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Anotace 

Účelem této práce je shrnout reformní dění v Československu, srovnat jej s představami 

Michaila S. Gorbačova uvedených v jeho knize Přestavba a nové myšlení pro naši zemi 

a pro celý svět (1987) a odpovědět na otázku, zda normalizační režim v ČSSR prováděl 

reformy odpovědně dle myšlenek generálního tajemníka ÚV KSSS, či tak, aby především 

chránil své mocenské postavení a stabilitu. Mezi československými komunisty panovaly 

obavy, že v opačném případě by mohly tyto atributy být ohroženy, zejména pokud se jednalo 

o otázku přijetí glasnosti a s ní spojeného umožnění veřejné kritiky a diskuze nad věcmi 

veřejnými, jež s sebou mohly přinést i přehodnocování či rehabilitaci reformního Pražského 

jara. Z násilného potlačení Pražského jara vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 zdejší 

establishment vyvozoval svou legitimitu a bylo v jeho zájmu, aby nedopustil opakování 

podobného společenského uvolnění, které perestrojka a glasnosť nabízely.  

Práce také představí ekonomickou a společensko-politickou situaci v Československu, která 

předcházela a zasahovala do časového období po nástupu Michaila Gorbačova do čela 

Sovětského svazu a počátku jeho reformních snah, a na jejímž podhoubí měly být reformy 

prováděny. Budou nastíněny i motivace jednotlivých zájmových stran v KSČ, které 

odůvodňovaly jejich postoje vůči novému politickému kursu Sovětského svazu.  

 

Annotation 

The purpose of this thesis is to summarize the reform process in Czechoslovakia, compare 

it with the ideas of Mikhail S. Gorbachev in his book Perestroika and New Thinking for our 

Country and the World (1987) and answer the question of whether the normalization regime 

in the Czechoslovak Socialist Republic implemented reforms responsibly according to ideas 

of the Secretary General of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet 

Union, or in such a way that the conservative politicians primarily protected their position 

of power and stability. Among them there were fears the current status quo could otherwise 

be endangered, especially when it came to the issue of accepting glasnost and the associated 

possibility of public criticism and discussion of public affairs, which could also bring with 

it a reassessment or rehabilitation of the reform Prague Spring. From its violent suppression 

by Warsaw Pact troops in August 1968, the local establishment deduced its legitimacy and 

was in its interest not to allow a repetition of a similar social easing that perestroika and 

glasnost offered.  



 

 

 

The thesis also presents the economic and socio-political situation in Czechoslovakia, which 

preceded and intervened in the period after Gorbachev took office at the helm of the Soviet 

Union and the beginning of his reform efforts, and in which fungus reforms were to be 

implemented. The motivations of factions in the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ), 

which justified their attitudes towards a new political course of the Soviet Union will also 

be outlined here. 
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Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je analýza průběhu reformního období perestrojka 

(česky přestavba) v Československu a jeho srovnání s představami jejich iniciátora 

Michaila S. Gorbačova. Perestrojka a glasnosť, které byly ve druhé polovině 

80. let 20. století implementovány ve snaze o řešení hospodářské krize a strukturální 

zaostalosti sovětského systému, výrazným způsobem ovlivnily i politický a společenský 

vývoj v zemích tehdejšího východního bloku. Vzhledem ke své modernizační 

a liberalizační povaze byly jednotlivými režimy v tehdejších satelitech SSSR ve střední 

a východní Evropě přijímány rozdílně. Objevily se mezi nimi dva důležité názorové 

proudy: státy, které reformy akceptovaly a zavedly do svých systémů, kam můžeme 

zařadit např. Polskou lidovou republiku a Maďarskou lidovou republiku, a na druhé straně 

konzervativnější země, jejichž postoj k liberálním reformám nebyl příliš vstřícný 

a v tento moment byly ideologicky „papežštější než papež“, tedy než samotný Sovětský 

svaz. Do této skupiny patřila kromě Německé demokratické republiky mimo jiné 

i Československá socialistická republika. Konzervativní představitelé normalizačního 

režimu, jenž zde nastoupil po potlačení reformních snah Pražského jara vojsky Varšavské 

dohody v srpnu 1968, se obávali, že by jej Gorbačovem prosazovaný nový politický kurs 

připravil o jeho násilně získanou a  udržovanou legitimitu, a tudíž se k uvolnění poměrů 

stavěli odmítavě. Nicméně kvůli své (dá se říci i navyklé) praxi následovat veškerou 

politickou linii Moskvy musela Praha reformy přijmout, zaváděla je však velmi 

neochotně a pomalým tempem. 

Výběr tématu je motivován mým zájmem o nahlédnutí na toto téma z jiného úhlu 

pohledu a o shrnutí reformní činnosti, která probíhala v ČSSR ve druhé polovině 80. let. 

Zasluhuje si pozornost, protože se zde v důsledku do té doby bezprecedentního 

politického uvolnění v SSSR po nástupu Gorbačovova vedení projevily rozpačitost 

a nejistota režimu, jež velmi ovlivňovaly jeho politické a ideologické směřování 

a rozhodování až do sametové revoluce v listopadu 1989. 

Cílem této práce bude reflektovat a konfrontovat představy generálního tajemníka 

ÚV KSSS Michaila S. Gorbačova o reformních programech perestrojka a glasnosť 

představené v jeho knize Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět1 (1987) 

s postojem a kroky komunistického režimu v ČSSR při jejich implementaci. Zaměřím 

                                                           
1 Michail S. Gorbačov, Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět (Praha: Nakladatelství 

Svoboda, 1987). 
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se přitom na období mezi lety 1986, kdy přijetí reformního programu (avšak týkajícího 

se jen hospodářské oblasti) projednával XVII. sjezd KSČ, a 1989, kdy došlo k pádu 

komunistického režimu. Na základě tohoto srovnání odpovím na otázku, jak 

se Československo stavělo k zavádění reforem na svém území a do jaké míry plnilo vize 

sovětského vedení. Má výzkumná hypotéza tedy zní, že přestože se československý režim 

přihlásil k reformnímu programu, činil pouze opatrné kroky, aby dosáhl konsenzu mezi 

sovětskými požadavky a stabilitou vlastního normalizačního systému. Potvrdím či 

vyvrátím ji komparací představ Michaila S. Gorbačova, uvedených v jeho již zmíněné 

knize, a vývoje implementace reformního programu v Československu mezi lety 1986 a 

1989. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol, z nichž se každá zabývá důležitými 

oblastmi veřejného života, kterých se reformní program v Československu měl dotknout 

a dotkl. V první kapitole nastíním, jak vypadala hospodářská situace ČSSR do doby 

zavedení prvních reforem. Dále je věnována pozornost vývoji postoje československých 

představitelů k perestrojce (resp. přestavbě) od již zmiňovaného XVII. sjezdu KSČ 

v Praze v březnu 1986, kde poprvé veřejně zazněly projevy hodnotící tehdejší reformní 

činnost v Sovětském svazu a připouštějící možné zavádění obdobných modernizačních 

prvků i v československém prostředí, a vysvětlím postoje politiků KSČ k tehdejší nové 

linii sovětské politiky. Ve druhé kapitole přistoupím k samotnému srovnání představ 

Michaila S. Gorbačova o reformách a praktického zavádění reforem v Československu, a 

sice v ekonomické a společensko-politické sféře. Jeho reformním ideám je v práci 

věnována samostatná subkapitola, která reflektuje, jak si Gorbačov představoval a 

obhajoval před veřejností zamýšlenou podobu dle něho velmi potřebných reforem 

v Sovětském svazu a i v ostatních státech východního bloku.  

Jak již bylo zmíněno, jedním z hlavních zdrojů a zároveň „zkoumaným objektem“ 

pro mou bakalářskou práci bude kniha Michaila S. Gorbačova Přestavba a nové myšlení 

pro naši zemi a pro celý svět vydaná v ČSSR v roce 1987. V této publikaci Gorbačov 

veřejnosti představil a vysvětlil reformní programy perestrojka a glasnosť, které 

prosazoval. Pro srovnání předpokládaných základních prvků reforem uvedených v této 

knize s jejich československým pojetím v praxi využiji sekundární literatury, která se 

zabývá zdejším průběhem přestavby. Na tomto místě mohu zmínit především knihy 

Michala Pullmanna Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu2 

                                                           
2 Michal Pullmann, Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu (Praha: 

Scriptorium, 2011). 
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a Martina Štefka Za fasádou jednoty: KSČ a SED po roce 1985,3 které mi sloužily jako 

důležitá opora pro výzkum průběhu přestavby v Československu a uceleně pojednávají o 

daném tématu. 

