevolučního“ období, byla ekologie. 

Řešení následků nešetrného zacházení s přírodou a hazardování se zdravím občanů 

Československa bylo veřejností shledáváno jako velmi naléhavé. Již v srpnu 1990 byla 

představena koncepce státní ekologické politiky, tzv. Modrá kniha325. Hlavní cíle ekologické 

politiky byly: ochrana lidského zdraví, zachování bohatství přírody, ochrana kulturních a 

ekonomických hodnot před nepříznivými vlivy prostředí a ochrana životodárných systémů 

planetární biosféry. Hlavní odpovědnost za stav a zacházení s životním prostředím byl dle této 

koncepce v rukou státu.326 Na základě této koncepce a dílčích potřeb životního prostředí vznikl 

Zákon o životním prostředí.327 

 
323 Kopeček, 2010, str. 67.  
324 Bauer, 2003, str. 173.  
325 Jedná se o publikaci Bedřicha Moldana Životní prostředí České republiky vydanou pod hlavičkou 

Ministerstva životního prostředí v roce 1990.  
326 Hadrabová, 2002, str. 479-480.  
327 Jedná se o zákon č. 17/1992 Sb. Viz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=17&r=1992 
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Některé aspekty života se měnily bez zásahu vlády, např. kultura. Každá taková oblast 

života v posametovém Československu si jistě zaslouží podrobné bádání, a to nejen na úrovni 

celostátní, ale právě na úrovni regionální.328 

 

7.2. Kolín 

7.2.1. Politické dění a volby v červnu 1990 v Kolíně 

Důležitou částí politického života nejen na celostátní úrovni, ale i v regionech, bylo 

Občanské fórum. V Kolíně si OF otevřelo svou kancelář v Kulturním domě, tam se na zástupce 

OF mohli lidé obracet v případech jakýchkoliv problémů či dotazů. „[…] po volbách 

prezidenta a od těch voleb se to pak navíjelo a už bylo udělaný centrum. V kulturáku jsme měli 

salonek a teď tam chodili lidi se svejma návrhama a stížnostma jako občané. Bylo to někdy 

srandovní, protože ti, co věděli, co se politicky děje, tak ti toho moc nechtěli, ti se spíš ptali, co 

se děje, jak to bude dál a co je novýho. […] A trvalo to někdy do takovýho března. To se pak 

stabilizovalo to, že komunisti pujdou do hajzlu a začli se připravovat volby.“329 V prvních 

měsících po revoluci tak bylo kolínské OF jakýmsi občanským poradním centrem. Toto byla 

doba, kdy byly přijímány a schvalovány první zákony a opatření a v té době si lidé nejspíš 

nebyli jisti, kam se mohou se svými stížnostmi a potřebami obrátit. 

V lidech zřejmě následný politický a společenský vývoj vyvolával obavy. Důkazem toho 

byla reakce na společenské, a hlavně politické změny v zemi. Jednalo se o článek v prvním 

lednovém čísle místního periodika „Občané zaujímají bipolární postoj k nastalým změnám“330 

a zabýval se tím, že občané Kolína nebyli spokojeni s personálními změnami v pozicích ve 

vládních úřadech. Konkrétně se jednalo o zastoupení ve Federálním shromáždění, kde byl 

poslanec Jan Fojtík nahrazen JUDr. Vladimírem Mikulou331.  Občané si v otevřeném dopise, 

který byl adresovaný předsedovi Federálního shromáždění, Alexandrovi Dubčekovi, stěžovali 

na postup zvolení tohoto zástupce.332 „Musíme konstatovat, že jeho zvolení bylo pro všechny 

naše občany překvapením. […] podporovali jsme kandidaturu pana Josefa Veselého, mluvčího 

občanského fóra, který by náš okres zastupoval. Tento návrh odpovídá demokratickým 

 
328 Mezi práce, které se zabývají právě „dalšími oblastmi“ posametového vývoje patří např. Listening to the Wind 

of Change. Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism od Ondřeje Daniela, Jakuba Machka a 

Tomáše Kavky.  
329 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
330 Kupředu, 5. 1. 1990, str. 1.  
331 https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?org=257&id=2815&l=cz 
332 Možným důvodem toho, proč byl dopis adresovaný právě Alexandru Dubčekovi, a ne jinému zástupci 

Federálního shromáždění, bylo to, že byl vnímaný jako morální symbol a opora již z dob Pražského jara.  
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zásadám, kterými se chceme řídit.“333 Přes to, že v politickém „slova smyslu“ byly provedeny 

zásadní změny – nový prezident, vlády, změny v ústavě atd. – zvolení tohoto konkrétního 

zástupce pro kolínský okres nejspíše vyvolalo v lidech nedůvěru k dalšímu politickému vývoji.   

Díky schválení volebního zákona se začaly obnovovat staré a vznikat nové politické 

strany, které se začaly připravovat na nadcházející volby. V březnu se dle výše uvedené 

výpovědi změnila situace, z konzultačního centra se stalo aktivní politicko-občanské hnutí 

vytvářející svůj program a připravující se na nadcházející volby. V Kolínském kulturním domě 

pořádalo OF od března 1990 schůze, na kterých se debatovalo o aktuální politické situaci a 

činnosti ve městě. První takové shromáždění se konalo 6. března a projednávalo se tam spoustu 

problémů, se kterými se město a jeho okolí muselo v následujících letech potýkat: rekonstrukce 

poslaneckých sborů ONV a MNV personální změny na úřadech – OF v případě personálních 

změn iniciovalo referenda podniků a institucí, ve kterých se občané a pracovníci mohli vyjádřit 

k tomu, kdo by měl být ve vedení podniků a úřadů.334 Z této schůze vzešel návrh na konání se 

schůzí na okresní úrovni každý druhý čtvrtek: „Dvanáct členů Koordinačního centra skládalo 

účty ze své činnosti jednou za dva týdny na čtvrtečních sjezdech Občanských fór okresu.“335 

Představitelé OF jednali s představiteli MNV: „A všechno se to tak motalo a řešilo se, co se 

v Praze odehrálo a pak se to řešilo tady - takže my se to dozvěděli a šli jsme na okres to s nima 

vyjednávat. Tak nikdo tohle nechtěl dělat, ale někdo tam musel jít – protože ještě platily zákony, 

který byly komunistický.“336 

Zástupci OF nadále jezdili po okrese do podniků, závodů a institucí, kde informovali 

občany o politické situaci nejen ve státě, ale i v okresním městě. Ne vždy byli zástupci OF 

v obcích a podnicích na Kolínsku vítáni, a ne všude padla jejich snaha na „úrodnou půdu“. I 

přes to, že již v prosinci 1989 podnikové výbory OF požadovaly změnu vedení na základě 

kvalifikace a zkušeností, ne stranické příslušnosti, ne všude byl tento požadavek vyslyšen.337 

Během „informační kampaně“, při které zástupci OF objížděli okres a snažili se informovat 

místní zástupce obecního výboru o politickém dění. Avšak ne všichni se vyrovnali s politickými 

změnami. Někde tak museli zástupci OF čelit nejen zatvrzelému odmítání společné diskuze.338 

„Ono bylo všechno napůl dá se říct legální. Komunisti to měly nahnutý, ale furt to nechtěli 

opustit. Chodilo se do fabrik a tam byli takový blbečci a ty říkali: ,mě sem dosadila 

 
333 Kupředu, 5. 1. 1990, str. 1. 
334 Kronika, 1990, str. 27-28.  
335 Kronika, 1990, str. 27. 
336 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
337 Kronika, 1990, str. 28. 
338 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
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komunistická strana a ta mě může jedině odvolat.’ Dneska je to docela úsměvný, ale bylo to o 

držku, protože ještě když se lepili plakáty na první volby, tak po nás ještě po nás v Horních 

Chvátlinách stříleli, ze vzduchovky sice, ale stříleli.“339 

Dalším bodem na programu aktivit OF byla příprava k parlamentním a komunálním 

volbám. Kolínské OF mělo své kandidáty do Federálního shromáždění i České národní rady.  

Jedním z kandidátů do Federálního parlamentu byl Josef Veselý, který působil jako okresní 

mluvčí OF a byl zaměstnán jako technik ve Frigeře. Dalším kandidátem byl Ing. Josef Blecha, 

který se později stal vedoucím úřadu práce, v OF pomáhal zakládat místní hnutí a výbory 

v obcích v okrese Kolín a také organizoval předvolební kampaň. Do České národní rady 

kandidoval Ing. Zdeněk Pánek, který pracoval jako agronom. Všichni tito kandidáti OF za Kolín 

byli zakládajícími členy kolínského OF.340  

 

Díky systému politické plurality se bezprostředně po revoluci začaly zakládat a obrozovat 

různé politické strany. Kromě OF a KSČ tedy do parlamentu Federálního shromáždění 

kandidovaly strany jako Československé demokratické fórum (ČSDF), Československá 

sociální demokracie (ČSSD), Československá socialistická strana (ČSS), Československá 

strana lidová (ČSL), Křesťansko-demokratická unie (KDU), strana Zelených, Hnutí za 

občanskou svobodu či Svobodný blok.341  Od března mohly představit své kandidáty v místním 

tisku342, který byl napojený na místní rozhlasovou stanici Po drátě343, kde byly rozhovory a 

debaty s kandidáty vysílány do éteru.344 Každá strana si mohla „pronajmout“ svůj prostor 

v tisku a mohla tam umístit svou kandidátku, program či to, co sama uznala za vhodné.345 Nejen 

toto bylo náplní předvolební kampaně, zástupci stran a kandidáti dělali veřejné akce, kde mohli 

přijít do styku s voliči osobně. Velké předvolební akce pořádalo OF, které zorganizovalo např. 

dětský den, předvolební tancovačku, mítink v divadle s prezidentovi poradci Petrem Oslzlým a 

Josefem Skalníkem či návštěvu Miloše Zemana a Michaela Kocába.346 „Bezvadný bylo to, když 

tady po volbách Havla, když tady byl takovej mítink na náměstí. Normálně narváno, zpívala 

tady Zagorová a pronesla pár plamenejch slov. Možná že to bylo před volbama. A s ní přišel 

 
339 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
340 Kronika, 1990, str. 29-30.  
341 Kronika, 1990, str. 42.   
342 Jako první se představil kandidát OF Ing. Josef Veselý. Viz Kupředu, 22.3.1990, str. 7.  
343 Bohužel žádné audiozáznamy z tohoto rozhlasového vysílání nejsou nikde k dispozici.  
344 Kronika, 1990, str. 32. 
345  Tyto dvou strany se objevovaly v Kupředu každý týden od druhého květnového vydání. První, kdo se 

v kolínském tisku představil, byla komunistické strana, a to v čísle z 10.5. 1990. Viz Kupředu, 10. 5. 1990, str. 5. 
346 Kronika, 1990, str. 30.  
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Kocáb […].“347 Samozřejmostí byly předvolební plakáty, které visely ve výkladních skříních, 

ale postupně je tisklo i Kupředu (viz. příloha č. 4). 

Během červnových voleb získalo OF do Sněmovny lidu 63,2 %, do Sněmovny národů 

62,4 %, do České národní rady 58,1 % hlasů. Do České národní rady se jako poslanec dostal i 

jeden z kandidátů OF z Kolína, a to Josef Veselý.348 O jeho působení a aktivitách „na půdě“ 

České národní rady nejsou dostupné informace. Komunistická strana získala 15,8 % hlasů do 

Sněmovny lidu, 16,13 % do Sněmovny národů a 16,4 % do České národní rady. Přes svou 

„historickou“ zátěž – která v roce 1990 nebyla zřejmě tak zřetelná, jako v pozdějších letech – 

byla stále komunistická strana největší levicovou stranou, a tak byla pro levicově zaměřené 

voliče, kromě svých skalních příznivců, nejspíše jasnou volbou. V Kolíně utrpěla velké ztráty 

v členské základně – v prvním měsících roku 1990 se rušily podnikové výbory strany a stranu 

opustilo 14 % jejích členů.349 Na počátku roku se sídlo strany přestěhovalo z velké 

reprezentativní budovy vedle divadla do uvolněných kanceláří v bývalém pivovaru. 

Komunistická strana tak utrpěla značné ztráty a celkově její vyjednávací rozhodně nebyla 

jednoduchá.  

V únorovém čísle týdeníku Kupředu vyšla zpráva o tom, že se 24. ledna konal celookresní 

aktiv KSČ, na kterém si strana vytyčila úkoly, které musí splnit, aby se stala stranou „novou“. 

Mezi těmito bylo: rozejít se s minulostí a se starou praxí a pojmenovat všechny chyby a 

deformace, zvýšit podíl mladých ve straně, formovat moderní levicovou stranu na základě 

demokratického socialismu, působit výlučně demokratickými metodami a sdružovat lidi a 

zjednodušení stranické výstavby.350 Komunistická strana Československa prokázala, že je stále 

životaschopná a že se s ní bude muset v politickém spektru nadále počítat, stejně jako s jejími 

voliči. V těchto volbách za komunistickou stranu zvítězil, a mezi lety 1990 a 1992 působil jako 

člen České národní rady351 a od 1992 do 1996 byl za KSČ v poslanecké sněmovně352, Ing. 

Tomáš Sojka353, bývalý místopředseda ONV. Je otázkou, proč měla Komunistická strana ve 

volbách takové procento hlasů, po OF byla druhá s cca 16 % hlasů, jak pro FS tak pro ČNR, 

což pro město s cca třiceti tisíci obyvatel, čítá kolem pěti tisíc hlasů – musíme přihlédnut 

k faktu, že v celkové sumě obyvatel Kolína byli započítáni i ti, kteří ještě volit nemohli. 