1 Cesta k československé přestavbě 

1.1 Ekonomická situace normalizační ČSSR  

Před samotnou analýzou průběhu přestavby v Československu je nutno se podívat na jeho 

ekonomickou situaci, kterou měly reformy napravit. Hospodářství se již delší dobu 

potýkalo s podobnými strukturálními problémy, jako sovětské (viz kapitola 2.1). Tehdejší 

postupy ČSSR v ekonomické oblasti v 70. a 80. letech neodpovídaly světovému trendu 

odvracení se ve výrobě od kvantity ke kvalitě, který zahrnoval zlepšování produktů po 

užitkové, funkční a estetické stránce, rozšiřování pestrosti nabízeného sortimentu 

a celkový vzrůst jeho konkurenceschopnosti.4 Československo se naopak potýkalo 

s neefektivitou výroby, špatným fungováním centrálního plánovacího systému a růstem 

zahraničního dluhu.5 To vše vyústilo v pokles hrubého domácího produktu a tím 

i finančního příjmu do státního rozpočtu. Tyto aspekty implikovaly další strukturální 

potíže, které se dotkly životního standardu Čechoslováků. Jednalo se zejména 

o nedostatky v zásobování některými druhy zboží, což způsobovalo jejich obtížné 

opatřování v obchodech a mělo za následek „korupční“ jednání, nejčastěji ve formě 

podpultového prodeje. Ve špatném stavu byl ze stejného důvodu i sociální systém, což se 

projevovalo mj. ve zdravotnictví, kde bylo v mnoha případech nutno disponovat protekcí 

k získání lékařské péče, nebo v zaostávání tehdejší výše starobního důchodu za úrovní 

průměrné mzdy.6 Tato skutečnost je vidět v tabulce č. 1, kde je uveden vývoj dalších 

důležitých sociálně-ekonomických veličin v daném období. 

 

 

 

                                                           
3 Martin Štefek, Za fasádou jednoty: KSČ a SED po roce 1985 (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014). 
4 Otakar Turek, Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Československu, Sešity Ústavu pro soudobé 

dějiny AV ČR, sv. 23 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995), 28. 
5 Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman, Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 

1944–1989 (Praha: Nakladatelství Libri, 2000), 591. 
6 Jan Křen, Dvě století střední Evropy (Argo, 2005), 966. 
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Tabulka č. 1 – vývoj sociálně ekonomických veličin mezi lety 1966 a 1985 (průměrný růst v %): 

Zdroj: Jan Rataj a Přemysl Houda, Československo v proměnách komunistického režimu (Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2010), 401. 

 

Je však nutno dodat, že ačkoli československá ekonomika přibližně od poloviny 

70. let ztrácela svou sílu, stále byla, díky své stabilní cenové politice, která spočívala 

v odmítání závislosti růstu či poklesu cen výrobků na tržních principech,7 schopna zajistit 

základní potřeby obyvatelstva, a tím alespoň částečně překlenout křivdy způsobené 

událostmi roku 1968. V praxi to znamenalo, že díky nízké ceně zboží a služeb se 

zvyšovala jejich dostupnost, a dařilo se tak předcházet životu obyvatel v nedostatku, 

kterému museli čelit lidé v sousedním Polsku,8 kde v červnu 1976 musel zdejší režim 

přikročit k umělému zvýšení cenové hladiny, což následně vyvolalo veřejné nepokoje.9 

Naproti tomu se kvůli existenci těchto „sociálních jistot“ (včetně garance zaměstnání)10 

mnoho československých občanů uchylovalo dle socioložky Jiřiny Šiklové do tzv. šedé 

zóny11 – raději s režimem ve svém každodenním životě spolupracovali (byť často ne 

s přesvědčením) a skrývali své skutečné postoje, aby s ním nemuseli jít do konfrontace 

a mít z toho problémy. Tuto situaci na konci 80. let shrnul v jednom ze svých esejů 

Petr Pithart, disident a polistopadový politik:  

„Poměry, režim, jak by se řeklo, nám denně nabízejí tisíc a jednu svůdnou 

možnost, jak si osobně polepšit či vůbec pomoci za cenu rezignace na profesionální 

odpovědnost, lidskou slušnost a občanskou důstojnost. Využívají snad všech lidských 

sklonů k pohodlnosti, sobectví, lhostejnosti. Tento režim stojí na své shovívavosti, 

maskované neúčinnou a téměř bezmocnou kontrolou a moralizováním, pevněji než na 

svých bezpečnostních sborech. Lidé se zkrátka upíšou zlu. Ona shovívavost to je, která 

                                                           
7 Jan Rataj a Přemysl Houda, Československo v proměnách komunistického režimu (Praha: Vysoká škola 

ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2010), 400. 
8 Turek, Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Československu., 30. 
9 Vykoukal, Litera a Tejchman, Východ, 548. 
10 Rataj, Československo v proměnách komunistického režimu, 401. 
11Sociologická encyklopedie. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. Dostupné z:  

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/%E2%80%9E%C5%A1ed%C3%A1_z%C3%B3na%E2%80%9C 

(staženo 14.března 2021). 

Ukazatel 1966-1970 1971-1977 1978-1980 1981-1985 

Užitý národní důchod 6,9 5,0 2,2 0,0 

Osobní spotřeba 5,4 4,8 1,7 1,0 

Průměrná mzda 5,4 3,5 2,7 1,8 

Průměrný starobní důchod 1,1 2,0 2,2 0,6 
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nás pokoušením běžných lidských slabostí v situaci celkového úpadku korumpuje, 

kompromituje jako občany, zaměstnance, otce a matky. Kompromituje nás v neposlední 

řadě před námi samými. Obtížně postižitelná, avšak téměř všeobecně rozšířená 

komplicita hanebných poměrů a lidí, kteří v nich žijí, nenávidí je, a přitom se jim musejí 

přizpůsobovat, aby přežili, je úhelným kamenem stability poměrů v zemi.“12 K věcem 

veřejným byli lidé v konečném důsledku spíše apatičtí a unikali před nimi do svého 

soukromí a za svými koníčky, což se pojilo s jedním ze symbolů doby normalizace, 

především s chalupařením. 

Vzhledem k výše uvedené společenské situaci, však není možno tehdejší stav 

v Československu příliš „idealizovat“, protože známky nefunkčnosti systému se 

projevovaly i zde, byť ne v takové míře, jako v Polsku a v Maďarsku, které čelily 

poměrně vysokému zadlužení a z toho vyplývajícím potížím.13 Proto se v některých 

ohledech objevovala určitá míra nespokojenosti obyvatelstva, které bylo režimem klamně 

přesvědčováno o „dokonalosti“ socialistického hospodaření, byť by málokdo (nutno 

podotknout dle tehdejších tendenčně zpracovaných průzkumů veřejného mínění) 

preferoval výměnu socialismu za kapitalistický systém.14 Rozhořčení plynulo 

přinejmenším z hodnocení kvality domácí ekonomiky na základě její komparace s 

ekonomikami zahraničními, které byly objektivně na lepší úrovni. Lidé ze svého úhlu 

pohledu porovnávali možnosti a životní úroveň, kterých se dostávalo v západních zemích, 

v nichž se mohli ocitnout nanejvýše jako turisté.15 Lidé tak po této úvaze nezřídka 

docházeli k závěru, že srovnávají nesrovnatelné. Důležitou roli v jejich hodnocení hrály 

i opakující se výpadky v zásobování některými druhy zboží (např. toaletního papíru či 

hliníkových víček na jogurty), které byly způsobeny nefunkčností centrálního řízení.16 

Celkově by se vztah funkčnosti systému a spokojenosti obyvatel s ním dal shrnout do 

schématu č. 1. 

 

                                                           
12 Petr Pithart, Prsty do ran I (Praha: Academia, 2018), 600. 
13 Luboš Švec, Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988–1991 (Praha: Dokořán, 2013), 

149. 
14 Rataj, Československo v proměnách komunistického režimu, 401–403. 
15 Turek, Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Československu, 29. 
16 Rataj, Československo v proměnách komunistického režimu, 403. 
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Schéma č. 1: Vztah funkčnosti systému a postojů obyvatelstva 

Zdroj: Otakar Turek, Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Československu, Sešity Ústavu pro soudobé 

dějiny AV ČR, sv. 23 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995), 9. 

1.2 Zájmové skupiny v KSČ a jejich postoje k přestavbě 

Pro pochopení výsledků XVII. sjezdu KSČ v březnu 1986 ve vztahu k zavádění nových 

reforem perestrojka je nutno posoudit prvotní kontext a vývoj názoru československého 

režimu k sovětským reformním plánům či obecně k modernizační činnosti. 

V Československu byla perestrojka před rokem 1987, kdy v jejím rámci i zde nastaly 

první systémové změny, veřejnosti prezentována spíše jako ryze sovětská záležitost. 

Samotný Gorbačov byl zmiňován a vyzdvihován jen v souvislosti s jeho mírovými 

aktivitami, nikoli však ve spojení s reformními snahami v Sovětském svazu.17 Již v roce 

1982, když po smrti Leonida I. Brežněva nastoupil do čela SSSR Jurij V. Andropov a 

zahájil odchýlení směřování sovětského režimu od dosavadního ideologického stylu 

řízení země k věcnějšímu řešení politických otázek, čímž se snažil o nalezení východiska 

ze stagnace éry svého předchůdce, se v KSČ utvořilo několik názorových proudů, které 

na tuto změnu kurzu reagovaly.18  Nejvýraznější míry štěpení strany nastalo po příchodu 

Gorbačova do čela SSSR. Pragmatická „frakce“, která byla reprezentována předsedou 

federální vlády Lubomírem Štrougalem a do určité míry i generálním tajemníkem ÚV 

KSČ a prezidentem Gustávem Husákem (který byl však k nové sovětské politice 

zdrženlivější než Štrougal), strukturální změny podporovala a uvědomovala si, že je třeba 

vzdát se některých prvků normalizačního řízení státu ve prospěch reformního řešení 

problémů země.19 Již od roku 1985 se projektem přestavby hospodářství zabývaly vládní 

                                                           
17 Pullmann, Konec experimentu, 60. 
18 Vykoukal, Litera a Tejchman, Východ, 589. 
19 Karel Durman, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964 – 1991 (Praha: Karolinum, 1998), 333. 
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kruhy v čele s Lubomírem Štrougalem, který byl v té době jedním z největších (avšak ne 

z mnoha) stoupenců reforem v československém vedení. Během svého projevu na XVII. 

sjezdu KSČ 25. března 1986 vyjádřil podporu hlubším systémovým změnám, které se 

týkaly hospodářské oblasti. Hovořil zde mimo jiné o nutnosti zefektivnění produkce,20 

čímž se nepřímo přihlásil k sovětskému uskorenije (urychlení), což byl Gorbačovův plán 

na zlepšení využívání lidských a materiálních zdrojů v sovětské výrobě.21  

Své proreformní myšlenky Štrougal vyjádřil již o necelý rok dříve ve 

svém projevu na shromáždění k 40. výročí vyhlášení Košického vládního programu dne 

4. dubna 1985, tedy krátce po nástupu Michaila Gorbačova do funkce generálního 

tajemníka ÚV KSSS. Tento proslov byl následujícího dne, 5. dubna 1985, otištěn 

i v Rudém právu. O úvaze federálního předsedy vlády o možném opuštění některých 

ideologických zásad systému svědčí úryvek z projevu, který byl i přes svou, 

normalizačnímu režimu protichůdnou, inovační povahu v deníku otištěn: 

„Jistě, proces přechodu našeho národní hospodářství na dráhu intenzivního 

rozvoje vyžaduje proti dosavadním ustáleným stereotypům myšlení, tvůrčí, svým 

způsobem nové vidění úkolů a problémů s nimi spojených. Řekl bych, že to vyžaduje – 

při respektování veškerých principů socialismu – přehodnotit některé naše dnešní názory 

a koncepce tak hluboce, že si to ani sami zatím nedovedeme představit.“22  

Dle Štrougala se měla přestavba dotknout všech oblastí, ve kterých byla 

realizována v SSSR, tedy v hospodářství, sociálním systému, kultuře a politice.23 Opíral 

se přitom o vládní odborníky, kteří v reformách viděli možné řešení špatné ekonomické 

situace a byli aktivní v hledání možných východisek. Postupovali přitom s opatrností 

a prozatím ve svých textech v souvislosti s reformami svou kritiku nedostatků stále 

schovávali za nejednoznačná hesla, jako např. „zdokonalení“ řídící a plánovací činnosti.24 

V této souvislosti je nutno dodat, že do poloviny 80. let v ČSSR nebyl věnován téměř 

žádný veřejný prostor ekonomům, kteří by se teoreticky a zároveň objektivně zabývali 

makroekonomickou analýzou. Pokud ano, tak jen v omezené míře těm, jejichž činnost se 

kriticky nedotýkala nedostatků ve fungování hospodářského systému. Nicméně to se 

s nástupem gorbačovského vedení do čela SSSR změnilo a začalo se prosazovat více 

ekonomů včetně reformních, z nichž mnozí dříve spolupracovali s Otou Šikem a po roce 

                                                           
20 Pullmann, Konec experimentu, 61. 
21 Stephen White, Gorbachev and After (Department of Politics, University of Glasgow, 1992), 17–18. 
22 Martin Štefek, Za fasádou jednoty, 88.  
23 Pullmann, Konec experimentu, 65. 
24 Ibid., 60–61. 
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1968 se svému oboru věnovali v exilu. I ti, jak již bylo zmíněno, však raději ze svého 

výzkumu vyvozovali jen závěry v teoretické rovině, přičemž konečná praktická 

rozhodnutí nechávali na politicích. Jedním z významných ekonomických pracovišť, která 

v této době vznikla, byl mimo jiné Prognostický ústav ČSAV, kde kromě jeho vedoucího 

Valtra Komárka působili i pozdější politici Václav Klaus, Miloslav Ransdorf,25 

a v pozdním období ústavu po sametové revoluci i Miloš Zeman.26 Někteří z těchto 

ekonomů, např. Václav Klaus či Tomáš Ježek, navrhovali širší využívání 

makroekonomických nástrojů a našli se mezi nimi i tací, kteří připravované reformy 

odborně kritizovali.27 

Konzervativní skupina ve stranickém vedení, do které mimo jiné patřil pozdější 

generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, připouštěla jisté změny v ekonomické sféře.28 

Nicméně odmítala reformy ve společenské oblasti, protože šly proti dosavadní politice 

režimu zahájené potlačením Pražského jara v roce 1968 a nástupem normalizace, která se 

opírala o dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu 

KSČ z roku 1970. 

Nejodmítavější postoj k jakýmkoliv změnám však zastávali dogmatičtí 

komunisté, mezi něž můžeme zařadit přední členy ústředního výboru strany 

Vasila Biľaka a Jana Fojtíka,29 kteří silně podporovali brežněvovskou linii. Biľak vůči 

novému sovětskému kurzu prosazoval tezi, že každý stát by měl jít svou vlastní cestou, 

což spisovatel, disident a jedna z osobností Pražského jara Ludvík Vaculík glosoval 

slovy, že se Československo konečně dočkalo takového vedení, které si to myslí.30  

Došlo tedy k situaci, kdy vedení strany hledalo cestu, jak vyřešit dilema, před 

které bylo Moskvou postaveno. Z dřívějších let bylo samozřejmostí následovat politická 

rozhodnutí, která nastavil Sovětský svaz, k jeho novým krokům se však představitelé 

KSČ paradoxně postavili nejednotně. Odpůrci nového sovětského směřování v KSČ 

argumentovali nutností chránit stabilitu dosavadního normalizačního režimu, kterou by 

mohly reformy (jež silně evokovaly politiku z období Pražského jara) ohrozit. Důvodem 

byla jejich neslučitelnost s předchozí normalizační politikou československých 

                                                           
25 Zdislav Šulc, Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) (Brno: 

Nakladatelství Doplněk, 1998), 65–67. 
26 Miloš Zeman a Jan Bauer, Zpověď bývalého prognostika (Praha: Dekon, 1995), 48–49. 
27 Šulc, Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice), 68. 
28 Durman, Útěk od praporů, 335. 
29 Ibid., 335. 
30 Igor Lukeš, „To Reform or Not to Reform: Gorbachev's Initiatives and Their Impact on 

Czechoslovakia. Harvard International Review, 1987, 10(1), 14.  
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komunistů, která nebyla příliš nakloněna modernizacím. Panovaly obavy, že by jejich 

přijetím systém v Československu ztratil svou legitimitu (přestože by se to dle politologů 

Vladimíry Dvořákové a Jiřího Kunce mohlo naopak jevit jako pokus o její posílení),31 

kterou si do té doby vynucoval násilným potíráním odkazu roku 1968,32 a jakéhokoliv 

náznaku změny politického směřování. Podporovatelé reforem se naopak snažili nalézt 

kompromis mezi udržením stability režimu a nutností zlepšení zhoršujícího se 

hospodářského stavu země. Režim proto raději volil vyčkávací taktiku do doby, než se 

ukáže, jak reformní snahy dopadnou v SSSR a než budou závazné i pro zbylé státy 

východního bloku.33 

1.3 XVII. sjezd KSČ (1986) a následný vývoj 

Ve dnech 24. – 28. března 1986 se v Paláci kultury v Praze konal první sjezd 

Komunistické strany Československa od nástupu nového reformního vedení Sovětského 

svazu v čele s Michailem S. Gorbačovem do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS 

v březnu 1985. Pro úplnost analýzy výsledků tohoto konkrétního sjezdu je nutno nejprve 

vysvětlit, jaký význam měly sjezdy vedoucí strany pro tehdejší režim. Přestože se jednalo 

o nejvyšší orgán KSČ, byla to spíše ceremoniální událost, což jí neubíralo na důležitosti 

pro režim a pozornosti veřejnosti. Sjezd byl svoláván na pokyn ÚV KSČ a během 

několika dní jeho konání (většinou 3–4 dny) bylo, byť jen formálně, rozhodováno 

o směřování a programu strany ve vnitřní a zahraniční politice a hospodářství na dalších 

pět let. Delegáti, kteří byli na plénum vysíláni svými regionálními stranickými 

organizacemi z celé země, zde volili členy důležitých vrcholných orgánů včetně 

ústředního výboru. Mezi rokem 1921, kdy byla založena KSČ, a pádem komunistického 

režimu v roce 1989, proběhlo dvacet sjezdů, z nichž XVII. sjezd v roce 1986 byl 

posledním řádným před sametovou revolucí (dvě mimořádná zasedání tohoto orgánu byla 

svolána v reakci na dění v srpnu 1968 a prosinci 1989).34 

Vzhledem k perestrojce a glasnosti, které byly v té době v Sovětském svazu 

v přípravné fázi, a také skutečnosti, že československý režim do té doby následoval 

veškerou politickou linii, kterou nastolila Moskva, nebylo zvláštností, že téma 

                                                           
31 Vladimíra Dvořáková a Jiří Kunc, O přechodech k demokracii (Praha: Sociologické nakladatelství, 

1994), 129–130. 
32 Pullmann, Konec experimentu, 55. 
33 Ibid., 60. 
34 „Komunistická strana Československa (KSČ) – stranické orgány – sjezd KSČ“, Totalita.cz, 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_org_01.php (staženo 30.ledna 2021). 
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potenciálních reformních změn v československém systému ve velké míře figurovalo 

i na programu tohoto sjezdu. Předseda federální vlády a proreformní politik 

Lubomír Štrougal se ve svém projevu přihlásil k závěrům XVIII. sjezdu KSSS v SSSR 

a představil Zprávu o hlavních směrech hospodářského a sociálního vývoje ČSSR na léta 