 
347 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
348 Kronika, 1990, str. 30.  
349 Kronika, 1990, str. 33. 
350 Kupředu, 1.2.1990, str. 3. 
351 https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=147&org=256&s=1 
352 https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=147&o=1 
353 Ing. Tomáš Sojka byl od roku 1986 do 1989 místopředseda ONV. Svou politickou kariéru ukončil v roce 

1996, kdy vstoupil do soukromé sféry a začal podnikat v oblasti polygrafie.  
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Členové strany si uvědomovali, že u velké části veřejnosti byla pověst strany pošpiněna, a tak 

pracovali na novém programu, který by byl relevantní v nové demokratizující se společnosti. 

V předvolebním programu strany se objevilo např. toto prohlášení: „[…] jsme pro rozvoj 

soukromého podnikání, ale chceme zachovat podstatnou váhu státního sektoru. Obdobně to 

platí i v zemědělství."354 Takovýmito prohlášeními se strana snažila veřejnosti dokázat, že 

prošla určitou obrodou. Strana se adaptovala na momentální potřeby obyvatel, tedy voličů. Je 

také nutno počítat, že mezi příznivci strany byli ti, kteří ji nadále viděli jako svou budoucnost, 

ale kráčející spíše cestou, kterou se chtěla ubírat koncem 60. let. Dle výsledků voleb do 

Poslanecké sněmovny si komunistická strana, nejspíše svým novým programem a také 

personální obměnou, voliče udržela do dnešních dní – strana se vždy držela na předních 

příčkách výsledků voleb355. 

 

7.2.2. Ekologická, bezpečnostní a stavební komise – řešení nejpalčivějších 

problémů v Kolíně 

OF již na počátku roku 1990 vytyčilo nejpalčivější problémy regionu, které spolu s MNV 

muselo bezprostředně začít řešit, protože po listopadových volbách do místního zastupitelstva 

by už mohlo být pozdě – do listopadových voleb fungoval jako správní orgán v obcích Městský 

národní či obecní výbor. OF s MNV vyjednávalo nejen o obsazení pozic na úřadech a dalších 

problémech města a regionu. Na jedné ze schůzí OF, o kterých je zmínka výše, bylo navrhnuto 

ustanovení komisí, které měly řešit právě „nejbolestivější“ škody po bývalém režimu. Byly jimi 

komise ekologická, bezpečnostní a stavební.356  

Jedním z restů a bývalého režimu, který byl v roce 1990 na stole MNV a v březnu 1990 

ho začala řešit stavební komise, byl průtah městem.357 Stavba čtyřproudé silnice, která měla 

uspíšit průjezd městem od Prahy na průmyslový sever Kolína a dále pak směrem na Čáslav. 

V roce 1990 OF iniciovalo veřejnou anketu, ve které se občané Kolína a okolních obcí měli 

možnost vyjádřit se k dokončení stavby. „[…] první porevoluční rok přinesl i ,revoluční’ 

přístupy k řešení sporných záležitostí, tak aby do diskuzí o těchto věcech bylo zataženo co 

nejvíce lidí. Proto se pořádaly veřejné ankety o sporných věcech či projektech, Např. velmi 

závažná anketa se konala hned zjara. Šlo o to, zda dostavět průtah městem na trase Kolín-

Čáslav, nebo usilovat o výstavbu obchvatu města. Anketa se konala v knihkupectví ‚U Kašků‘. 

Lidé hlasovali pro obchvat, ovšem celá věc ustrnula na mrtvém bodě, protože na stavbu 

 
354 Kronika, 1990, str. 35.  
355 https://www.volby.cz/ 
356 Kronika, 1990, str. 28-29.  
357 Kronika, 1990, str. 28. 
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nákladného obchvatu nebyly peníze.“358 Tento problém se začal opět řešit až v roce 2008, kdy 

se začal stavět obchvat, který byl dokončen v roce 2012.359  

Další projekt, který se týkal stavební komise, byl parovod z Chvaletic. Tento problém byl 

však velmi rozsáhlý a nejspíš i složitý k projednávání se zúčastněnými stranami – v kronikách 

z roku 1993 a 1994 jsou zmínky o vyjednávání zástupců města a teplárny v Chvaleticích o 

dokončení projektu parovodu.360 Do 80. let město mělo teplárnu, ale s rozrůstající se populací 

se zrodil projekt parovodu napojený na teplárnu v Chvaleticích.361 Díky přislíbenému přívodu 

tepla byla kolínská elektrárna „odstavena“, přestalo se do ní investovat a na konci 80. let byla 

ve velmi špatném stavu.  Po pádu režimu nebylo dostatek prostředků ani na revitalizaci 

elektrárny, ale ani na dostavění parovodu, a tak hrozilo, že se Kolín ocitne bez dodávek tepla.362 

Dostavba chvaletického přivaděče tepla měla své odpůrce, ale i zastánce. Ti argumentovali 

zlepšením životního prostředí, na jehož ničení má právě zálabská elektrárna v Kolíně lví podíl. 

Odpůrci chvaletického parovodu zase argumentovali tím, že prostředí se ničí už výstavbou 

samotného tepelného potrubí a navíc, pokud by měl být provoz přivaděče efektivní, musela by 

být mimo provoz nejen teplárna zálabské elektrárny, ale i teplárny dalších průmyslových 

podniků.363 Pokud by v tomto stavu došlo k poruše vedení tepla z Chvaletic, Kolín by se ocitnul 

absolutně bez zdroje tepla.364 Je zřejmé, že parovod vyvolával určité diskuze, ale konečné 

rozhodnutí bylo na straně města a zřizovatele tohoto parovodu, tedy ČEZu. Podle původních 

plánů měla výstavba započít v roce 1990, ale mezitím došlo k pádu komunistického režimu a 

tím nejen ke společenské, ale také hospodářské změně. Dostavba parovodu byla postižena tím, 

že hlavní finanční přispěvatelé – kolínské podniky – odstoupili ze spolupráce, a samotný ČEZ 

neměl dostatek financí na zrealizování projektu. V dubnu 1990 tak vznikly tři varianty toho, 

jak by mohl být problém parovodu vyřešen. Jednou z těchto variant bylo to, že financování 

stavby připadne pouze ČEZu, dalším bylo částečné dostavění parovodu a částečná plynofikace 

elektrárny, poslední možnost byla plná plynofikace elektrárny, a tudíž zastavení stavby.365 Ve 

veřejné anketě se obyvatelé okresu vyjádřili k přerušení stavby.366 Financování tohoto projektu 

 
358 Kronika, 1990, str. 41.  
359 Kronika, 2012, str. 84.  
360 Kronika, 1994, str. 106.; Kronika, 1993, str. 62.  
361 Kronika I. Díl, 1983, str. 44. 
362 Kolínské noviny, 12.9.1991, str. 4. 
363 Kolínské noviny, 12.9.1991, str. 5. 
364 Kupředu, 22. 3. 1990, str. 1.  
365 Kolínské noviny, 12. 9. 1991, str. 4-5.  
366 Tato veřejná anketa probíhala nejen v Kolíně, ale i v dalších okresních městech a obcích, které byly stavbou 

parovodu „zasaženy“. Např. v Týnci nad Labem, Záboří nad Labem atd. Viz Kolínské noviny, 12. 9. 1991, str. 4-

5. 
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bylo tak nákladné, že se vyjednávání o dokončení parovodu neustále protahovalo.367 Nakonec 

se přes technické problémy a celkově špatnou „kondici“ dostala elektrárna v roce 1993 do 

privatizačního seznamu, a nakonec byla prodána a v roce 1996, po zprovoznění ekologicky 

vyhovujících kotlů, byla uvedena do provozu.368  

 

Životní prostředí bylo problémem, který řešila ekologická komise. Díky průmyslovému 

rázu města zde bylo životní prostředí opravdu ve velmi špatném stavu a úkolem ekologické 

komise bylo zveřejňovat zprávy o ekologickém stavu města a regionu a sledování kvality 

ovzduší a pitné vody.369 V týdeníku Kupředu se objevily první zprávy o činnosti ekologické 

komise v dubnu v článku, který informoval veřejnost o zdraví občanů a zdravotnictví samotném 

na Kolínsku a o špatné kvalitě pitné vody a ovzduší.370 V této zprávě se veřejnost dozvěděla o 

velmi špatném zdravotním stavu na Kolínsku, okres Kolín byl zařazen do oblastí ohrožujících 

zdraví, lidé zde ve větší míře trpěli nádorovými a respiračními onemocněními, nejvíce 

postiženými skupinami byli staří lidé a děti.371 Při MNV byla zřízena pozice městského 

ekologa, kterou zastávala od 1. září 1990 Ing. Zdena Havlíčková.372 Prací ekologické komise 

bylo informovat o znečištění města místním průmyslem, o stavu pitné vody v okrese, o 

kontaminaci vody a půdy místními podniky. Problémy se řešily s jednotlivými znečišťovateli 

na radě města.373 Ta jim na základě informací od ekologické komise uložila „[…] aby do 30. 

června ‘90 vypracovali ekologické programy, včetně charakteristiky složení surovin, užívaných 

při výrobě, jejich spotřeby a bilance ztrát. V programech měla být zahrnuta samozřejmě bilance 

odpadních látek a návrhy způsobu jejich likvidace nebo bezpečného uložení.“374 Ekologická 

komise později připravovala různé vyhlášky o regulačním opatření v případě velkého znečištění 

ovzduší.375 Legislativní podpora ekologické komisi však přišla o několik let později – Zákon o 

životním prostředí byl schválen až v roce 1992376, Zákon o právu na informace o životním 

prostředí vyšel až v roce 1998377. 

 
367 Kronika, 1991, str. 44. 
368 https://archiv.ihned.cz/c1-747891-podnikove-investice-jako-nastroj-konkurenceschopnosti. 
369 Kronika, 1990, str. 28.  
370 Kupředu, 26. 4. 1990, str. 8. 
371 Kupředu, 26. 4. 1990, str. 8. 
372 Kupředu, 30. 8. 1990, str. 6. 
373 Kronika, 1990, str. 53. 
374 Kronika, 1990, str. 53.  
375 Kronika, 1990, str. 54.  
376 Jedná se o zákon č. 17/1992 Sb. Viz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=17&r=1992 
377 Jedná se o zákon č. 123/1998 Sb. Viz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=123&r=1998 
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Jednou z „ekologických kauz“ byla akce kolínského podniku KoRaMo378, zvaná akce 

RUMO379. V projektu se jednalo o recyklaci motorových olejů – zkratka RUMO doslova 

znamená regenerace upotřebených minerálních olejů. Kolínský podnik KoRaMo za značnou 

finanční částku nakoupil a sestavil technologii, která měla zpracovat vyjeté technické oleje 

v nový produkt. Proti tomuto kroku se postavila část veřejnosti, i přes vypracované a předložené 

studie o tom, že by projekt regenerace upotřebených motorových olejů neměl být nebezpečný 

vůči životnímu prostředí.380 KoRaMo tímto projektem chtělo splnit ekologické požadavky 

města, ale důvodem k zavedení provozu rafinerie byl zřejmě i zisk.  Mechanismus na 

zpracování upotřebených olejů se však objevil i v dalších rafineriích, např. v Ostravě,381 a pro 

KoRaMo by bylo jeho zavedení velkou finanční zátěží, která by nejspíš nebyla v pozdější době 

natolik výnosná, jak se plánovalo. Od projektu se tedy nakonec upustilo. „Regenerace 

motorových olejů v KoRaMu nebude. Důvodem je jednak změna ve sběru vyjetého oleje (Slováci 

chtějí vlastní sběr regenerovat), ale hlavní nedostatek je v investičních nákladech, které v 

dnešních cenových relacích představují 2 miliardy, které KoRaMo samozřejmě nemá.“382  

 

Další, kdo pracoval na napravování chyb po komunistickém režimu, byla bezpečnostní 

komise. Ta měla na starosti bezpečnostní prověrky příslušníků státního aparátu v Kolíně a 

příslušníků Veřejné bezpečnosti a Státní bezpečnosti. Tyto komise fungovaly v okresním 

měřítku a jejich práce probíhala tak, že prověřovaly náčelníky jednotlivých oddělení a jejich 

zástupce, dále pak prověřovaly ty, proti nimž byly podány stížnosti. Z šedesáti důstojníků 

Veřejné bezpečnosti neprošlo prověrkami pět, ze dvanácti důstojníků Státní bezpečnosti 

neprošlo prověrkami deset. Všichni, kdo neprošli, museli odejít ze svých postů k 1.srpnu 

1990.383  

Mezi důstojníky Veřejné bezpečnosti, kteří byli po prověrkách propuštěni byl i major 

kapitán Špulák. Ten byl později známý díky aféře, která se rozpoutala okolo příslušníků 

kolínské Veřejné bezpečnosti. Tento případ detailně popsal Petr Soukup – šéfredaktor týdeníku 

 
378 KoRaMo byla firma, která vznikla v roce 1901 v Kolíně jako rafinerie petroleje. V roce 2003 byla dokončena 

fúze s firmou PaRaMo, od této doby výrobna v Kolíně přijala její název. Viz 

https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/vybrali-jsme-z-bohate-historie-ceskych-olejarskych-

rafinerii_16345.html 
379 Kronika, 1990, str 51.  
380 Kronika, 1990, str. 63 a 65-66.  
381 https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/vybrali-jsme-z-bohate-historie-ceskych-olejarskych-

rafinerii_16271.html 
382 Kronika, 1991, str. 32. 
383 Kronika, 1990, str. 29.  
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Kupředu a poté týdeníku Kolínské noviny – v novinovém seriálu o dvanácti dílech nazvaném 

„Válka policajtů“384, který vycházel od března 1990.  V roce 1989 příslušníci kolínského StB 

sepsali petici proti setrvání dvou členů posádky v jakékoliv pozici v resortu ministerstva vnitra. 

Na tyto dva příslušníky a cca deset dalších byly od roku 1988 neustále podávány občanské 

stížnosti pro nezákonné jednání – důstojníci byli obviňováni z nezákonných machinací, 

konstruování obvinění, falšování a maření důkazů. Mezi obviněnými byli dva vysoce postavení 

důstojníci kolínského odboru hospodářské kriminality, kpt. Vladimír Špulák a ndpr. Josef 

Hrouda. Tyto stížnosti nebyly nikdy vyslyšeny, až do doby uvalení vazby na lžovického385 

hospodského Hájka, v roce 1988. Ten byl obviněn za valutové spekulace a nezákonné 

obchodování – jeho hostinec fungoval jako obchodní uzel valutové klientely. Obrovským 

šokem pro bezpečnostní složky bylo to, že v jeho výpovědi figurovali vysocí důstojníci 

kolínského Sboru národní bezpečnosti nejen jako klientela, ale i jako informátoři – měli Hájka 

údajně informovat o raziích a sledování Hájkových spolupracovníků a dalších akcích 

vnitrostátních a mezinárodních bezpečnostních složek. Jeden z protagonistů byl „kmotr“ 

František Mrázek, který se Špulákem a Hroudou spolupracoval již od poloviny 80. let. Důležitý 

krok ve vyšetřování případu a v odhalení sítě jdoucí až k důstojníkům bezpečnostních sborů, 

bylo objevení Hájkových účetních knih se jmény spolupracovníků a klientů, mezi kterými byli 

právě i jména kolínských důstojníků. Hospodský Hájek dostal v roce 1988 trest sedmi let odnětí 

svobody a kpt. Špulák a ndpr. Hrouda byli obviněni ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, 

ale nebyli nikdy souzeni. Jejich kontakty sahaly až tak daleko, že díky posudkům psychiatra 

nemuseli ani vracet zbraně a být mimo službu. V listopadu 1989 byli již zpět ve svých funkcích. 

Odešli až v květnu 1990 kvůli tlaku veřejnosti a také příslušníků kolínských bezpečnostních 

složek.386 Jaký však byl jejich další osud a zda za své konání došli trestu, už dostupné zdroje 

neuvádí.  

 

7.2.3. Nové úřady – začátek soukromého podnikání a nezaměstnanost  

Jednou z mnoha pozitivních změn, které v 90. letech nastaly, bylo svobodné podnikání. 

V březnu vyšel zákon o svobodném podnikání občanů387, který občanům Československa 

 
384 Kupředu, 8. 3. 1990, str. 3.  
385 Jedná se o obec Lžovice, která je cca 10km od Kolína a 1km od Týnce nad Labem.  
386 Kupředu, 8.3. 1990, str. 3.; Kupředu, 15.3. 1990, str. 3.; Kupředu, 22.3. 1990, str. 3.; Kupředu, 29.3. 1990, str. 

3.; Kupředu, 12. 4.1990, str. 3.; Kupředu, 19. 4. 1990, str. 3.; Kupředu, 26. 4. 1990, str. 3.; Kupředu, 3. 5. 1990, 

str. 3.; Kupředu, 10. 5. 1990, str. 3.; Kupředu, 24. 5. 1990, str. 3.; Kupředu, 7. 6. 1990, str. 3.; Kupředu, 14. 6. 

1990, str. 3. 
387 Jedná se o zákon č. 105/1990 Sb. Viz https://psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?cz=105&r=1990 
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umožnil vytvořit si vlastní podnikatelskou činnost. Tento nový zákon byl podmíněn zřízením 

oddělení soukromého podnikání na každém finančním odboru městského úřadu – v této době 

stále ještě na ONV – kde by potencionální podnikatelé nahlásili své živnosti. Tento odbor byl 

správním odborem pro živnostníky a také poradnou a informačním střediskem pro začínající 

podnikatele.388 V březnovém číslu Kupředu byl vytisknut rozhovor s vedoucím finančního 

odboru s Ing. Janem Pošíkem389, pod kterým se oddělení později otevřelo. S ohledem na to, že 

zákon se v té době stále ještě vyjednával a vydán byl až 23. dubna 1990, v rozhovoru zazněly 

spíše návrhy a domněnky nad tím, co zákon přinese. Dle jeho názoru tento zákon znamenal 

změnu spíše v návaznosti na další hospodářské zákony. Mluvil např. o změně ve vlastnictví, 

které může vyvolat dosud „neznámé majetkové vztahy“, například v manželství, které dosud 

mělo formu bezpodílového vlastnictví, což se bude muset kvůli soukromému podnikání 

nejspíše změnit. 390 Uvedl, že se na finanční odbor obrací čím dál více lidí s požadavkem na 

informace o soukromém vlastnictví v případech vyvlastnění majetku státem. Tyto dotazy 

předával úřad ke zpracování ministerstvu financí, ale díky tom, že stále nebyla legislativní 

opora, o budoucnosti a podobě vracení majetku mohly být vedeny spíše pouhé dohady.391 

Začátkem roku 1990 byla jednání o změnách v hospodářských zákonech teprve zahájena. 

Otázkou vyvlastňování se zabývaly restituční zákony, které vešly v platnost ještě v roce 

1990.392 

V souvislosti s vydáním zákona o soukromém podnikání nastal v Kolíně opravdový 

rozkvět podnikatelské činnosti.  Finanční odbor zpracoval od dubna do října 1990 více než dva 

a půl tisíce žádostí o soukromé podnikání. Tyto žádosti byly dle úřadu většinou pro malé 

živnosti ve službách a maloobchodu. Nejvíce soukromých podnikatelů pracovalo v odvětví 

stavebnictví, kovovýroby a pohostinství, na oddělení soukromého podnikání se dokonce 

přihlásil jedinec podnikající s půjčovnou počítačů a tiskáren. Naopak nebyli obuvníci a také byl 

nedostatek autolakýrníků.393  

V roce 1992 vešel v platnost živnostenský zákon394, který dal za vznik živnostenským 

úřadům, na kterých se od 1. ledna 1992 mohli hlásit noví uchazeči o živnostenský list. 

V Kolínských novinách v reakci na tento nový zákon vyšel jakýsi manuál pro ty, kteří chtěli 

 
388 Kronika, 1990, str. 68-69.  
389 Kupředu, 8. 3. 1990, str. 1-2.  
390 Kupředu, 8. 3. 1990, str. 1-2.  
391 Kupředu, 8. 3. 1990, str. 1-2. 
392 První restituční zákon byl zákon č. 403/1990 Sb. Nazýván také jako „malý restituční zákon. Viz. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=403&r=1990 
393 Kupředu, 4. 10. 1990, str. 1.  
394 Jedná se o zákon č. 455/1991 Sb. Viz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=455&r=1991 
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zaregistrovat živnost. Manuál ve zkratce popsal, co všechno zákon obsahuje, protože jednou 

z podmínek založení živnosti byla právě znalost živnostenského zákona. Živnostenský úřad 

fungoval jako spádový pro další obce v okresu Kolín. Po čase byly založeny úřady ještě 

v Kouřimi, Českém Brodě, Kostelci nad Černými Lesy a v Týnci nad Labem.395 

Při ONV nevznikl v rámci nových hospodářských poměrů – zejména s obnovou 

soukromého podnikání – pouze živnostenský úřad, ale i další instituce, a to úřad práce. Úřad 

práce měl za úkol evidovat nezaměstnané a poskytovat jim podporu, ať už s hledáním nového 

zaměstnání či sociální podporu v podobě dávek v nezaměstnanosti. Tento úřad vznikl až po 

komunálních volbách v listopadu 1990, spolu s dalšími správními orgány, které vznikly 

s novou městskou samosprávou.396 

Úřad práce zahájil činnost 25. listopadu a jeho vedoucím byl zvolen tehdejší zástupce OF 

Ing. Jan Blecha. Do této doby se s nezaměstnaností na Kolínsku potýkal odbor pracovních sil 

ONV. 397 Dle informací z tohoto úřadu však nezaměstnanost na Kolínsku nebyla vysoká – k 31. 

srpnu 1990 bylo evidováno pouhých čtyřicet osm nezaměstnaných.398 Kolínsko bylo 

nezaměstnaností postiženo málo, nejspíše z důvodu velkého množství pracovních příležitostí, 

které poskytoval zdejší průmysl. Během následujících let nezaměstnanost mírně stoupala. 

V roce 1991 udává kronika nezaměstnanost o výši 1-2 % a dodává, že: „většinu představovali 

lidé, kteří pracovat nechtěli.“399 K 1. lednu 1993 Úřad práce evidoval nezaměstnanost ve výši 

3,3 %, což bylo v konkrétních číslech tisíc čtyři sta sedmdesát jedna osob.400 „Pokud se týká 

zaměstnanosti občanů, není situace vyhrocená. Nezaměstnanost až do 3 %, ale mnozí lidé 

pracovat nechtějí. Mají dostatečné podpory.“401 

 

7.2.4. „Staronové ulice“ – přejmenování prostoru v Kolíně 

V týdeníku Kupředu402 vyšel 31. května 1990 článek o sestavení komise pro 

„přejmenování“, která měla za úkol odstranit pozůstatky bývalého režimu v názvech veřejného 

prostoru – ulice, náměstí, parky atd.  Komise řešila nejen ulice, ale i parky a umístění či naopak 

odstraňování soch. Změny v názvech ulic a dalších veřejných prostorů měly odpovídat 

společensko-politickým změnám. Snahou této komise bylo pojmenovat ulice, které nesly názvy 

 
395 Kolínské noviny, 20. 2. 1992, str. 2. 
396 Kronika, 1990, str. 62. 
397 Kronika, 1990, str. 62. 
398 Kronika, 1990, str. 62.  
399 Kronika, 1991, str. 59.  
400 Kronika, 1993, str. 4. 
401 Kronika, 1994, str. 6. 
402 Kupředu, 31. 5. 1990, str. 1. 
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připomínající minulý režim, po významných osobnostech československé historie.403 Komise 

pomyslně zametala stopy po minulém režimu, stará jména nahrazovala novými, která 

odkazovala na hrdost, důstojnost, čest a hrdinství. Komise vítala rady a nápady veřejnosti – pro 

spoustu důležitých projektů byla v Kolíně vyhlášená anketa, ale proces přejmenování ulic by 

takto byl nejspíše velmi zdlouhavým.  

Mezi prvními byly přejmenovány dvě velká kolínská náměstí. Z Náměstí Obránců míru 

tak vzniklo Karlovo náměstí, a z Náměstí Rudé armády se stalo Náměstí Republiky. Motivaci 

k výběru zrovna těchto dvou konkrétních názvů zdroje neuvádí. Karlovo náměstí je nejspíš 

pojmenováno po Karlu IV. „otci vlasti“ a Náměstí Republiky, nejspíš odkazuje na dobu 

prosperity a svobody během období první republiky. Dále byly přejmenovány důležité průtahy 

městem: z ulice Voskresenské se stala ulice Masarykova, z ulice Budovatelů se stala ulice 

Benešova, z Mládežnické se stala Seifertova a z Gottwaldovy se stala Čapkova. Názvy ulic a 

parků tedy nesou jména českých státníků a osobností, které se zasloužili o věhlas 

Československa v mezinárodní politice a umění.404 Nové ulice, které vznikly výstavbou 

panelových domů, nesou jména slavných kolínských rodáků.405 Tyto ulice byly pojmenovány 

po slavných kolínských výtvarnících: Kremličkova, Sudkova, Radimského. Komise využila 

také jména kolínských odbojářů, a tak ulice nesou názvy jako např. Moravcova, Sehnalova, 

Vaníčkova či Březinova.406  

Park Fučíkovy sady, tzv. Fučák, byl na podzim roku 1990 přejmenován na park 

Komenského, dnes tzv. Komenčák. Socha Jana Amose Komenského byla přesunuta ze svého 

místa před kolínským gymnáziem do parku před budovou obchodní školy. Uvolnilo se tak místo 

pro sochu, která zde stávala před tím, a to sochu Tomáše Garrigua Masaryka.407 Dostupné 

zdroje neuvádí, proč bylo pro sochu vybráno právě toto místo. Na rozdíl od sochy T.G. 

Masaryka, není zmínka o tom, že by byla uspořádána veřejná anketa o jejím umístění.  

Socha T.G. Masaryka stála v Kolíně před gymnáziem už od roku 1929 – slavnostní 

odhalení sochy proběhlo 28.října 1929 – během druhé světové války byla socha odstraněna. Na 

podstavec se znovu dostala – už v jiném provedení, protože byla za války roztavena – v roce 

1947 a po jedenácti letech byla opět stržena.408 Socha byla ve 40. letech hanebně, až potupně, 

stržena: „[…] oni, když ho poprvé trhali a utrhli ho uplně jak Husaina. Obvázali mu hlavu a 

 
403 Kupředu, 31. 5. 1990, str. 1. 
404 Kupředu, 18. 10. 1990, str. 1. 
405 Kupředu, 18. 10. 1990, str. 1. 
406 Kronika, 1991, str. 35-36.  
407 Kupředu, 20. 9. 1990, str. 6. 
408 https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/pamatnik-t-g-masaryka 
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utrhli ho a zůstali tam jenom boty. To jsem chodil do první třídy. Pak zmizel i podstavec a 

udělali tam parovod.“409 Socha byla údajně ukryta v depozitáři v Nelahozevsi do doby, než 

bylo rozhodnuto o jejím umístění před budovou gymnázia, poté byla na krátkou dobu ukryta 

v objektu technických služeb v Týnci nad Labem.410 Vztyčování sochy T.G. Masaryka byla pro 

Kolín nejspíš velká událost. Aby měli občané Kolína svůj podíl na znovupostavení sochy, 

vyhlásila se anketa, která měla za úkol zjistit názor veřejnosti na umístění této sochy.411 Míst 

pro sochu Masaryka bylo několik, ale v anketě se lidé vyjádřili, že by se měl vrátit na původní 

místo, a to před gymnázium. „Jedno místo bylo poblíž bývalého OV KSČ, druhé bylo proti 

ekonomický škole – tam co je ta zastávka – a třetí bylo tady co stál původně a čtvrtý bylo tam 

co stál Lenin na sídlišti. Nafotil jsem to a zakreslil na ty fotky a vystavilo se to. Mezi Baťou a U 

Mouřenínů na náměstí byla cukrárna a tam byla obrovská krabice, ať se lidi vyjádřej. Normálně 

v tý době asi 1300 hlasů, ty lidi to fakt zajímalo, 99 % bylo pro to, aby to stálo na tom původním 

místě.“412 Socha byla slavnostně odhalena 14. září 1990, právě v den narozenin prvního 

Československého prezidenta (viz. příloha č. 5). Slavnostního odhalování sochy TGM se 

účastnily i zástupci OF.413 

Zajímavý je příběh podstavce, na kterém Masaryk dnes stojí. Město nemělo prostředky 

na to, aby se pro sochu vytvořil nový mramorový podstavec, tak byl Masaryk postaven na 

opracovaný podstavec po bustě Klementa Gottwalda, která stála v Pečkách. „V Pečkách na 

dráze […] tam stála busta Gottwalda, která stála asi na tří metrovym šutru. Tak jsem tam jel a 

šutr nikde, tak jsem šel na úřad a tam mi řekli, že se to strhlo a že to koupili kameníci. A tam už 

na tom šutru byly čáry jako desky na hroby […] My jsme odtamtaď přivezli šutr, kterej měl 

jedinou chybu – tam byla ta cedulka s tim Gottwaldem a tam po tom byly díry.“414  

Mezi panelovými domy v bývalé ulici Budovatelů, stála v parku socha V.I. Lenina. 