1986–1990 a výhledu do roku 2000, jež se zabývala plánem možné budoucí modernizační 

činnosti v ČSSR v tehdejší osmé pětiletce.35 V závěrech tehdy nedávného sjezdu KSSS 

týkajících se průběhu perestrojky v Sovětském svazu dle svých slov viděl zdroj inspirace 

pro zasedání československých komunistů také tehdejší generální tajemník ústředního 

výboru KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák. Ten ve svém projevu ocenil jejich 

„novátorský duch“ a „smělé vytyčení nových úkolů v oblasti vnitřní a zahraniční 

oblasti“.36 Z jeho strany však šlo spíše o symbolické gesto přihlášení se k nové sovětské 

politice vzhledem k tomu, že se následně až do konce roku 1986 stavěl k reformám 

poněkud zdrženlivě a opatrně vyčkával, jak dopadnou snahy o jejich prosazení v SSSR, 

protože zatím stále nebylo jisté, zda Gorbačov odolá tlaku zdejších konzervativců.37  

Miloš Jakeš, tehdejší člen předsednictva ústředního výboru a pozdější generální 

tajemník, později vzpomínal, že diskuze a přijaté závěry tohoto sjezdu k reformám 

hovořily zejména o „sociálně ekonomickém rozvoji společnosti“, tedy o zavádění 

vědeckých znalostí v praxi, modernizaci techniky a strukturálních změnách v ekonomice. 

Podle něho zde bylo poukázáno i na nutnost zlepšení politického systému při „řízení 

celospolečenských procesů“.38 Sám Jakeš připouštěl přestavbu, ale jen v ekonomice.39 

Štrougal, který si byl vědom špatného ekonomického stavu země, přítomné delegáty ve 

svém projevu seznámil se čtyřmi základními cestami, kterými mělo být v nadcházející 

pětiletce dosaženo přechodu na tzv. intenzivní rozvoj, a zdůraznil, že „nikdy v minulosti 

nebyla spolehlivá dlouhodobá strategie tak potřebná a závažná, jako je tomu nyní“.40 

Jednalo se o snižování energetické a materiální náročnosti průmyslové produkce ve 

výrobě a zvýšení tempa růstu národního důchodu (tedy veškerých příjmů československé 

výroby za dané období) tak, aby bylo rychlejší než nárůst objemu výroby. Dále dosažení 

                                                           
35 Vykoukal, Litera a Tejchman, Východ, 591. 
36 Závěrečný projev generálního tajemníka ústředního výboru KSČ soudruha Gustáva Husáka na XVII. 

sjezdu KSČ dne 28. března 1986, in: Sborník hlavních dokumentů XVII. sjezdu Komunistické strany 

Československa (Praha: Nakladatelství Svoboda, 1986), 224. 
37 Michal Macháček, Gustáv Husák (Praha: Vyšehrad, 2017), 483. 
38 Pavel Pilný, Miloš Jakeš: příběh komunisty (Praha: Česká citadela, 2019), 142. 
39 Durman, Útěk od praporů, 335. 
40 Zpráva o Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986–1990 a výhledu do 

roku 2000, přednesená členem předsednictva ÚV KSČ a předsedou vlády ČSSR soudruhem Lubomírem 

Štrougalem na XVII. sjezdu KSČ dne 25. března 1986, in: Sborník hlavních dokumentů XVII. sjezdu 

Komunistické strany Československa (Praha: Nakladatelství Svoboda, 1986), 112–113. 
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vyšší účinnosti výrobních prostředků, zlepšení investiční politiky a v neposlední řadě 

navýšení produktivity práce, která se měla v dalším pětiletém plánovacím období podílet 

z 92–95 % na přírůstku národního důchodu (v předchozí periodě tento podíl činil 80 %).41 

Plán podle něho tedy počítal s následujícím postupem: budou-li činěny kroky ve prospěch 

snižování „celospolečenských nákladů“ ve výrobě (tj. zlepšení efektivity práce podniků 

včetně zamezení plýtvání lidskými a materiálními zdroji, a efektivity řízení/plánování 

produkce), zapojování vědecko-technických poznatků v praxi a účelného investování 

finančních prostředků, bude dosaženo podmínek pro technickou modernizaci podniků. 

Ta poté dále povede ke zvýšení produktivity práce, kvality a životnosti výrobků, čímž i k 

jejich konkurenceschopnosti (důležité zejména v zahraničním obchodu). Následný růst 

národního důchodu a finanční zisky do státního rozpočtu umožní nejen návratnost 

investic vložených do výroby, ale i splácení zahraničního dluhu země a zvyšování 

životního standardu obyvatel. Podotkl však, že tohoto vývoje nebude možno dosáhnout 

bez zavedení systémových a věcných opatření, která by zajišťovala kontrolu kvality práce 

podniků a motivovala k jejímu navyšování vytvořením přísnějších podmínek, v nichž by 

v tomto ohledu neúspěšné podniky, které by nečinily kroky v souladu se závěry tohoto 

plánu, neobstály.42 V praxi to například mohlo znamenat, že by byl vytvořen systém, kde 

podniky získají větší nezávislost na centrálním řízení, s čímž se však bude pojit i jejich 

větší odpovědnost. Jejich finanční zdroje by závisely na jejich hospodářských výsledcích 

a plnění plánu. Zdůraznil také, že úspěch celého plánu bude záviset na zvýšení efektivity 

řízení a plánování práce, která bude mimo jiné dosažena „promyšlenými změnami celého 

komplexu plánování a řízení“.43 Ty zahrnovaly kromě ekonomických i opatření 

společenská, včetně umožnění spolurozhodování zaměstnanců na směřování podniku 

a obsazování vedoucích pozic v hospodářské sféře co nejschopnějšími kádry na základě 

demokratického centralismu. V neposlední řadě Štrougal zmínil nutnost korekce cenové 

soustavy, která by zahrnovala úpravu velkoobchodních směn takovým způsobem, aby 

odpovídaly úrovni československého exportu a světovým cenovým trendům.44  

Podíváme-li se blíže na tento Štrougalův projev a porovnáme-li ho s myšlenkami 

Gorbačova, které prezentoval ve své knize, zjistíme, že jsou si velmi podobné. 

                                                           
41 Zpráva o Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986–1990 a výhledu do 

roku 2000, přednesená členem předsednictva ÚV KSČ a předsedou vlády ČSSR soudruhem Lubomírem 

Štrougalem na XVII. sjezdu KSČ dne 25. března 1986, in: Sborník hlavních dokumentů XVII. sjezdu 

Komunistické strany Československa (Praha: Nakladatelství Svoboda, 1986), 112–113. 
42 Zpráva o Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR, 118–119. 
43 Ibid. 118–119. 
44 Ibid., 124–126. 
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Pojmenovávají stejné problémy svých zemí a taktéž navrhují stejné způsoby řešení, což 

svědčí o Štrougalově inspiraci v sovětských reformách.  

Z hlediska personálního obsazení ve vedení strany nedošlo na tomto sjezdu téměř 

k žádným změnám navzdory tomu, že nové gorbačovské vedení SSSR předpokládalo 

jeho „omlazení“, což dokládá skutečnost, že během roku 1985 došlo k poměrně 

rozsáhlým obměnám kádrů v nejvyšším vedení SSSR ve prospěch tamního reformního 

procesu.45 Během sjezdu KSČ bylo zúčastněnými delegáty zvoleno nové personální 

složení ústředního výboru, které posléze hlasováním potvrdilo i do dalších let dosavadní 

členy předsednictva tohoto nejvyššího stranického orgánu včetně Gustáva Husáka jako 

generálního tajemníka.46 I přesto během tohoto sjezdu zazněly názory připouštějící 

budoucí nástup nové generace stranického vedení. Husák zde vyřkl podnět, aby byla 

vedením KSČ přijata deklarace, že bere na vědomí nevyhnutelnost tohoto kroku, což bylo 

následně zamítnuto dalším členem předsednictva ÚV Vasilem Biľakem. Mezi 

představiteli KSČ, z nichž velká část působila ve svých funkcích již od počátku 

normalizace na počátku 70. let, tedy bylo určité vědomí o nevyhnutelnosti generačních 

změn v jeho personálním obsazení.47 To by také mohlo být důkazem toho, že věnovali 

přípravám perestrojky v SSSR, která předpokládala odchod starých kádrů z čela režimu, 

velkou pozornost a nebrali je na lehkou váhu.  