V květnu 1990 zde socha stále ještě byla, i přes to, že se objevily požadavky tuto sochu strhnout. 

V Kupředu vyšel dopis čtenáře, který „lamentoval“ nad přítomností sochy ve městě.415 

„Pomník Vladimíra Iljiče Lenina je slibem i zárukou, že město Kolín chce a bude pro všechny 

příští časy zachovávat věrnost geniálním idejím Vladimíra Iljiče Lenina a v duchu jeho učení 

dále budovat socialistické vztahy […] Není tedy snad nejvyšší čas odvézt urychleně tuto hanbu 

 
409 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018.  
410 https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/pamatnik-t-g-masaryka 
411 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
412 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11 .2018. 
413 O této události byla vytištěna pouze krátká zpráva s obrazovou přílohou. Viz Kupředu, 8. 11. 1990, str. 3. 
414 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
415 Kupředu, 31. 5. 1990, str.3. 



97 
 

města třeba do skanzenu totality ve vesničce Bezpráví?“416 Některým občanům tato socha tedy 

očividně vadila, byla pozůstatkem doby, na kterou se dle nich nemělo vzpomínat. To, že socha 

ještě v polovině roku 1990 stála na svém místě, bylo pro tyto lidi znakem toho, že se Kolín této 

části minulosti nechce vzdát.  Jaký k tomu mělo postoj město, proč sochu neodstranilo dřív a 

kam se socha později dostala, o tom není v dostupných zdrojích zmínka. V anketě, ve které se 

rozhodovalo o umístění sochy T.G. Masaryka, bylo jedno z míst právě podstavec po V. I. 

Leninovi.417 Socha byla však během léta 1990 odstraněna a zbyl po ní pouze podstavec, který 

se stal terčem vtipů. „[…] místní vtipálci na podstavci již projevily kus kreativity. Na místě 

Vladimíra Iljiče se objevil keramický trpaslík.“418 V říjnu 1991 Kolínské noviny otisky fotku 

podstavce, který se opět stal předmětem vtipů – stála na něm záchodová mísa (viz. příloha č. 

6).419 Místu a hostinci, který je poblíž bývalého památníku se dodnes říká „U Lenina“. Prostor 

chtělo město využít k vytvoření volnočasového místa, udělat zde park s lavičkami a dětské 

hřiště, ale pozemek, na kterém stála socha, byl v restituci navrácen původním majitelům, 

kterých bylo kolem patnácti. Město nemělo dostatek kapacit na vyřešení těchto „katastrálních“ 

sporů, a tak je tento prostor dodnes nevyužitý.420 

Další změna v prostoru byla velmi „symbolická“. Šlo totiž o vypořádání se s budovou 

bývalého sídla OV KSČ. Irena Fuchsová uvádí, že již během generální stávky zaznělo, že by 

místo sídla OV KSČ měla být kolínská poliklinika.421 Avšak konečné rozhodnutí bylo učiněno 

až 25. ledna 1990. Byla vytvořena komise, která měla za úkol vytvořit návrhy toho, jak využít 

vyvlastněnou budovu bývalého OV KSČ – mezi návrhy bylo vzdělávací a kulturní centrum či 

stavební učiliště. Využití budovy pro zdravotnictví bylo nejspíše nejpříhodnější, protože Kolín 

žádné takové zařízení neměl.422 Začátek rekonstrukce byl zahájen v létě 1990 a poliklinika se 

otevřela v září 1991.423 Otevření polikliniky bylo jedním z kroků, které město podniklo 

ke zlepšení úrovně zdravotnictví v okrese. Do roku 1991 došlo k určitým organizačním 

změnám v kolínské nemocnici a také k rekonstrukci některých oddělení.424  

Během 90. let probíhal proces privatizace nejen obchodů, podniků a služeb, ale i 

privatizace zdravotnických zařízení. Kolínská nemocnice však v 90. letech privatizačním 

 
416 Kupředu, 31. 5. 1990, str.3. 
417 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9. 11. 2018. 
418 Kupředu, 23. 8. 1990, str. 3. 
419 Kolínské noviny, 24. 10. 1991, str. 6. 
420 https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/po-sose-lenina-je-v-koline-stale-prazdne-misto-20180822.html 
421 Fuchsová, 2013, str. 322 
422 Kronika, 1990, str. 34.  
423 Kolínské noviny, 8. 8. 1991, str. 2. 
424 Kolínské noviny, 8. 8. 1991, str. 2. 
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procesem neprošla. Ještě v roce 2003 se diskutovalo o zprivatizování některých částí a oddělení 

nemocnice425, ale nemocnice je dodnes zpravována Středočeským krajem. 

 

7.2.5. Volby do městského zastupitelstva – zánik komunistické samosprávy v 

Kolíně 

V zářijovém čísle týdeníku Kupředu vyšel článek „Zpráva o stavu města Kolína“ 426. 

Tento článek vydal kolektiv odborníků OF Kolín427 a byl reflexí toho, jak město fungovalo pod 

komunistickou nadvládou. Stav města byl dle textu odrazem stavu celého Československa. 

„Současný stav města je neradostný. Je totiž obrazem stavu celého Československa leckteré 

negativní jevy se zde projevují dokonce zřetelněji.“428 Dle OF byl život města a jeho občanů 

„neradostný“, a to kvůli vládě, jejíž cílem byl osobní prospěch a moc nad druhými. Jako 

„protipól“ k dosavadnímu fungování a vzhledu města, byl předložen popis města z roku 1937, 

ve kterém byl Kolín charakterizován jako „Český Manchester“. Rozvíjel se zde maloobchod, 

drobné podnikání, a infrastruktura, byly zde různé volnočasové sportovní a kulturní spolky, 

osm politických stran atd. Stav města po letech komunistické nadvlády, byl jedním slovem 

„úpadek“. Městský rozpočet nedokázal financovat ani základní potřeby města, natož, aby zbyly 

prostředky pro jeho další rozvoj. Zisk průmyslové výroby místo do místního rozvoje, šel do 

státního rozpočtu, a tak podniky neměly dostatečné finance pro ekologickou úpravu 

provozoven a průmysl se tak místo výhody města, stal jeho nepřítelem. Jedním z následků 

průmyslové výroby bylo velmi silně znečištěné životní prostředí – jednalo se nejen o stav 

ovzduší, ale i povrchové a podpovrchové vody. Od zničeného životního prostředí zde byl pouze 

krok ke špatnému zdravotnímu stavu obyvatel. Nejen v důsledku životního prostředí, ale i 

nedostatečné zdravotní péče – nevybavenost nemocnice, nedostatek lékařů, nedostatek 

vhodných léčiv atd. – byl zdravotní stav na Kolínsku velmi špatný.429 Nerozvíjela se žádná 

občanská nezávislá iniciativa, protože veškeré spolky a sdružení podléhaly kontrole strany a na 

prvním místě měly propagaci komunistické ideologie430, lidé se nemohli rozvíjet, a tak 

rezignovali: „město přestalo být domovem svých obyvatel.“431 

 
425 Kronika, 2003, str. 26. 
426 Kupředu, 20. 9. 1990, str. 5. 
427 Kdo byl však autor článku a kdo byl v tomto kolektivu odborníků, článek neuvádí.  
428 Kupředu, 20. 9. 1990, str. 5. 
429 Článek uvádí, že zde bylo velké procento nádorových onemocnění, onemocnění dýchacích cest a srdce, právě 

v důsledku životního prostředí. Viz Kupředu, 20. 9. 1990, str. 5. 
430 Kupředu, 20. 9. 1990, str. 5. 
431 Kupředu, 20. 9. 1990, str. 5. 
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OF prvoplánově neútočilo na představitele komunistické strany, spíše chtělo lidem 

poskytnout určité zamyšlení nad tím, jak politika může změnit jejich život a jejich město. Toto 

oni (lidé) však mohli změnit právě díky komunálním volbám. OF chtělo v článku očividně 

vyzdvihnout vše špatné, co po komunistické vládě zůstalo. Článek je vlastně kritikou 

komunismu pomocí předložení konkrétních problémů, které byly napáchány na městě a jeho 

obyvatelích. OF nijak nekomentovalo minulost, ale spíše dopady minulého režimu na oblasti 

veřejného života, jejichž stav byl tristní – zdegenerované zdravotnictví, nesmyslné 

centralizované řízení podniků, nedostatečné podmínky ve školství, zmatená společnost atd.432 

Ne nadarmo však tento článek vyšel měsíc před komunálními volbami. Je možné, že výsledky 

komunistické strany v parlamentních volbách zástupce OF překvapily, a proto chtěli lidem 

připomenout, čeho všeho tato strana „dosáhla“. V druhé polovině roku místní OF sláblo. Díky 

rozmanitosti názorů svých členů se kolínské OF oslabilo a někteří členové tak odešli do jiných 

politických stran.433 Takto možná chtělo OF odvést lidi od volby komunistické strany a namířit 

je na strany demokratické: „[…] kypící život, oku lahodící pohled do ulic města, chceme opět 

do Kolína vrátit. Občané v něm ,bydlící’, ale hlavně žijící, si to po tolika letech zaslouží.“434 

 

Rok 1990 byl v Československu v režii OF, a to platilo i pro Kolín. Toto hnutí pečlivě 

dohlíželo a stálo za změnami, které byly za třičtvrtě roku ve městě provedeny. Na základě 

informací a příkazů z pražské centrály koordinovalo činnost komisí, které dohlížely na činnost 

městských úředníků435. Po červnových volbách kolínské OF začalo připravovat volby 

komunální. Několik dní po volbách, 11. června, byl uspořádán okresní sněm OF, na kterém se 

shrnuly výsledky voleb a projednával se další postup hnutí a také možní kandidáti na post 

starosty.436  

OF se dostalo do dalšího stadia vývoje. V říjnu 1990 se stal předsedou hnutí Václav 

Klaus.437 Někteří zástupci OF pravicové směřování uvítalo, avšak pro některé to byl důvod 

přestoupit do jiné strany či se z veřejného života stáhnout úplně. Takto oslabené kolínské OF 

se rozhodlo vstoupit do koalice s několika dalšími stranami a vytvořil se tak Demokratický blok 

města Kolína. Spolu s OF do DBMK vstoupila ČSS a ČSSD.438   

 
432 Kupředu, 20. 9. 1990, str. 5. 
433 Kronika, 1990, str. 31.  
434 Kupředu, 20. 9. 1990, str. 5. 
435 Rozhovor s Bohuslavem Neumannem, 9.11.2018. 
436 Kronika, 1990, str. 30-31.  
437 Měchýř, 1991, str. 212. 
438 Kronika, 1990, str. 31. 
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V zářijovém čísle Kupředu následně vyšlo prohlášení, že 23. září se vytvořila z výše 

uvedených stran koalice, DBMK. „Bez ohledu na celostátní hašteření se zástupci třech 

z nejvýznamnějších politických sil města rozhodli uzavřít koalici – a dali tak najevo přání 

podřídit zájmy svých stran zájmu města a jeho obyvatel.“439 Brzy poté byl v Kupředu vytisknut 

i volební program DBMK s motem uskupení „Buďme tady doma“440. Toto moto mělo nejspíš 

evokovat to, že DBMK viděl svou budoucnost ve spolupráci s veřejností. „[…] nápravu 

minulých deformací však nezvládne jednotlivec ani skupina občanů sdružených jedné politické 

straně či hnutí. Jen společným úsilím demokratických sil, podporovaných většinou občanů.“441 

Názor veřejnosti – spolu s názorem nezávislých odborníků – byl jeden z bodů, který chtěli 

zástupci DBMK prosadit v téměř každé sféře veřejného života, ať už šlo o výstavbu, školství či 

zdravotnictví. Dle jejich programu bylo pro rozvoj města naprosto zásadní dát volný prostor 

názorům obyvatel. Program neobsahoval žádné konkrétní kroky, co všechno bylo nutné pro 

„rozkvět města“ udělat, ale spíše výčet všeho, co by DBMK chtěl změnit. Veškeré snahy, které 

DMBK v programu avizoval, měly podle strany vést k tomu, aby se občané v Kolíně „cítili 

doma“. 442 A tato strategie vyšla, protože v listopadových volbách získal DBMK nejvyšší počet 

hlasů.  

Pro předvolební kampaň byl obnoven tzv. kulatý stůl, kde měla veřejnost možnost 

vyslechnout si názory svých kandidátů na ožehavá témata – řešilo se např. zdravotnictví či stav 

životního prostředí ve městě. Tato shromáždění byla také vysílána v místním rozhlase Po 

drátě.443 Volební program DBMK měl zřejmě u občanů úspěch, protože ve volbách toto 

uskupení získalo 76,1 % hlasů, Komunistická strana získala 22,5 % hlasů, což bylo značně 

vysoké číslo. Strana měla očividně ve městě určitou podporu a své zastánce. Možná toto číslo 

bylo, stejně jako u voleb červnových, důsledkem toho, že strana byla v politickém spektru 

nejvlivnější levicová strana. Obnoveným politickým programem a novými „tvářemi“ ve svých 

řadách si Komunistická strana udržela určitou přízeň a získala své místo ve městském 

zastupitelstvu. Zbytek hlasů získala Křesťanská demokratická unie.444 

Den po volbách, 25. listopadu, zanikla instituce Městského národního výboru, jež byla 

do té doby městským správním orgánem a byla nahrazena samosprávným městským 

zastupitelstvem. Do listopadových voleb byla správa města v rukou MNV, na který dohlíželo 

 
439 Kupředu, 27. 9. 1990, str. 1. 
440 Kupředu, 15. 11. 1990, str. 6. 
441 Kupředu, 15. 11. 1990, str. 6. 
442 Kupředu, 15. 11. 1990, str. 6. 
443 Kronika, 1990, str. 32.  
444 Kronika, 1990, str. 43. 
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OF. Zástupci hnutí se zasadili o to, aby v těchto institucích byli lidé, kteří budou do změny 

samosprávy vést úřad a pracovat v zájmu demokratizace státu. Proto hned na začátku roku, 2. 

ledna, započal proces rekonstrukce sboru, během kterého rezignovali dosavadní představitelé 

MNV a ONV a na jejich místo byli dosazeni, za přispění OF, noví úředníci.445 Tak se např. 

místopředsedou ONV se stal budoucí starosta Kolína, Jiří Buřič.446  

Nové zastupitelstvo mělo celkem čtyřicet členů. DBMK získal dvacet pět míst, 

Komunistická strana devět míst a Křesťanská demokratická unie získala šest míst.447 První 

zasedání se uskutečnilo 14. prosince 1990, kde byli představeni kandidáti na starostu. DBMK 

navrhl za svého kandidáta Jiřího Buřiče, který se stal starostou a Komunistická strana navrhla 

Jaroslava Čábelu, který se stal místostarostou.448 Jiří Buřič pracoval před revolucí 

v automatizaci železniční dopravy, během revoluce se stal jedním z mluvčích kolínského OF.449 

Jedním z jeho cílů na pozici starosty bylo, zrekonstruovat aparát Městského výboru tak, aby na 

pozicích úředníků byli dosazeni kvalifikovaní a zkušení pracovníci. Dosavadní úředníci, kteří 

byli „nevyhovující“, odešli až po vytvoření nové organizační struktury MěÚ.450  

Po listopadových volbách zanikl starý právní systém, byly zrušeny krajské národní 

výbory a okresní a obecní národní výbory byly nevolené a profesionální úřady, na něž mohl 

stát přenést část svých pravomocí.451 Vlastním orgánem obce bylo obecní zastupitelstvo, které 

mělo rozsáhlé pravomoci. Schvalovalo rozpočet, vyúčtování a program města, rozhodovalo o 

všech územních změnách a dalších – pokud o tomto nerozhodlo referendum.452 To bylo nově 

zavedenou institucí, která měla počátky zřejmě u veřejných anket OF, které nechalo občany 

vyjádřit se k různým veřejným otázkám – obchvat města, stavění přivaděče tepla atd. Možná 

právě díku svému „programu“, a to možnosti veřejně se vyjádřit k obecním záležitostem 

pomocí anket či referenda, získal DBMK tak vysoký počet hlasů.  

Dalším orgánem městské správy byla městská rada, která byla ve svých záležitostech 

odpovědná městskému zastupitelstvu. Hlídala hospodaření obce, projednávala a řešila návrhy 

předložené zastupitelstvem či občany města.453  

 

 
445 Kronika, 1990, str. 47. 
446 Kronika, 1990, str. 32. 
447 Kronika, 1990. str. 48.  
448 Kronika, 1990, str. 48. 
449 https://www.pametnaroda.cz/cs/buric-jiri-1952 
450 Kronika, 1990, str. 32.  
451 Toto vyplývá ze zákona č. 367/1990 Sb. Viz. https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=367&r=1990 
452 Kronika, 1990, str. 45.  
453 Toto vyplývá ze zákona č. 367/1990 Sb. Viz. https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=367&r=1990 
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Rok 1990 byl ve znamení parlamentních a komunálních voleb, občané Československa 

si po desítkách let mohli vybrat z širokého spektra politických stran dle svých zájmů a 

preferencí. O dalším dění na centrální úrovni, není v Kolíně příliš mnoho zmínek – např. volba 

prezidenta, pomlčková válka. Tyto záležitosti se jistě občanů Kolína dotýkaly, vývoj každého 

města a obce měl, stejně jako u počátku Sametové revoluce, svou vlastní vývojovou linii, a ty 

„velké události“ se do ní v různé míře promítaly. Zájem místních byl upřen na regionální kauzy 

a situace – např. průtah městem, akce RUMO, přejmenování ulic a parků atd. I přes změny, 

které v roce 1990 nastaly, tento rok byl pouhým začátkem procesu transformace, který trval 

několik let.  

 

7.2.6. Rok 1991- začátek privatizace v Kolíně 

Rok 1991 v mnohém navázal na rok předchozí. Veřejný život se točil jak kolem kauz na 

úrovni státní, tak, a to hlavně, na úrovni městské. Tento rok po celém Československu začala 

probíhat privatizace. Již 20. prosince 1990 byla v Kolíně jmenována privatizační komise a první 

schůze této komise se konala již 2. ledna 1991. Již během této schůze byly navrhovány objekty 

vhodné pro první vlnu privatizace.454 Jednalo se především o malé provozovny a maloobchody, 

privatizační komise dostala seznam s téměř tři sta jednotkami, které byly vhodné k privatizaci. 

Privatizační komise procházela informace o každé potencionální privatizační jednotce a 

vytvořila konečný seznam čtyřiceti jednotek, které byly během následujícího roku 

zprivatizovány. Počet aukčních jednotek se takto snížil tomu, že se na většinu provozoven a 

malých podniků vztahoval některý z „navracečských zákonů“.455 Před první aukcí bylo deset 

členů komise, avšak po první aukci v březnu se ukázalo, že zájem o privatizace bude velký, a 

proto byla komise rozšířena o dalších deset členů.456  

Kolínský tisk, který do nového roku vstoupil s novým jménem, Kolínské noviny, vytvořil 

na téma privatizací novinový seriál, kde veřejnost spravoval o tom, jaké objekty byly 

vydraženy, za jakou cenu a kdo se stal jejich novým majitelem. Před první aukcí vyšel rozhovor 

s předsedou privatizační komise, kde bylo vysvětleno, jak budou aukce probíhat, proč a na 

základě čeho byly vybrány privatizační jednotky. V rozhovoru zazněla informace o udělení 

výjimky několika provozovnám a prodejnám, které i přes to, že byly vhodné pro aukci, byly již 

prodány. ONV, které toto povolení vydalo, se odkázalo na to, že chtělo podpořit soukromé 

podnikání. Avšak jestli za touto výjimkou byla korupce či něco jiného, předseda privatizační 

 
454 Kronika, 1991, str. 53.  
455 Kolínské noviny, 7. 3. 1991, str. 1. 
456 Kronika, 1991, str. 54.  
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komise neuvedl. Dle jeho informací bylo toto počínání „zákonné“.457 Jiné nekalé či nejasné 

praktiky a aktivity kolem kolínských privatizací dostupné zdroje neuvedly.  Šéfredaktor Petr 

Soukup byl přítomen každé z aukcí, a tak se do pravidelných hlášení dostaly i informace o 

atmosféře během dražby – kdo koho přebíjel, na jakou nabídku reagoval, kdo všechno byl 

aukcím přítomen, spokojenost či nespokojenost klientů atd. První článek o průběhu aukcí vyšel 

21. března.458 Byl zde výčet privatizačních jednotek, které byly vydraženy a za kolik. První 

aukce se konala 17. března a byly v ní vydraženy čtyři objekty a jejich zařízení v celkové 

hodnotě 1 408 000 Kčs: květinářství v Kouřimské ulici, bufet Na sídlišti, Jitřenka Expresso a 

Pizza-bar. 459 Celkem proběhlo v první vlně malé privatizace dvacet devět aukcí, na kterých se 

rozprodala maloobchodní síť nejen v Kolíně, ale i v jeho okolí. Tyto aukce se konaly každý 

týden a do konce roku byla v Kolíně maloobchodní síť zprivatizována.460  

Materiály privatizační komise nejsou bohužel přístupné veřejnosti – opět spadají pod 

zákon o archivní a spisové službě – takže nevíme, jak byly privatizační jednotky vybírány. Ale 

kronika uvádí určitá pravidla, dle kterých se museli dražitelé chovat po koupi dražebních 

jednotek a také, jaké služby se v zprivatizovaných obchodech později provozovali. U dražených 

provozoven, které se zabývaly prodejem potravin, musel být sortiment zachován, neexistovala 

výjimka z pravidla. Z ostatních jednotek vznikly různé provozovny služeb, jednalo se o 

květinové salony, řemeslnické dílny, restaurace, prodejny automobilů a malé továrny.461  

 

Rok 1992 se nesl ve znamení tzv. velké privatizace. Bylo několik způsobů, jak docházelo 

k privatizování velkých podniků a bank a jedním z těchto způsobů byla kuponová privatizace, 

která byla „použita“ na 46 % podniků k privatizaci určených.462 Do Kolína dorazila druhá vlna 

privatizace: „Kuponová privatizace byla prakticky starostí i radostí valné většiny obyvatel. K 

31.12.1991 zaregistrovali Kolínští občané 3 863 kuponových knížek.“463  

O konkrétním postupu velké privatizace v Kolíně však zdroje neuvedly dostatek 

informací – které podniky byly zprivatizovány, jak a komu. V Kolínských novinách byly 

oznámeny začátky vln velké privatizace a seznam podniků k tomu určených.464 Kronika uvedl, 

že do první vlny privatizace byly zařazeny podniky jako Frigera Kolín, Lučební závody, Tesla 

 
457 Kolínské noviny, 7. 3. 1991, str. 1. 
458 Kolínské noviny, 21. 3. 1991, str. 4. 
459 Kolínské noviny, 21. 3. 1991, str. 4. 
460 Kronika, 1991, str. 55.  
461 Kronika, 1991, str. 55-56. 
462 http://www.kuponova-privatizace.cz/2-3-faze-privatizace-v-ceskoslovensku/ 
463 Kronika, 1992, str. 8. 
464 Kolínské noviny, 16. 1. 1992, str. 1. 
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Kolín a Kolínská mlékárna.465 V Kolínských novinách byl věnován krátký článek popisu 

jednoho z podniků, který šel do první vlny privatizace, a to Lučebním závodům, tzv. Lučebce. 

Lučebka byla dle tisku nejdražší aukční jednotka a měla být privatizována z 92 % zahraničním 

kapitálem – dle článku nejpravděpodobnější kupce měla být firma z USA.466  

Privatizace byla vnímána i jako negativní jev československé ekonomiky. Některé 

podniky se rozpadly, jejich výroba byla omezena a zaměstnanci byli propouštěni. Jedním 

z takových byla i kolínská Tesla. „Privatizace a konkurence nejvíce postihla Teslu Kolín. 

Podnik se rozpadl na několik menších specializovaných výroben s omezeným počtem 

pracovníků. Lidé odešli do soukromého sektoru, jako je stavebnictví a zejména služby, obchod, 

pojištění apod.“467 Areál Tesly byl rozdělen a vytvořil tak zázemí menším podnikům a 

výrobnám. Některé z nich se zabývají činností podobnou, kterou dříve prováděla Tesla. Tato 

situace vyvolala nezaměstnanost několika stovek pracujících – v roce 1991 došlo k propuštění 

kolem třinácti set zaměstnanců Tesly.468  

 

7.2.7. Posametová kultura v Kolíně 

Kulturní instituce byly během komunismu z velké míry závislé na podpoře státu, avšak 

s nástupem nového režimu i na kulturu „dopadly“ tržní vztahy. Nedostatečný přísun státních 

prostředků začal postihovat kulturní a sportovní zařízení v Kolíně. Začátkem 90. let bylo 

problémů mnoho, a proto bylo nutné začít řešit ty nejpalčivější. „Mezi základní problémy bylo 

stále vice pociťováno vše, co souvisí s životním prostředím. Byla to čistírna odpadních vod, 

skládka odpadků na Vinicích, Zálabská elektrárna a nečistoty ze spalování uhlí […]“469 

Finanční prostředky, které mohly být vynaloženy na udržení dosavadního chodu kulturních 

institucí, sportovních zařízení a dalších, nejspíše zamířily na péči ohroženého životního 

prostředí.  

Stav kultury reflektovaly politické strany a uskupení, které kandidovaly do listopadových 

voleb. Vítězná strana komunálních voleb, DBMK, komentovala stav kultury ve volebním 

programu. „S rostoucími pravomocemi města, které bezprostředně ovlivňují existenci kultury, 

si uvědomujeme odpovědnost za její další osud. Nemůžeme připustit omezování prostředků na 

podporu kultury, stejně jako nemůžeme připustit, aby při vyhledávání nových forem jejich 

ekonomického zajištění klesla úroveň kultury na čistě komerční bázi. Musí zde zůstat dostatek 

 
465 Kronika, 1991, str. 37.  
466 Kolínské noviny 16. 7. 1992, str. 1. 
467 Kronika, 1992, str. 36.  
468 Kronika, 1992, str. 38. 
469 Kronika, 1991, str. 42.  
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prostoru pro skutečnou kulturu i osvětovou a zájmovou činnost, dostupnou finančně všem 

obyvatelům města. Přitom jsme si vědomi toho, že tato kultura musí být dotována.“470  Nově 

nastupující „vláda“ města věděla, že se kultuře v Kolíně bude nutné v následujícím období 

věnovat – už proto, že v roce 1990 jí nebylo poskytováno tolik zájmu, jako jiným oblastem. Za 

současného stavu by bez financování ze strany státu nemohla kultura přežít, na druhou stranu 

bylo žádoucí, aby byly tyto kulturní instituce co nejvíce samostatné, ať se to týkalo jejich 

fungování, rozhodování a programu.  