Podle politologa Martina Štefka však nakonec nelze z tohoto sjezdu vyvozovat 

žádné konkrétní závěry ohledně praktické implementace reforem - vzhledem ke 

skutečnosti, že i v SSSR byly tamní modernizace teprve v přípravné fázi, bylo stále ještě 

brzo, aby byly na československé úrovni přijaty přesnější plány a východiska.48 Shrnutí 

tohoto sjezdu tedy zní následovně: ačkoli se stranické vedení přihlásilo k perestrojce, 

nebyly zde přijaty žádné konkrétní aktivní kroky, kterými měla být v Československu 

prováděna. Nicméně důležité je, že se na plénu objevily známky toho, že ji špičky KSČ 

do jisté míry berou vážně, což potvrzují projevy některých řečníků či předvídání 

budoucích personálních změn ve vedení režimu. Prozatím se zde o reformách hovořilo 

„jen“ v projevech, přesto je tento sjezd pro jejich další vývoj důležitý, protože právě zde 

se poprvé ukázalo, že je vedení režimu bere v úvahu a určitým způsobem o nich uvažuje. 

To se projevilo i ve formálních závěrech sjezdu, které tedy sice dávají podnět k činění 

kroků k urychlení hospodářského mechanismu, zavádění vědecko-technických poznatků 

                                                           
45 White, Gorbachev and After, 18–19. 
46 Štefek, Za fasádou jednoty, 83–84. 
47 Ibid., 84. 
48 Štefek, Za fasádou jednoty, 81–82. 
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a zvýšení výkonnosti a efektivity produkce, ale jak již bylo řečeno, zatím nebyly 

stanoveny konkrétní kroky a plány, kterými toho mělo být dosaženo.49 

Jelikož byly závěry sjezdů závazné a všechny sektory státu musely pracovat pro 

jejich plnění, došlo kvůli nejednoznačnosti těch z posledního celostátního pléna KSČ 

k potížím. Dne 13. května 1986 byl vydán vnitrostranický dokument Informace 

o politické situaci v krajích, ze kterého však vyplývá, že se v krajských, okresních 

a základních organizacích strany, začaly vyskytovat kritické ohlasy vůči projednaným 

závěrům XVII. sjezdu. Jeho cíle byly jejich vedoucími představiteli považovány za těžko 

dosažitelné, jelikož podle nich bylo velmi problematické měnit pracovní a řídící styl 

v podnicích.50  

V tomto duchu, kdy nebylo jasné, jak přesně by mělo provádění změn 

v hospodářské oblasti vypadat, se nesla debata o inspiraci novým sovětským směřováním 

téměř po celý zbytek roku 1986, avšak v prosinci téhož roku došlo k významnému obratu. 

Dne 17. prosince byl předsednictvem ústředního výboru přijat dokument Zásady 

Ústředního výboru KSČ a vlády ČSSR pro přebudování hospodářského mechanismu,51 

tedy plán eventuální reformní činnosti v československé ekonomice, jenž se v některých 

ohledech podobal plánu, který v této oblasti v 60. letech koncipoval ekonom Ota Šik.52 

V obou případech byl mimo jiné kladen důraz na umožnění větší nezávislosti státního 

podniku na centrálně-plánovacím systému. Poprvé se zde také začal v souvislosti s 

domácími reformami více prosazovat pojem „přestavba“ namísto označení 

„přebudování“ (byť figurovalo v samotném názvu tohoto dokumentu), které do té doby 

veřejnosti prezentovalo spíše vágní a nejisté představy o změnách v ekonomickém 

systému. Tento materiál byl pro veřejnost zveřejněn v Rudém právu dne 9. ledna 1987.53  

Martin Štefek ve své knize Za fasádou jednoty,54 která se zabývá obdobím 

přestavby v Československu, podává možné vysvětlení, proč došlo k tak náhlému 

urychlení dění ohledně ekonomických reforem. Připomíná, že se v Moskvě ve dnech 

10.-11. listopadu 1986 konalo jednání vedoucích představitelů členských států Rady 

vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), během kterého byla projednávána otázka hlubší 

                                                           
49 Jan Petr, „XVII. sjezd a naše jazykověda“, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.. Dostupné z: 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6637 (staženo 14.3.2021). 
50 Jiří Suk et al.,eds., „Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989“, Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, č. 33 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999), 18. 
51 Štefek, Za fasádou jednoty, 91. 
52 Jan Rychlík, Československo v období socialismu 1945–1989 (Praha: Vyšehrad, 2020), 301. 
53 Pullmann, Konec experimentu, 63. 
54 Štefek, Za fasádou jednoty  
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ekonomické integrace této obchodní organizace, která sdružovala tehdejší socialistické 

státy. To se však pojilo i se zaváděním nových reforem po sovětském vzoru také v jeho 

dalších členských zemích. Generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov na schůzce 

poprvé jasně zdůraznil naléhavost jejich implementace i v ostatních členských zemích 

včetně Československa, které bylo na schůzce zastoupeno Gustávem Husákem. 

Gorbačovův apel směřující k přítomným zástupcům států RVHP jej přiměl, aby se 

následně zasadil o diskuzi a projednávání této záležitosti ve stranickém vedení KSČ, 

konkrétně na zasedání ústředního výboru strany a jeho předsednictva.55 Dokument 

Zásady Ústředního výboru KSČ a vlády ČSSR pro přebudování hospodářského 

mechanismu byl posléze velmi narychlo vypracován Vládním výborem pro plánovité 

řízení národního hospodářství, aby jej bylo možno veřejně publikovat ještě před jednáním 

ÚV KSSS v lednu 1987. Motivací k tomuto kroku mohl být velký zájem vedoucích 

představitelů režimu o prokázání jejich samostatnosti a vůle při iniciaci reforem dříve, 

než by je schválilo vedení KSSS. Tím by se zamezilo kritickým názorům, že se stavěli 

k inovacím neochotně a prováděli je až opožděně pod tlakem změn v SSSR, a naopak by 

se ukázalo, že reformy vznikly invencí československého režimu.56 O konceptu reformy 

ve výsledné podobě materiálu se pochvalně vyjádřil Husák, a plánované změny označil 

jako „od znárodnění největší zásah do systému řízení hospodářství“.57  

Tento dokument však, vzhledem ke své příliš obecné povaze v důsledku svého 

překotného vzniku, nebyl konečnou verzí plánu československé přestavby. Později byl, 

jak název napovídá, upřesněn v tzv. Konkretizaci zásad přestavby hospodářského 

mechanismu ČSSR a konečně přepracován do své finální podoby pod názvem Komplexní 

dokument pro přestavbu hospodářského mechanismu ČSSR, která vznikla na konci roku 

1987. Počátek plné realizace většiny z jednotlivých úkolů zde obsažených byl naplánován 

až na rok 1991, tedy v době, kdy měla začít 9. pětiletka.58 

Důležitým momentem bylo již zmiňované jednání ÚV KSSS v lednu 1987, kde 

Gorbačov potvrdil nejen nezbytnost hospodářských reforem, ale i demokratizace 

politického systému. Svůj projev zamýšlel i jako vzkaz ostatním zemím východního 

bloku, že i pro ně jsou změny nevyhnutelné. Jak bylo tehdy běžné, o zasedání ÚV KSSS 

informovala i československá média, což vyvolalo spor mezi zdejšími komunisty, jak 

                                                           
55 Štefek, Za fasádou jednoty, 90. 
56 Václav Průcha et al., eds., Hospodářské a sociální dějiny Československa II. 1918–1992 (Brno:    

Nakladatelství Doplněk, 2009), 702. 
57 Šulc, Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu, 63. 
58 Ibid., 64. 
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bude vypadat stanovisko KSČ k jeho závěrům. Konzervativní část vedení se obávalo, že 

přestavba bude přirovnávána k Pražskému jaru, proreformní část naopak názory 

projevené na plénu schvalovalo. Nakonec bylo dosaženo kompromisu a stanovisko bylo 

formulováno ve znění, že výsledky jednání ÚV KSSS nejsou v rozporu se závěry XVII. 

sjezdu KSČ a se 4. zasedáním ÚV KSČ. Podle Štefka po tomto sporu již nebylo ani na 

veřejnosti možno pochybovat, že mezi stranickými činiteli panují rozbroje, jelikož z 

jejich projevů, které byly publikovány i v novinách, bylo často patrné, že se názorově 

diametrálně liší.59 Stálicí jednání stranického vedení o podobě přestavby během roku 

1987 se staly téměř všudypřítomné spory mezi jejími zastánci a odpůrci, což může být 

dobře ilustrováno příkladem příprav Zákona o státním podniku (viz kapitola 2.3). 

V tomto klimatu došlo i na personální změny ve složení předsednictva ÚV KSČ, tj. na 

odchod jeho členů Josefa Korčáka a Karla Hoffmanna, které se mohly na jednu stranu 

jevit jako snaha o kádrové omlazení, avšak spíše šlo o mocenský boj a snahu názorových 

proudů vychýlit rozhodovací většinu ve vedení KSČ ve svůj prospěch.60 

1.4 Přestavba v ČSSR po návštěvě Michaila S. Gorbačova v Praze  

Gorbačovova snaha o přesvědčení představitelů ostatních států bloku o nutnosti zahájení 

systémových změn pokračovala i nadále. V tomto zájmu byly uskutečněny i dvě návštěvy 

vrcholných sovětských politiků v Praze, ministra zahraničí Eduarda Ševardnadzeho 

4.  – 5. února 1987,61 a Gorbačova o dva měsíce později, ve dnech 9.–11. dubna. Během 

svého pobytu v Praze se sovětský generální tajemník také setkal a pohovořil s občany, 

kteří s nadšením přihlíželi jeho procházce hlavním městem, a nemálo z nich doufalo, že 

jeho návštěva přispěje ke zlepšení zdejšího politického klimatu. Pullmann ji však spíše 

hodnotí jako zklamání pro všechny aktéry, neboť nesplnila očekávání, která do pražských 

jednání představitelů SSSR a ČSSR vkládali. Reformní politici z 60. let si od ní slibovali 

odsouzení potlačení Pražského jara a následujícího vývoje, ale představitelé režimu byli 

naopak obeznámeni s neměnností sovětského stanoviska v otázce okupace vojsky 

Varšavské smlouvy v roce 1968, s tím, že je to věc československého vedení. Štrougalovi 

a ostatním stoupencům přestavby v KSČ se nedostalo výraznější podpory Sovětů pro 

svou reformní činnost, kterou potřeboval vzhledem k jeho omezenému vlivu na řízení 

země, a Husákovi ujištění o svém dalším setrvání ve vedení strany. Tento výsledek by se 

                                                           
59 Štefek, Za fasádou jednoty, 94–98. 
60 Ibid., 105–108. 
61 Ibid., 98. 
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mohl přikládat faktu, že i přes již zmíněný účel své cesty Gorbačov neměl zájem se příliš 

vměšovat do československých vnitřních záležitostí.62 Byl si vědom skutečnosti, že 

vzhledem k roztříštěnosti postoje československých komunistů k přestavbě by měl 

postupovat opatrněji a během své návštěvy vyvážit setkání s představiteli režimu 

a veřejností tak, aby na ani jedné straně nezavdal důvod pro nespokojenost. Občané by si 

totiž mohli myslet, že chce posílit pozici režimu, která se doposud příliš „nerozhoupala“ 

k očekávaným liberalizačním změnám. Zároveň se Gorbačov nechtěl dostat do sporu 

československými politiky ohledně podoby reforem a sdělil jim, že je jen na nich, jakým 

způsobem se k provedení přestavby postaví.63  

Husák předvídal, že kvůli svému nevyhraněnému postoji vůči reformám 

a podpoře jejich stoupenců (včetně Štrougala) mohl být překážkou k udržení 

normalizačního režimu v dosavadní podobě a konzervativní politici tudíž mohli mít 

zájem o jeho odchod z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ.64 O jeho setrvání v této 

funkci však nestála ani Moskva, a to naopak ze snahy o omlazování vedoucích kádrů.65 

Z vlastní iniciativy o otázce svého odchodu hovořil s Gorbačovem již při své návštěvě 

Moskvy v listopadu 1986, přičemž mu oznámil jména potenciálních nástupců – Vasila 

Biľaka a Miloše Jakeše. Preferoval však spíše druhého jmenovaného politika, který se 

i Sovětům jevil jako nejlepší možnost, protože kvůli jeho důvěryhodnosti a kladnému 

postoji k reformám (byť jen ekonomickým) by byl kompromisem mezi konzervativci a 

reformisty, a mohl by tak sjednotit znesvářené vedení KSČ. Husák však později vyhověl 

žádostem některých stranických činitelů (pravděpodobně mezi nimi byl i Štrougal), aby 

setrval ve své funkci, načež do Moskvy zaslal své rozhodnutí a odůvodnil jej tím, že chce 

podpořit proreformní politiky. Jak již bylo zmíněno, bylo toto během pražské schůzky 

Gorbačovem odmítnuto, přestože se Husák snažil aktivněji angažovat v reformním dění. 

Pokud měl dosavadní generální tajemník zůstat ve vedení KSČ, tak vzhledem ke 

Gorbačovově úctě k jeho celoživotní práci, maximálně jako člen triády po boku Jakeše 

a Štrougala, od kterých si Moskva slibovala zdárný průběh zavádění reforem.66 K nátlaku 

konzervativců v KSČ na Husákův odchod v dubnu 1987 přispěla slova Gorbačovova 

mluvčího Gennadije Gerasimova, který během Gorbačovovy návštěvy ČSSR odpověděl 

na dotaz novinářů, jaký je rozdíl mezi perestrojkou a Pražským jarem, slovy, že 

                                                           
62 Pullmann, Konec experimentu, 69–72. 
63 Durman, Útěk od praporů, 336. 
64 Štefek, Za fasádou jednoty, 116. 
65 Pullmann, Konec experimentu, 69–70. 
66 Macháček, Gustáv Husák, 481–483. 
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„devatenáct let“. Nicméně příslovečnou „poslední kapkou“ pro ně bylo listopadové 

vyjádření ředitele sovětského Ústavu marxismu-leninismu Georgije Smirnova, které 

částečně vyvracelo dosavadní sovětské stanovisko k potlačení tohoto československého 

reformního období. To popudilo protireformní křídlo KSČ natolik, že Husáka se 

Štrougalem vzhledem k jejich nedávné cestě do Moskvy obvinili z „paktování“ 

s Gorbačovem proti konzervativní klice KSČ.67 Odpůrci Husáka proto nejvyššímu 

představiteli strany připomněli jeho loňskou moskevskou úvahu o rezignaci ve vedení, 

a dne 19. listopadu 1987 bylo na plénu předsednictva ÚV KSČ na Biľakův podnět 

zahájeno jednání o rozdělení funkcí generálního tajemníka a prezidenta ČSSR, které 

dopadlo v Husákův neprospěch. Prezidentská funkce mu nicméně byla ponechána. 

K jeho podpoře se přihlásili jen dva členové předsednictva, Štrougal a Antonín Kapek,68 

tehdejší proreformní tajemník městského výboru KSČ v Praze.  

Dne 9. prosince téhož roku Husák v reakci na zmíněné hlasování o svém sesazení 

sám rezignoval a jeho nástupcem ve funkci se stal Miloš Jakeš.69 Ten byl Sověty 

považován za konsenzuální volbu mezi konzervativci a pragmatiky,70 a očekávali od něho 

o něco dynamičtější přístup k přestavbě, než měl jeho předchůdce.  

Štrougal mohl prozatím po dohodě s novým generálním tajemníkem setrvat na 

pozici federálního předsedy vlády. Nakonec se ale i on v říjnu 1988 rozhodl podat 

demisi,71 po svých mnohačetných konfliktech s konzervativci, kteří po Husákově 

odchodu převažovali ve stranickém vedení, a po zjištění, že ani SSSR nejevil o jeho 

působení v premiérském křesle zvláštní zájem. To bylo pravděpodobně způsobeno jeho 

malou popularitou ve vedení KSČ, která stála v cestě snaze Sovětů o jeho názorové 

sjednocení.72 Následně byla jmenována nová federální vláda v čele 

s Ladislavem Adamcem. který platil za příznivce reforem. Kádrová obměna ve vedení 

režimu byla nakonec dovršena, když byl v prosinci 1988 na Jakešův návrh členy PÚV 

KSČ odvolán jeho tajemník Vasil Biľak, jenž tuto pozici zastával již od roku 1968.73 

Již první projev Jakeše po nástupu do funkce generálního tajemníka strany mohl 

napovědět, jak bude vypadat jeho pojetí přestavby. V jeho v průběhu se dotkl pouze 

ekonomické sféry, když hovořil mimo jiné o potřebě zvyšování produktivity 

                                                           
67 Durman, Útěk od praporů, 422. 
68 Ibid., 422. 
69 Macháček, Gustáv Husák, 486–490. 
70 Durman, Útěk od praporů, 336. 
71 Štefek, Za fasádou jednoty, 133–135. 
72 Durman, Útěk od praporů, 336. 
73 Štefek, Za fasádou jednoty, 135–137. 
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hospodářství. To svědčilo o Jakešově zájmu o nevpuštění reformní činnosti do politicko-

společenské oblasti, jak tomu bylo v SSSR, kde právě v té době započala glasnosť. Jak 

později poznamenal ve své knize Dva roky generálním tajemníkem,74 chtěl „nakupené 

problémy a nové úkoly řešit věcně, bez skandálů, bez účelového přehodnocování 

minulosti, které nevede, jak to dokazují zkušenosti, k nápravě, ale ke zklamání, deziluzi 

a ztrátě důvěry, k rozkladu společnosti a nahrává nepřátelským silám“.75  

Pullmann se domnívá, že ačkoli pojem „přestavba“ (ale také „demokratizace“) 