Do voleb do zastupitelstva, v listopadu v roce 1990, byly kolínské kulturní a sportovní 

instituce spravovány nadále tím, kdo je spravoval před revolucí. Kolínské divadlo bylo pod 

Krajským národním výborem v Praze, muzea, biografy, Kulturní dům pracujících471 a budova 

Zámecké byly pod městským výborem. Po vytvoření nové samosprávy, připadly městskému 

úřadu.472 O sportovištích nejsou žádné informace, ať už v kronice či tisku. Nyní jsou sportoviště 

pod správou města.473  

Některá z těchto zařízení, která připadla po restituci právoplatným majitelům, byla 

později městem či krajským úřadem odkoupena. V tomto případě se jednalo o budovy 

regionálního muzea, Červinkovský dům v Brandlově ulici a Veigertovský dům na Karlově 

náměstí. Domy spadaly pod restituční zákon, ale povedlo se je od vlastníků vykoupit a muzeum 

zde sídlí do dnešní doby – zřizovatelem Regionálního muzea Kolín, stejně jako Dvořákova 

muzea pravěku v Kolíně, je Středočeský kraj.474 Restituce Veigertovského domu byla dořešena 

až v roce 2012. Po rekonstrukci objektu, kterou financoval Krajský úřad, byl Veigertovský dům 

slavnostně v roce 2017 otevřen, jako hlavní budova Regionálního muzea v Kolíně.475 

Po revoluci byla v Kolíně dvě kina. Kino Jas na kolínském Zálabí fungovalo do roku 

1998, kdy v roce 1992 připadlo do rukou původního majitele.476 Druhým bylo Kino Oko, které 

sídlilo v tzv. Francově domu. To bylo otevřeno již v roce 1911. V době komunismu bylo 

střídavě zavíráno a opět otevíráno – naposledy tomu bylo mezi lety 1987-1992. V roce 1992 

tato budova připadla v restitucích svému právoplatnému majiteli, který ji zrekonstruoval a 

otevřel zde zábavný podnik, který byl kvůli stížnostem na hluk a nepořádek trvale uzavřen 

 
470 Kronika, 1990, str. 88. 
471 Dnes Městský kulturní dům. 
472 Kronika, 1990, str. 4. 
473 V roce 2007 byly převedeny pod správu organizace Správa městských sportovišť Kolín. Viz 

https://www.smsk.cz/ 
474 http://www.muzeumkolin.cz/o-muzeu/historie/, https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/domy-v-ulici-

brandlove-centrum  
475 https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/dum-cp-8-veigertovsky, 
476 https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/zalabske-kino-byvale 
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v roce 2016.477 Nynější kolínské Kino, Kino 99, bylo otevřeno v roce 1999 a sídlí v budově 

dnešní polikliniky, v konferenčních sálech po bývalém národním výboru.  

 

Sametová revoluce v Kolíně je neodmyslitelně spojena s kolínským divadlem. Právě 

odtud přišla první oficiální reakce na to, co se stalo na Národní třídě, právě tam bylo první 

místo, na které se mohli lidé obrátit s dotazy o dění, a právě kolínské divadlo mělo velký 

potenciál informace dále šířit. Hrdinská nálepka divadlu po revoluci však nezůstala, s problémy, 

kterými divadlo vyloženě oplývalo, se obraz divadla před veřejností změnil.  

Zaměstnanecké spory, neodborné vedení a nedostatečná finanční pomoc státu vedly 

k tomu, že se divadlo ocitlo v krizi. Městský úřad, který od listopadu 1990 spravoval městské 

kulturní instituce, sloučil 31. května 1991 do jedné instituce právě Městské divadlo spolu 

s Domem kultury. Zisk z koncertů, plesů, různých setkávání a dalších akcí měl být potřebnou 

finanční injekcí do pokulhávajícího rozpočtu divadla.478 Tato spolupráce nepřinesla nic jiného 

než odliv prostředků z Domu kultury, a tak se 31. srpna 1992 Dům kultury opět osamostatnil. 

„O kolínském divadle bylo rozhodnuto, že po dvaačtyřiceti letech se ruší profesionální scéna. 

Pro město Kolín je finančně neúnosné. Z bývalých 56 zaměstnanců by v roce 1992 mělo zůstat 

12 a ti by měli zajištovat celý provoz budovy, naplnit ji programem a postarat se o to, aby 

všechny kulturní iniciativy měly doširoka otevřené dveře. Předpokládá se, že dotace města 

klesne ze 4 mil na 2 mil ročně. Do Kolína bude dovážena špičková kultura a úspěšná 

představení. Většině obyvatel je osud současné scény lhostejný.“479 Spolupráce divadla a domu 

kultury nebyla zřejmě tak úspěšná, jak zastupitelstvo předpokládalo. Finanční situace, a nejen 

ta, se zřejmě tímto krokem nezlepšila. V kronice z roku 2009 kronikář P. Pobříslo, který byl 

v roce 1992 tajemníkem městského úřadu – v roce 1992 přešlo divadlo pod jeho správu – uvedl: 

„do podzimu roku 1992 se činnost divadla, ale hlavně pak jeho profesionálního souboru jen 

potácela a nezadržitelně spěla ke svému konci. Nasvědčovala tomu např. i opakovaná výměna 

ředitelů […] neskrývaná řevnivost v hereckém souboru, kterou muselo v nejednom případě řešit 

i vedení města […]. Katastrofě se podobaly návštěvy na jednotlivých představeních.“480  

Již v roce 1990 se v Kupředu objevil článek o špatném finančním stavu divadla a naději, 

že tento stav zlepší nový ředitel, k čemuž nedošlo.481 V roce 1991 Kolínské noviny informovaly 

 
477 https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/francovo-kino-byvale 
478 Kronika, 1991, str. 34. 
479 Kronika, 1992, str. 28. 
480 Kronika, 2009, str. 114.  
481 Kupředu, 4. 10. 1990, str. 3. 
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o finanční situaci v divadle a napjaté atmosféře mezi zaměstnanci. V tomto článku, s názvem 

„Divadelní války“, tisk informoval o sepsání petice divadelního souboru proti tehdejšímu 

řediteli Římovskému a také o dotaci městského úřadu pro divadlo, která ročně čítala 4,5 milionů 

korun.482 Dle tohoto článku bylo divadlo „takového rozsahu“ přítěží pro městskou pokladnu, 

která v této době potřebovala vynakládat finance do jiných odvětví, například do životního 

prostředí. Kulturu bylo jistě potřeba podporovat, ale stálý divadelní soubor byl „přežitkem“ 

minulého režimu, který zatěžoval městský rozpočet, zvláště s přihlédnutím k faktu, že prostory 

kolínského divadla nebyly navrženy pro působení stálého souboru – divadlo mělo sloužit jako 

divadlo zájezdní.483  

Finanční problémy a neřešitelné sváry mezi zaměstnanci vedly k zániku stálé scény. 

Dalším faktorem narušující řádné fungování divadla bylo zřejmě i nestabilní vedení. Od 

listopadu 1989 se do počátku roku 1993 na pozici ředitele vystřídalo pět lidí. Nikdo nejspíš 

nedokázal vytvořit takový koncept, který by divadlo vyvedl z krize. A tak v lednu 1993 skončila 

více než čtyřicetiletá éra divadelního souboru, v divadle byl vyhlášen konec stálé scény – 

Kolínské divadlo se stalo pouze divadlem zájezdním.  

Těsně před Sametovou revolucí skončil na pozici ředitele Kolínského divadla J. 

Vyroubal, který tuto pozici zastával od roku 1983. „Dřívějšího ministerského úředníka a 

krajského kulturního inspektora, provázely hojné konflikty s členstvem a napjatá atmosféra, 

poznamenávající práci a její výsledky.“484 Na tomto postu ho vystřídal T. Engel, který zde 

působil mezi lety 1990 a 1991.485 Jeho následovníkem se stal P. Římovský, který byl hned 

v červnu 1991 vyměněn za R. Pechana. „[…] v červnu se MR486 opět zabývala divadlem. 

Rozhodla se jmenovat jejím ředitelem p. R. Pechana. Pan řed. Římovský byl z funkce ředitele 

odvolán v důsledku kampaně pracovníků divadla proti němu.“487 Ani tento ředitel se na své 

pozici neudržel příliš dlouho. Na jaře roku 1992 vyšly tzv. Cibulkovy seznamy, ve kterých bylo 

uvedeno jméno tehdejšího ředitele.488 Divadlo, na žádost svých pracovníků, přešlo do rukou 

tajemníka městského úřadu P. Pobřísla, který se o chod divadla staral do září 1992, kdy bylo 

rozhodnuto, že divadlo nebude mít od začátku příštího roku stálou scénu.489 Prozatímním 

 
482 Kolínské noviny. 28. 3. 1991, str. 4.  
483 Kolínské noviny. 28. 3. 1991, str. 4. 
484 http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Divadlo_Kol%C3%ADn 
485 Kolínské noviny. 28. 3. 1991, str. 4. 
486 Městská rada. 
487 Kronika, 1991, str. 46-47. 
488 Kronika, 1992, str. 24.  
489 Jména ředitelů divadla jsou uváděna pouze počátečním písmenem jména a jejich celé příjmení. Jejich celá 

jména nebyla v dostupných zdrojích.  
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ředitelem divadla byl jmenován Luboš Votroubek, který se později stal významnou osobností 

kolínského kulturního života mládeže – založil tzv. Rambajz klub, a Dům dětí a mládeže 

v Kolínské Zámecké.490 Koncem roku 1992 byl zvolen ředitelem divadla David Dvořák, který 

nastoupil od 1. ledna 1993 a působil zde do března 1997.491 

 

Kolínské divadlo však nebylo „typickým“ příkladem posametového vývoje kultury 

v Kolíně. V polovině 90. let byl kulturní život v Kolíně celkem pestrý, a to hlavně díky snaze 

„soukromníků“.492 Vedle institucí jako bylo divadlo a Dům kultury či muzeí a knihovny se 

v Kolíně začaly objevovat soukromé galerie, lidé měli možnost navštěvovat různé koncerty a 

festivaly, kde vystupovali zahraniční umělci, pořádaly se různé výstavy atd. Pro rozvoj kultury 

v Kolíně bylo příznivé to, že se mezi lidmi objevili odvážlivci, kteří se své nápady nebáli 

zrealizovat, ať už je to výše zmiňovaný David Dvořák493 či Kim Miloš Houdek a další. „Snažili 

jsme se v kultuře proces nastartovat tak, aby se na něj za 10 či 20 let dalo navazovat. To se nám 

v počátku podařilo. Jezdili k nám umělci z okolí a chválili. Kolín byl v první polovině 90. let 

kulturní velmoc. Zakládaly se tu zajímavé festivaly, ať to byl Funkeho Kolín, vyvíjel se festival 

pantomimy, takže výtvarno, fotografie, divadlo […]."494 Festival Funkeho Kolín je fotografický 

festival, který se koná k uctění památky Jaromíra Funkeho, Josefa Sudka a Eugena 

Wiškovského. Festival byl založený v Kolíně, protože právě zde se tito umělci setkali.495 V roce 

1988 Miloš Kim Houdek ve svém domě v bývalé židovské čtvrti zřídil první soukromou galerii, 

která se po revoluci stala uměleckým výtvarným centrem Kolína. V Malé galerii na hradbách 

vystavoval např. Joska Skalník, Jan Kubíček nebo Alva Hajn.496  

Dalším z počinů těchto nadšenců byl např. Kašparův mimoriál (1992), na který se sjeli 

umělci zabývající se pantomimou. Tato akce vznikla na počest slavného francouzského mima 

Jeana Gasparda Deburau, který se narodil právě v Kolíně. „My jsme pak dělali festival, to byl 

první ročník Mimoriálu, tak to jsme dělali zahradu oběšenců v pivovaře, kterej byl uplně 

rozpadlej. […] To se přivezli nějaký soubory, hráli tady Bolkové Polívkové, takový ty profíci. 

A zbytek nás z toho Kolína, ještě z Davidem Vávrou a těma všema lidma, který taky jako 

Sklepáci, nemohli hrát a neměli tu oficialitu. Tak se uďál se takovej velkej happening na Labi, 

 
490 Kronika, 1992, str. 44.  
491 Kronika, 2009, str. 118.  
492 Rozhovor s Davidem Dvořákem, 15. 11. 2018.  
493 David Dvořák jako student se spolužáky z gymnázia vytvořil uměleckou skupinu Sysal, která se věnovala 

převážně fotografii. Na postu ředitele divadla vytvořil spolu se svými kamarády autorské divadlo Igdyž. 
494 https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/kim-houdek-mohlo-se-podarit-vic-20150117.html 
495 http://www.funkehokolin.com/index.php?id=1 
496 https://www.pribehynasichsousedu.cz/media/milos-houdek-zivotopis.pdf 
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kterej se jmenoval Kašparovy barvy a tam se jezdilo na lodi. A moje funkce byla to, že jsem 

z paneláku, kterej tam byl naproti, hodil jsme takový role barevný a lítaly tam letadla.“497  

V Kolíně je silně zakotvena tradice dechové hudby, která je svázána s hudebníkem, 

dirigentem a skladatelem Františkem Kmochem, který se v Kolíně narodil. Na jeho počest byl 

v roce 1962 založen v Kolíně festival dechové hudby nesoucí název Kmochův Kolín. Tento 

festival se od svého založení konal každý rok bez ohledu na politickou a sociální situaci,498 tedy 

i bezprostředně po rozpadu komunistického režimu v Československu. O ročníku v roce 1990 

není v kronice zmínka. Kmochův Kolín se vždy konal během prvních týdnů v červnu, a právě 

v těchto dnech probíhaly volby. V kolínském tisku se neobjevily žádné letáky či reklamy 

propagující první polistopadový ročník této akce, ale až po konání festivalu byl v Kupředu 

stručně popsán průběh. Festivalu se dle tohoto článku účastnily pouze tuzemské kapely a 

orchestry, ale přítomní si tento svátek hudby prý velmi užili.499 O pozdějších ročnících však 

zmínky jsou. „14. -16. června se konal 29. Kmochův Kolín. Zaskvěl se v celé své kráse a potěšil 

své návštěvníky. Konalo se 17 koncertů a vrchol Monstrkoncert byl za účasti 1200 hudebníků. 