často figuroval v projevech nového vedení KSČ, bylo její zavádění bráno spíše jako nutné 

zlo, kterým by byla alespoň formálně plněna sovětská rozhodnutí. Vedoucí představitelé 

režimu však nechtěli samostatně činit příliš aktivní kroky v její realizaci.76 Jakeš svůj 

postoj k reformám sdělil Sovětům během své návštěvy v Moskvě v lednu 1988. Vyjádřil 

zde názor, že souhlasí s jejich cíli, avšak budou provedeny odlišnými postupy a metodami 

vzhledem k odlišným specifikům československého prostředí.77 Na rozdíl od Gorbačova 

nepovažoval přestavbu jako krok k „obnově socialismu“, protože československá 

společnost dle jeho slov „neztratila socialistický charakter“, nýbrž k rozvoji stávajícího 

systému.78 Zároveň se v Moskvě vymezil proti srovnání perestrojky s Pražským jarem.79 

Při svém setkání s Gorbačovem tento přístup shrnul tehdejší předseda federální vlády 

Adamec tak, že se jednalo o typickou „staročeskou metodu“, kdy „všichni bouřlivě 

souhlasí s perestrojkou, ale nikdo nic nedělá“.80 Karel Durman v knize Útěk od praporů81 

v tomto směru upozornil na skutečnost, že během roku 1988 sovětským představitelům 

postupně začínala docházet trpělivost s nečinností a nerozhodností nového 

československého vedení a začali nad ním „lámat hůl“. Ani v něm, ale podle něho, po 

odchodu Husáka a Štrougala nebylo příliš mnoho lidí, kteří by „dychtivě“ chtěli být 

spojováni s gorbačovským vedením SSSR, a pokud se takoví našli, jako např. Adamec, 

tak byli v aparátu KSČ následkem zvyšující se převahy konzervativců spíše okrajovou 

skupinou. V této době se navíc vyprofilovali straničtí činitelé, kteří využili posledního 

vývoje pro svůj mocenský postup v režimní hierarchii. Za všechny uvádím nového 

tajemníka Městského výboru KSČ v Praze Miroslava Štěpána,82 který na jednu stranu 
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podporoval perestrojku, ale byl také zastáncem udržení politického „statu quo“ 

československého režimu i za cenu užití síly proti tehdy probouzející se opozici.83  

Pasivita režimu vzbuzovala i nespokojenost veřejnosti, která od politiků i nadále 

očekávala, že dle vzoru sovětské glasnosti umožní i liberalizaci politického klimatu (viz 

kapitola 2.4) v Československu. Podle historika Luboše Švece se Jakeš „naoko“ snažil 

prezentovat jako reformátor, avšak postrádal autoritu svého předchůdce Husáka. Byl však 

vnímán spíše jako „komická postava“, která se znemožňovala vlastními veřejnými 

proslovy84 (za všechny lze uvést např. projev ke stranickým činitelům 

v Červeném Hrádku u Plzně dne 17. července 1989, kterým se vyjádřil k politickému 

dění v Československu, mj. k opoziční petici Několik vět a jejím signatářům z řad 

známých osobností)85, než jako sebevědomý politik, který by zemi úspěšně provedl 

reformním obdobím. Jeho osoba do jisté míry ztělesňovala nečinnost a absurditu stavu, 

ve kterém se v té době nacházel i samotný režim. 

2 Srovnání Gorbačovových představ o reformách s praxí 

v ČSSR 

U materiálu Komplexní dokument pro přestavbu hospodářského mechanismu ČSSR, 

jakožto uceleného reformního plánu, bych se nyní rád pozastavil a užil jej jako jeden ze 

svých výchozích bodů pro srovnání československé přestavby se sovětskou perestrojkou, 

jak ji Michail Gorbačov zamýšlel a její hlavní body shrnul v knize Přestavba a nové 

myšlení pro naši zemi a pro celý svět. Tato kniha dle jeho slov vznikla jako nástroj 

k představení a vysvětlení jím nastoleného nového politického kurzu ve vedení 

Sovětského svazu, a úvaha nad tehdejšími světovými problémy.86 

Pro úplnost je třeba dodat, že velká část z československých reforem obsažených 

v Komplexním dokumentu se nedočkala svého zavedení. Začátek jejich platnosti byl 

plánován až na 9. pětiletku, tedy období mezi lety 1991–1995,87 přičemž v roce 1989 

došlo k pádu komunistického režimu. Budu srovnávat realizované projekty, ale 
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i nerealizované plány, které mají velkou vypovídací hodnotu pro tuto práci z hlediska 

politické motivace k otázce přestavby. Již samotná příprava k oficiálnímu přijetí konceptu 

těchto reforem politickými špičkami ČSSR je tedy velmi důležitá. 

 

2.1 Michail S. Gorbačov o situaci v SSSR 

Nutnost socio-ekonomických změn v SSSR (a také v ostatních tehdejších socialistických 

zemích) ve své knize Gorbačov odůvodnil konstatováním, že se v důsledku minulého 

špatného stylu řízení hospodářství země nakupilo mnoho potíží, „jejichž řešení nebude 

snadné“.88 Toto tvrzení a nutnost reforem (a obecně „nového politického myšlení“)89 

podložil analýzou stavu sovětského systému, která reflektovala jeho vývoj do poloviny 

80. let. Z něho vyplývá, že další nečinnost státního aparátu mohla vést k větší eskalaci 

problémů a nástupu „vážné hospodářské, sociální a politické krize“.90  

Těžkosti, které tu Gorbačov pojmenoval, byly velmi podobné těm, jež mělo ve 

své hospodářské sféře mimo jiné i Československo. Šlo o nedostatečné využívání 

možností socialismu a poukázal přitom na vývoj situace v SSSR od poloviny 70. let, 

kterou považoval za počátek období, kdy země začala ztrácet tempo svého rozvoje. 

Začala se projevovat stagnace, která je „cizí socialismu“ a začal se utvářet „brzdící 

mechanismus sociálně ekonomického rozvoje.“91 Kritizoval zejména snahu o tzv. 

extenzivní růst hospodářství v předešlých obdobích, který se dle něho vyznačoval 

„honbou za kvantitou“,92 nepřiměřeně velkým vynakládáním materiálu a pracovních sil 

ve výrobě, což následně vedlo i k celkovému zdražení výrobků. Těch však bylo 

produkováno mnoho, a byly často nekvalitní a nekonkurenceschopné natolik, že po nich 

nebyla poptávka ze strany zákazníků. Za účelem překlenutí z toho plynoucích 

strukturálních problémů, byl do výroby vkládán zbytečně vysoký finanční obnos (včetně 

devizových výnosů z prodeje ropy do zahraničí), který však nebyl využíván na investice 

a modernizace, ale na běžný provoz podniků. Kvůli umělému udržování plné 

zaměstnanosti bylo v závodech zaměstnáváno více lidí, než bylo pro splnění daných 

pracovních úkolů třeba. Z toho plynula skutečnost, že se objevovaly případy pracovníků, 

kteří ve svém zaměstnání „zaháleli“ a nebyli ve své činnosti efektivní, zatímco jim byla 
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22 

vyplácena mzda ve stejné výši jako jejich kolegům, kteří poctivě a odpovědně plnili své 

pracovní úkoly.  

Obtíže se však podle Gorbačova projevovaly i v jiných státních sektorech. Kvůli 

velkému důrazu na hospodářský sektor strádaly zejména sociální služby, které byly 

financovány tzv. zbytkovým způsobem. To v praxi znamenalo, že do této oblasti plynulo 

jen takové množství peněz, které zbylo po finanční saturaci průmyslového odvětví. 

V tomto ohledu Gorbačov poukázal na jeden z mnoha žalostných příkladů, kdy ačkoliv 

SSSR v nemocnicích disponoval velkým množstvím lékařů, kvalita zdravotnictví přesto 

byla na nízké úrovni, protože již nezbyly peníze mj. na modernizaci vybavení potřebného 

pro výkon lékařské profese.93  

Tyto problémy se projevovaly na morálce obyvatelstva, které vidělo, že systém je 

ve špatném stavu, ale přesto bylo režimem „propagandou úspěchů“ přesvědčováno 

o opaku, přičemž se často zdůrazňovaly jen smyšlené výdobytky. Problémy byly 

zakrývány oslavami různých režimních jubileí a manifestacemi blahobytu namísto toho, 

aby se o nich věcně debatovalo s odborníky a mimo jiné i se zaměstnanci podniků. Toto 

klamání společnosti podle Gorbačova způsobilo její rostoucí nedůvěru k režimu, který 

začal ztrácet autoritu ve vymáhání disciplíny, což se projevilo např. nárůstem 

alkoholismu v SSSR.94 Tehdejší poměry v zemi, kdy se ekonomika nalézala ve velmi 

špatném stavu, zhoršovala se životní úroveň obyvatelstva a z toho plynula nespokojenost 

veřejnosti s režimem a hrozila ztráta jeho legitimity, považoval Gorbačov za dostatečně 

alarmující na to, aby začal prosazovat svůj reformní program, který nebyl jen „vrtochem 

jednotlivých osobností nebo skupiny činitelů, u nichž se z ničeho nic rozbujely nějaké 

ambice“, ale nutností.95  

Protože si byl vědom skutečnosti, že i v ostatních socialistických státech je situace 

podobná, snažil se o nezbytnosti strukturální modernizace přesvědčit i ostatní státy, jak 

tomu bylo i na již zmíněné schůzce představitelů zemí RVHP v Moskvě v listopadu 1986.  