Byl to opět úspěch lidové a umělecké kultury. Diváci viděli to, kvůli čemu přijeli [...] 

promenádní koncert, průvod městem, mažoretky.“500 Otevřením hranic do Československa 

začaly proudit různé zahraniční produkty, kulturní vlivy atd., takže i na festivalu dechové hudby 

měli návštěvníci možnost poslouchat hudebníky ze zahraničí, pro které se Kmochův Kolín stal 

jednou z prestižních hudebních přehlídek dechových souborů. Již během prvních 

polistopadových ročníků se festivalu účastnily dechové orchestry z Německa, Rakouska, Itálie 

a Švédska (1992). V souvislosti s dechovou hudbou nelze nezmínit i Městskou hudbu Františka 

Kmocha, která se po revoluci rozjela do světa, kde sklízela úspěchy na soutěžích a přehlídkách. 

„Hudebníci zahráli v roce 1990 nadšeným posluchačům ve Velké Británii, v roce 1991 v Itálii, 

1992 v Holandsku. Kmochova hudba poprvé přeletěla oceán a v roce 1993 koncertovala v 

Kanadě a USA.“501 

Avšak Kolínem nezněla pouze dechová hudba. Luboš Votroubek, který byl ředitelem 

kolínského klubu Zámecká, který připravoval akce převážně pro dětské publikum, založil klub 

Rambajz, který měl „obohatit“ kulturní program Zámecké. Chtěl tak „zaplnit mezeru v nabídce, 

 
497 Rozhovor s Davidem Dvořákem, 15. 11. 2018. 
498 Festival se od roku 1962 konal každý rok, výjimka byl rok 2003, kdy byl z organizačních důvodů odložen. 

Viz. http://www.kmochovahudba.cz/index.php/o-nas/historie-orchestru 
499 Kupředu, 21. 6. 1990, str. 1.  
500 Kronika, 1991, str. 34. 
501 http://www.kmochovahudba.cz/index.php/o-nas/historie-orchestru 
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která tu zejména v oblasti rockové hudby vznikla.“502 Vnik tohoto klubu byla nejspíš právě 

reakce na nedostatek hudby, která by stála v „protikladu“ ke kolínské tradici, hudba, která 

nedostala do této doby zřejmě tolik prostoru. V roce 1991 v Rambajz klubu vystoupili např. Psí 

vojáci, Jaroslav Hutka, Radim Hladík, Visací zámek či Asanační pásmo.503 

 

Po revoluci bylo řešení škod napáchaných minulým režimem jedna z hlavních priorit 

vedení měst, vedle obměny stávajícího správního aparátu. V případě Kolína se řešilo hodně 

životní prostředí, zanedbaná infrastruktura a výstavba, a možná proto byly další součásti 

veřejného života, jako právě kultura, odsunuty na vedlejší kolej. Této myšlence napovídá i fakt, 

že zmínky o kulturních aktivitách jsou během prvních let po revoluci, jak v tisku, tak v kronice, 

sporé. V kultuře se takto „veřejně“ řešily problémy oproti samotné prezentaci kulturních 

institucí. V prvních letech od revoluce to byly problémy divadla, ale ani dle vyjádření v kronice 

o lhostejnosti veřejnosti k osudu divadla (viz výše),504 nejspíš nebyl tento problém středem 

pozornosti občanů Kolína. Ani Kmochovu Kolínu nebyla věnovaná taková pozornost, jako 

v pozdějších letech, kdy se tento festival dechové hudby stal mezinárodně známým. První 

ročník Kmochova Kolína byl nejspíše zastíněn volbami, které se konaly o týden později. Toto 

však neznamená, že kultura v Kolíně během prvních let neexistovala.  

Tím, kdo v prvních letech po revoluci byl kulturním hybatelem byli tedy nejspíše ti, kteří 

se konečně mohli po letech restrikcí umělecky realizovat. Lidé, kteří své myšlenky dříve neměli 

možnost realizovat, konečně dostali prostor, „[…] to nadšení bylo to, že jsme najednou mohli 

něco dělat v tom oboru co jsme chtěli, mohli jsme dělat divadlo a výstavy. A mohlo se o tom 

mluvit a scházeli jsme se a mohli jsme se někde podílet na nějaký akci a tam se promítali jenom 

filmy a nestála ti tam ta policie. To bylo pro nás to nejdůležitější.“505  A tak vznikaly různé 

umělecké organizační skupiny, ať už to byla Galerie Na hradbách či různé malé spolky. Právě 

ty později stály za vznikem velkých kulturních akcí. Tyto aktivity a lidé stojícími za nimi, se 

postaraly o to, aby se pod tíhou minulosti kultura v Kolíně nezhroutila úplně.  

Těžkosti oficiálních kulturních institucí byly možná způsobeny tím, že se v prvních 

měsících a letech nedokázaly tak rychle odpoutat od fungování, které bylo nastavené po celá 

desetiletí. V kombinaci s nezájmem veřejnosti o jejich osudy a také s finančními problémy, 

byly tyto instituce a kulturní akce v prvních letech podrobeny určité „zkoušce“, která otestovala 

 
502 Kolínské noviny, 3. 10. 1991, str. 7.  
503 Kolínské noviny, 3. 10. 1991, str. 7.  
504 Kronika, 1992, str. 28. 
505 Rozhovor s Davidem Dvořákem, 15. 11. 2018. 
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jejich samostatnost a schopnost obstát před veřejností bez větší pomoci od města. Kdežto 

„občanské aktivity“ vycházející přímo z touhy po tom, co předtím být produkováno nemohlo, 

byly úspěšné. S tím se se však „oficiální kultura“ po čase vyrovnala – ať už to byly zahraniční 

orchestry na Kmochově Kolíně nebo reorganizace muzeí a znovuotevření sbírek – a vytvořila 

si osobitý koncept a tím si i vybudovala svou základnu návštěvníků. 

 

7.3. Shrnutí kapitoly 

Na začátku 90. let docházelo ke změnám ve všech oblastech veřejného života – ať už šlo 

o změny na poli politiky, práva, hospodářství atd. Vytvářely se podmínky a prostor pro 

transformaci na demokratický systém – tady šlo především o „legální“, tedy zákonné podmínky. 

Součástí tohoto procesu bylo také vypořádávání se s pozůstatky bývalého režimu, a tak byla 

zrušena StB, schválen zákon o lustracích či konečně došlo k odchodu vojsk SSSR z území 

Československa. Demokratické reformy však nepřinášely pouze to „lepší“, a tedy uvolnění 

režimu a všeobecné svobody, ale s reformami a změnami přišly první problémy nového 

uspořádání. Objevovaly se socioekonomické problémy, spojené s nezaměstnaností a propadem 

trhu, na druhou stranu byli lidé, kteří dokázali situace využít a obohatit se na úkor druhých. 

 

Regionální „posametové dění“ bylo příkladem uvedení veškerých reforem a změn a jejich 

následků do praxe. První rok svobody byla z velké části pozornost upřena na volby. Byly to 

první svobodné volby po čtyřiceti letech, první volby, ve kterých mohla veřejnost opravdu 

vyjádřit své přání a vybrat si toho, kdo bude zastupovat její zájmy. V těchto volbách se ukázalo, 

jak velikou podporu má OF, ale také i to, že komunistická strana má stále své příznivce. První 

parlamentní volby byly v režii OF, které získalo v Kolíně značné procento hlasů – dokonce 

jeden ze zástupců kolínské OF se dostal do České národní rady. Volby, které měly bezprostřední 

vliv na další vývoj města, byly volby listopadové, volby do městského zastupitelstva. Stejně 

jako centrální hnutí OF, kolínské hnutí ztrácelo na své pozici u veřejnosti – reputace OF byla 

narušena vnitřními spory, které vyústily v rozdělení a posléze v zánik hnutí. Kolínské OF spolu 

s dalšími stranami podobného „směru“ vytvořilo koalici, se kterou tyto volby vyhrálo. Avšak 

hnutí celorepublikové i kolínské nefungovalo jako plnohodnotná politická strana a ani primárně 

nevzniklo jako politická strana. OF bylo to, co společnost provedlo počátkem transformace, ale 

později se rozdrobilo do jiných politických stran, které měly konkrétnější program a směr.  

Od listopadu 1989 do voleb do zastupitelstva OF funkčně nahradilo dozorčí orgány 

městské zprávy. Vytvořilo systém kontroly, který zasahoval do všech důležitých částí veřejného 

života a také dohlížel na činnost prozatímní městské správy, MNV.  
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V rámci centrálně přijatých změn, byla pozornost v prvních letech upřena na životní 

prostředí. Toto vycházelo zřejmě z charakteru města, které bylo průmyslové, a tedy průmyslem 

značně znečištěné.  Ve městě se v tomto ohledu řešila kvalita ovzduší a pitné vody. S životním 

prostředím také souvisely projekty, které byly za minulého režimu započaty, ale nedokončeny 

– konkrétně průtah Kolínem a Chvaletický parovod. V řešení takovýchto záležitostí měly své 

místo veřejné debaty o tom, jakým směrem se má projekt ubírat či jej dále realizovat – toto se 

dělo pomocí veřejných anket.  

Od roku 1991 v Kolíně probíhala privatizace. O první vlně privatizací byla veřejnost 

pravidelně informována tiskem. První vlna privatizací nebyla v Kolíně „poskvrněna“ 

korupčními a podvodnými aférami, kolínský tisk žádné nekalé praktiky během aukcí v rámci 

malé privatizace nezaznamenal. Druhá vlna privatizace, která je spojována s privatizací 

kuponovou, nebyla v Kolíně snad tolik sledována jako první vlna. V tisku i kronice se zmínky 

objevují, ale neposkytují žádné širší detaily. 

Jedním z významných témat posametového vývoje v Kolíně je kultura. Stav kultury byl 

po letech komunistické nadvlády havarijní. Této skutečnosti rozhodně nepřidala situace na 

začátku 90. let, kdy byla kultura značně zanedbávána na úkor vážnějších problémů města. Na 

tzv. katastrofální scénář však překvapivě nedošlo. Kulturní instituce první roky zanedbávání 

přežily, dokázaly se etablovat a fungují prakticky dodnes. Jediné kulturní zařízení, které 

„doplatilo“ na revoluci, bylo kolínské divadlo. Kulturu však netvořily pouze oficiální instituce, 

ale i „tvorba lidová“. V Kolíně se objevila řada osobností, které se zasloužili o to, aby Kolín 

kulturně žil, ať už po stránce hudební, výtvarné či divadelní.  

 

Jedním z problémů, který převrat vyplavil na povrch, byly vnitrostátní problémy mezi 

Čechy a Slováky. Tento spor byl však zakořeněn ve společnosti již v minulosti a proces 

transformace poskytl Slovákům důvod k požadavku větších kompetencí a všeobecně větší 

svobody v rámci federace. Nespokojenost s vývojem situace na tomto poli vedl k rozpadu 

federace a k vytvoření dvou nezávislých států, a to České republiky a Slovenské republiky.  

Zajímavým faktem bylo zjištění, že ani kolínský tisk, ani kronika nijak nereflektovaly 

rozpad federace. V kronice z každého roku je vždy souhrn celorepublikového dění, a v roce 

1992 a 1993 tato skutečnost zmíněna byla, ale pouze v krátkosti a bez nějakého odkazu na 

reakci kolínské veřejnosti. Podobná situace byla v Kolínských novinách, což bylo o to 

podivnější, že ty na konci roku 1989 a v roce 1990 působily jako zdroj informací nejen na 

úrovni regionu, ale zasahovaly tam i zprávy celostátní, také poskytovaly prostor občanům 
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k jejich vyjádření a reflexi právě k takovýmto událostem. V roce 1992 se objevovaly zprávy o 

československých jednáních, ale nebyla zde žádná diskuze.  

Tato skutečnost může vypovídat o určitém postoji, a to hlavně Čechů, k česko-slovenské 

otázce. V prvních letech transformace se česká veřejnost soustředila hlavně na ekonomické 

reformy, kdežto Slováci se zaobírali právě tímto vnitropolitickým problémem. Je zajímavé také 

to, že ani v rozhovorech se narátoři touto částí československých dějin nijak široce nezabývali. 

Soustředili se hlavně na události konce roku 1989, a to, jak je prožívali a později na své osudy 

na začátku 90. let. Během přímého dotazování na toto téma zazněla od některých nad rozpadem 

federace určitá lítost. „Asi mi to bylo líto, nevím, neprožíval jsem to. Bylo mi to líto, je to něco 

nepoznaného, takže trochu obava je, že jsme se roztrhli. Nějak se žít musí […],“506 Zazněla 

nejen lítost, ale také strach z následného vývoje. „Tak tohle jsem já v tý době, to mi bylo těch 

dvacet, tak jsme to brali, že se stalo něco špatně s tou revolucí. Někdo už se zase snaží nám 

něco, jako ten strach z toho, aby se něco nevrátilo, abychom nepošpinili něco, co se tady ty tři 

roky dělalo. […],“507. Z tohoto pohledu se zdá, že tento česko-slovenský spor, byl spíše sporem 

pouze slovenským. 

 

  

 
506 Rozhovor s Rostislavem Vodičkou, 3. 12. 2018. 
507 Rozhovor s Davidem Dvořákem, 15. 11. 2018. 



114 
 

8. Závěr 

 

Cílem předkládané práce bylo popsat a vysvětlit průběh Sametové revoluce a následného 

procesu politické a celospolečenské transformace v Kolíně. Záměrem bylo ukázat na 

konkrétním případě, tedy městě Kolíně, určité historické období a některé jeho aspekty, 

především to jak se „velké“ dějiny a historické události Sametové revoluce a procesu 

transformace promítaly a odrážely na regionální úrovni.  K této formě výkladu bylo vhodné 

využít takovou perspektivu, která by co nejúčinněji propojila obě roviny. Na jedné straně by 

regionální dění neodtrhla od dění celostátního a celospolečenského, na straně druhé by u 

lokálních procesů dostatečně vylíčila jejich specifičnost a jedinečnost. Zvoleným přístupem se 

stala mikrohistorie, která po metodologické stránce dovoluje převyprávět jedinečnost „malých“ 

příběhů na pozadí „velkých dějin“ a obecných historických událostí. Snahou práce tak bylo 

odhalit, jak se určité historické procesy, v tomto případě Sametová revoluce a následný proces 

tzv. transformace do konce roku 1992, projevovaly ve větší i menší míře v událostech a dění 

konkrétního místa. Zároveň se text pokoušel vypíchnout některé politické, sociální a 

ekonomické aspekty, které byly pro Kolín jako regionální centrum v dané době specifické a 

jedinečné.  

Práce se v obecné rovině snažila ilustrovat oboustranný vztah pražského centra a regionů. 

Na kolínském příkladu je viditelné to, že i přesto, že pražské události měly na dění v regionech 

značný vliv, revoluce nabyla v jednotlivých regionech a městech svou specifickou podobu. 

Důležitým faktorem pro podobu Sametové revoluce byla skutečnost, že v Kolíně nebyla na 

konci normalizační éry prakticky žádná větší opoziční skupina, která by měla blízké vztahy 

s okruhem pražského disentu, a která by dění po 17. listopadu a informace o něm okamžitě a 

efektivně zpracovala a šířila. Občanské fórum – tehdy hlavní „hybatel“ revolučních událostí – 

bylo založeno s téměř týdenním zpožděním od pražského hnutí. Ve výsledku to mělo za 

následek to, že Kolín508 začal ve větší míře participovat na revoluci až o týden později od 

událostí na Národní třídě. V Kolíně nebyly podmínky k tomu, aby zde revoluce probíhala stejně 

jako v Praze. Kupříkladu jednou z těchto podmínek může být ta skutečnost, že značnou část 

obyvatelstva tvořila dělnická třída, což je ve všeobecném povědomí vrstva, která byla „páteří 

společnosti“ a byla tedy velkou oporou komunistické strany. Dále pak město nemělo vysokou 

školu, a proto zde chyběla tato specifická společenská skupina, která měla na průběhu Sametové 

revoluce obrovský podíl. Samotný průběh Sametové revoluce v listopadu 1989 v Kolíně 

 
508 Tímto je míněna širší veřejnost. 
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neodrážel průběh revoluce v Praze i z důvodu překotnosti událostí, které se doslova „valily“ 

v rychlém sledu, kdy se politická situace vyvíjela každým dnem. 

První polovina 90. let minulého století byla v Československu spjata s celospolečenskými 

změnami v oblastech politiky, hospodářství a kultury. V kontextu regionálního dění můžeme 

sledovat, jak konkrétní změny v rámci tzv. transformace probíhaly v lokálním měřítku. Na 

příkladu města Kolína lze však rovněž pozorovat, že proces transformace nebyl pouze o 

„zvučných“ a „velkých“ celostátních procesech. Města a obce „žily“ v tomto období nejen 

„velkými dějinami“, ale podobu porevolučního vývoje z velké části určovaly regionální 

problémy a různé kauzy, které měly mnohdy své kořeny v období pozdní normalizace. 

V Kolíně bylo na začátku 90. let například velkým tématem životní prostředí, jehož stav byl 

v důsledku průmyslového charakteru města s převahou chemického průmyslu téměř 

„havarijní“ – kritizován byl špatný stav povrchové i podpovrchové vody, znečištěné ovzduší 

atd. V souvislosti s tím se řešilo pokračování výstavby průmyslové a dopravní infrastruktury, a 

to konkrétně dostavba parovodu a silničního průtahu městem. Nejen životní prostředí „hýbalo“ 

životem města, noví zástupci městské samosprávy museli řešit další dílčí problémy a kauzy, 

např. neodpovídající stav kulturních zařízení, zdravotnictví atd.  

Regionální perspektiva nám dovoluje nahlédnout blíže to, jakými problémy žila v době 

transformace česká společnost na každodenní úrovni, jaké aspekty lidského života byly 

vnímány jako nejvíce zasažené bývalým komunistickým režimem a také jaké kroky a úsilí byly 

pro proměnu politické, hospodářské i kulturní krajiny vynaloženy. Regionální perspektiva 

akcentuje pohled na takové procesy, kterým výklad „velkých dějin“ nedává tolik prostoru – 

např. lokální kulturní dění, symbolické změny ve veřejném prostoru, ekologické problémy 

konkrétních regionů a měst atd. V případě města Kolína regionální dění v zkoumaném období 

transformace odráží vcelku logicky mnohem v menší míře aktuální politické události „velkých 

dějin“ než tomu bylo na konci roku 1989. V této části práce se „makroperspektiva“ projevuje 

především prostřednictvím dlouhodobých tendencí celostátní úrovně – např. hospodářské 

reformy, fenoménu voleb a jejich příprav atd. – a do popředí tak vystupuje „svébytný“ vývoj 

města. 

 

Regionální reflexe událostí Sametové revoluce již nejsou v české historiografii zcela 

novou záležitostí, ale přesto je v této oblasti spoustu „neprobádaného“. Existují práce o 

krajských a okresních městech, ale jistě by bylo zajímavé sestoupit ještě o schod níž a probádat 

toto období např. na úrovni obcí a venkova. V mnoha regionech však stále ještě chybí 

vykreslení a badatelský zájem o události ve větších městech, což je i příklad Kolína. Přes to, že 
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je Kolín bývalé okresní město, problematice událostí Sametové revoluce a období prvních let 

transformace se v souvislosti s bádáním novodobých dějin tohoto města, ještě prakticky nikdo 

systematicky nevěnoval. Tato práce rozhodně nezahrnuje vše, co se o daném období a regionu 

dalo napsat i z toho důvodu, že byla právě prvním badatelským počinem týkající se této 

problematiky. Do budoucna se rozhodně rýsují možnosti zkoumat tento problém z jiných úhlů 

pohledu i za pomoci jiných přístupů, zabývat se konkrétními dílčími problémy a oblastmi více 

do hloubky a použít další prameny v současné době nedostupné – tuto práci negativně v tomto 

smyslu ovlivnil archivní zákon, který znemožnil nahlédnout do některých pravděpodobně 

cenných dokumentů (např. zápisů ze schůzí MNV Kolín). Rozhodně by bylo přínosné toto téma 

zpracovat pomocí orální historie a hlubšího aktérského pohledu na dané události. Sametová 

revoluce je historická událost soudobých dějin, která je relativně nedávná, a tak je stále spoustu 

pamětníků a aktérů, kteří by mohli sdílet své zkušenosti a vzpomínky.  

.  
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9. Seznam zkratek 
 

ČKD – strojírenský podnik Českomoravská-Kolben-Daněk 

ČNR – Česká národní rada 

ČSDF – Československé demokratické fórum  

ČSL – Československá strana lidová 

ČSS – Československé strana socialistická 

ČSSD – Československá sociálně demokratická strana 

ČSSR – Československá socialistická republika 

ČTK – Česká tisková kancelář 

DBMK – Demokratický blok města Kolína 

FS – Federální shromáždění 

KDU – Křesťansko-demokratická unie  

MNV – Městský národní výbor 

MV KSČ – Městský výbor Komunistické strany Československa 

NDR – Německá demokratická republika 

NF – Národní fronta 

OF – Občanské fórum 

ONV – Okresní národní výbor 

OV KSČ – Okresní výbor Komunistické strany Československa 

RUMO – Rafinerie upotřebených motorových olejů 

SRN – Spolková republika Německo 

SSM – Socialistický svaz mládeže 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

StB – Státní bezpečnost 

SZ – Strana zelených 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

VPN – Verejnosť proti nasiliu 

ZNZ – Zemědělský nákup a zásobování 

ZO KSČ – Základní organizace Komunistické strany Československa 
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III.  

• Rozhovor s Bohuslavem Neumannem vedla Anežka Mejzrová. Pořízeno 9. 11. 2018 
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11. Přílohy 

 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

Příloha č. 2: Návštěva pražských herců – obrazová příloha  

Příloha č. 3: Generální stávka – obrazová příloha 

Příloha č. 4: Volební plakáty – obrazová příloha 

Příloha č. 5: Vztyčení sochy T.G. Masaryka – obrazová příloha 

Příloha č. 6: Podstavec Leninovy sochy – obrazová příloha 

Příloha č. 7: Rozhovory – disk  
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Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas ke zpracování  

a zpřístupnění osobních a citlivých údajů 

Já, níže podepsaný/á (dále jen ,,narátor/ka): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(GDPR), tímto uděluji svůj výslovný a svobodný souhlas se zpracováním veškerých svých 

osobních a citlivých údajů, které jsem poskytl/a během rozhovorů pořízených ve zvukové či 

audio-vizuální podobě v rámci výzkumného projektu k bakalářské/diplomové/disertační práci 

studenta/studentky: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

s pracovním názvem:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Beru na vědomí, že své osobní a citlivé údaje poskytuji pro následující účely: 

• vědecký či historický výzkum v oblasti humanitních věd; 

• publikační činnost (závěrečné kvalifikační práce, odborné články, studie, sborníky, 

monografie apod.). 

Jsem si vědom/a skutečnosti, že správcem těchto údajů se podpisem tohoto souhlasu stává 

výše uvedený student/ka. 

Souhlasím s tím, aby rozhovory a informace v nich obsažené byly poskytnuty v písemné 

či elektronické podobě také dalšímu subjektu, jímž je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 

a to výhradně pro účely vědeckého či historického výzkumu v oblasti humanitních věd, 

publikační a vzdělávací činnost a archivaci ve veřejném zájmu – hodící se zaškrtněte: 

 souhlasím 

 nesouhlasím 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o 

ochraně osobních údajů mám právo: 
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• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů 

samostatně; 

• vyžádat si informaci o tom, jaké osobní a citlivé údaje jsou o mně zpracovávány; 

• vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních a citlivých údajů; 

• žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod; 

• žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl 

důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem; 

• žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů; 

• vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně 

souvisejícího profilování; 

• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování; 

• mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě 

do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem. 

Pro kontaktování správce ve věci ochrany osobních a citlivých údajů lze využít následující 

kontakt (telefonní číslo, emailová adresa) na student/a/ku: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Individuální požadavky narátor/a/ky, jimiž je správce údajů (a případně další subjekt) povinen 

se řídit (např. anonymizace dat, požadavek autorizace přepisu před publikací, zákaz využití 

rozhovorů dalšími subjekty/třetími stranami nebo v rámci jiných výzkumů apod.) – hodící se 

zaškrtněte: 

 nepožaduji 

 požaduji, uveďte Vaše konkrétní požadavky: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

Datum, místo podpisu:  ………………………………………………………            

 

Podpis narátor/a/ky:  ……………………………………………………… 
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Příloha č. 3: Návštěva pražských herců 

- návštěva pražských herců – Petr Kostka v Městském divadle Kolín 

- Všetečka, 1990, str. 138.  
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Příloha č. 3: Generální stávka 

- Generální stávka – zástupci Městského divadla Kolín 

- Fuchsová, 2013, str. 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Generální stávka – Náměstí Obránců míru (později Karlovo náměstí) 

- Fuchsová, 2013, str. 309 
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- Generální stávka – Náměstí Obránců míru (později Karlovo náměstí), pohled od Jitřenky 

- Fuchsová, 2013, str. 311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Generální stávka – Náměstí Obránců míru (později Karlovo náměstí), pohled z Kouřimské 

ulice 

- Fuchsová, 2013, str. 315. 
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Příloha č. 4: Volební plakáty 

- Volební plakát KSČ v Kupředu. 

- Kupředu, 10. 5. 1990, str. 5. 
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- Volební plakát KSČ v Kupředu 

- Kupředu 31. 5. 1990, str. 5. 
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- Volební plakát Sociální demokracie v Kupředu. 

- Kupředu, 17. 5. 1990, str. 5. 
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- Volební plakát Československé strany socialistické v Kupředu. 

- Kupředu 24. 5. 1990, str. 5. 

 

¨ 
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- Volební plakát Občanského fóra v Kupředu. 

- Kupředu, 31. 5. 1990, str. 6.  
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Příloha č. 5: Vztyčení sochy T.G. Masaryka 

- Kupředu, 8. 11. 1990, str. 3. 
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Příloha č. 6: Podstavec Leninovy sochy 

- Kolínské noviny, 24. 10. 1991, str. 6. 
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Příloha č. 7: Rozhovory  

Další přílohou této práce je disk obsahující čtyři složky se jmény narátorů. Každá z nich 

obsahuje podepsaný souhlas narátora s nahrávkou, přepis nahrávky a nahrávku samu. Tento 

disk je součástí tištěné verze práce.  