2.2 Řešení krize v SSSR dle Michaila S. Gorbačova 

Hlavní zdroj inspirace pro své reformy, které měly výše zmíněnou situaci řešit, spatřoval 

Gorbačov v díle prvního vůdce SSSR Vladimíra I. Lenina, a návrat k jeho myšlenkám 

byl dle něho důležitým krokem pro vyjasnění příčin a řešení tehdejších ekonomických 
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a společenských problémů. Uvedl, že zejména v posledních letech svého života byl 

i Lenin v podobné situaci jako on, protože se obával možné budoucí deformace 

socialismu v SSSR. Té, kterou chtěl Gorbačov eliminovat. Spojitost mezi svými a 

Leninovými ideami viděl mimo jiné v jeho apelu na nutnost využívat v řízení země i 

nástroje, které nejsou vlastní socialismu, čímž myslel např. zohledňování objektivních 

ekonomických zákonů a zbožně peněžních vztahů.  

Za jeden z hlavních úkolů rekonstrukce sovětského systému Gorbačov považoval 

„ozdravení ekonomiky“, které mělo začít zajištěním pořádku, tj. kázně, organizovanosti 

a odpovědnosti, v jednotlivých součástech ekonomického mechanismu, a pokračovat 

korekcí využívání materiálních zdrojů a technologií, investiční politiky, a změnami 

v systému řízení. Spolu s kroky ke zvýšení kvality vyráběných produktů chtěl tímto 

docílit přechodu k intenzivní ekonomice,96 které by bylo po efektivnější 

a konkurenceschopnější než dosavadní extenzivní mechanismus.  

Zdůraznil ale, že celý proces nebude úspěšný beze změn v morálně politickém 

smýšlení společnosti, které měly posílit důvěru veřejnosti k establishmentu. Zásadním 

prvkem Gorbačovova reformního programu proto byla široká demokratizace společnosti, 

která by podle něho zajistila znovuzískání důvěry obyvatelstva, a tím i řešení krize. Jako 

jeden z prvních kroků, kterým toho mělo být dosaženo, jmenoval Gorbačov personální 

obměny ve státním a stranickém aparátu ve snaze o omlazení vedení Sovětského svazu.97 

Gorbačov chtěl dosáhnout zainteresovanosti a podpory obyvatel k reformám, 

která měla být stimulována především respektováním zájmů a názorů pracujícího občana. 

Ten měl mít podíl na řešení veřejných problémů na základě jeho „aktivní tvůrčí činnosti“ 

a zpětné vazby. Tento postup Gorbačov obhajoval Leninovým citátem, dle kterého je 

socialismus „živá tvůrčí činnost mas“.98 Člověk se podle něho musel do své práce v rámci 

přestavby vcítit a věřit v její cíl, aby ji mohl vykonávat skutečně dobře, což se však podle 

něho nejdříve pojilo s jejím porozuměním. Proto prosazoval i informovanost a otevřenost 

režimu ve vztahu k veřejnosti a umožnění většího prostoru pro kritickou, avšak 

konstruktivní diskuzi, která byla v předchozích letech v SSSR „zanedbávána“. V systému 

mělo dojít k demokratizaci (na tehdejší sovětské poměry doposud nevídané), která by 

v praxi znamenala, kromě již zmíněného otevření prostoru k diskuzi a kritice, také 

zavádění zaměstnaneckých samospráv. Gorbačov tento krok zdůvodnil argumentem, že 
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bude-li provedena liberalizace společnosti, povede to k lepší a uvědomělé kázni ve 

výrobě, čímž bude zajištěna plnohodnotná práce všech pracovních kolektivů. Opět přitom 

poukázal na Lenina, dle kterého šly socialismus a demokracie ruku v ruce, protože 

získáním svobody se dělnická třída dostávala k moci. I v tomto ohledu měla být 

perestrojka návratem k leninské cestě.99 Nicméně zdůraznil, že přestavba vrací zásadu 

socialismu „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“, tedy větší 

odpovědnost v činnosti podniků. Mělo být zavedeno jejich samofinancování, a tím i přímá 

finanční závislost na svých výsledcích, tedy tzv. chozraščot. Výsledkem měl být přechod 

od úplného centrálního řízení ekonomiky ke kombinaci se samosprávným.100 

Myšlenky a kroky, které měly být provedeny pro dosažení vzniku liberálnějšího 

a „upřímnějšího“ prostředí, čímž i stimulace společnosti ke snaze o zlepšení tehdejšího 

stavu sovětského systému, a ze kterých budu vycházet i při srovnání Gorbačovových 

reformních idejí s československou realitou v následujících kapitolách, uvedl generální 

tajemník ÚV KSSS v knize následovně:  

„Více socialismu znamená více dynamičnosti, tvůrčí aktivity a organizovanosti, 

více zákonitosti a pořádku, vědeckosti a iniciativy v hospodaření, více efektivnosti 

v řízení, lepší a lépe zabezpečený život lidí. Více socialismu dále znamená více 

demokracie, veřejné informovanosti a kolektivismu ve společenském soužití, více kultury 

a lidskosti jak ve výrobních, tak společenských a osobních vztazích lidí, více důstojnosti 

a sebeúcty. Více socialismu konečně znamená více vlastenectví, více snahy o dosahování 

vznešených ideálů, více činorodého občanského zájmu o záležitosti celé země a o její 

příznivý vliv na mezinárodní dění.“101 

 Gorbačov charakterizoval perestrojku jako „zásadní obrodu všech stránek života“ 

Sovětského svazu, nicméně chybný podle něho nebyl socialismus jako takový, ale naopak 

nesprávné či nedostatečné aplikování principů tohoto systému.102 Zdůraznil přitom, že 

úspěch reformního procesu záleží také na spolupráci a snaze ostatních socialistických 

států, čímž potvrdil, že se perestrojka nebude týkat jen Sovětského svazu.103 
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2.3 Ekonomické reformy provedené v Československu po roce 1986 

Z pohledu československého režimu byla nejdůležitější, respektive „nejzazší“ složkou 

přestavby, kam chtěl při jejím plnění zajít, ekonomická reforma.104 V tomto ohledu je 

velmi podstatným materiálem Komplexní dokument pro přestavbu hospodářského 

mechanismu ČSSR, z jehož obsahu je důležité zmínit především zákon o podniku. 

Zajímavou okolností jeho vzniku je skutečnost, že první verze byla v podstatě jen opisem 

sovětského návrhu zákona o podniku (který v prosinci 1986 z Moskvy obdrželi vedoucí 

činitelé ČSSR), jenž předpokládal převedení větší odpovědnosti ze státu na podniky, 

včetně možnosti interně volit jejich ředitele a další vedoucí pracovníky.105 Gorbačov 

sovětskou verzi zákona obhajoval slovy, že je pro stimulaci „dobré, podnikavé 

a iniciativní práce“ nutno, aby si podniky samy utvářely plány výroby a odbytu svých 

produktů na základě reálných potřeb obyvatelstva. Povinnost plnění plánů určených 

centrálními orgány dle něho měla být nahrazena realizací konkrétních objednávek, 

v konkrétním množství a kvalitě, od státních obchodních organizací a dalších k tomu 

určených orgánů. Tím chtěl dosáhnout vytvoření konkurenčního prostředí, kde by 

podniky soutěžily na základě parametrů jejich výrobků (např. kvality).106 Nicméně 

odmítl, že by se jednalo o úplné opuštění centrálního plánování ekonomiky, naopak 

vyjádřil víru, že pokud se více než doposud využijí jeho výhody, „je socialismus schopen 

dokázat mnohem více než kapitalismus“.107 

První varianta československého zákona o podniku se při následném posuzování 

ze strany ekonomů, vzhledem k velké podobnosti s její sovětskou předlohou 

a argumentaci, že je pro československé prostředí neadekvátní,108 nesetkala s 

velkým úspěchem, což podnítilo jednoho z přítomných, Vratislava Šlajera, aby nabídl 

vypracování nové. O spolupráci přitom tajně požádal proreformního ekonoma Zdislava 

Šulce,109 který po svém nedobrovolném odchodu z Ekonomického ústavu ČSAV v roce 

1971 nemohl z politických důvodů veřejně publikovat své články v jiné než 

v samizdatové formě.110 To může být vysvětlením, proč jeho plán připomínal myšlenky 

Oty Šika, který byl také po roce 1968 normalizačním režimem vyloučen z veřejného 
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života,111 a vycházel z dříve odmítnutého protržního konceptu zákona o podniku z roku 

1969. Podnik byl v novém návrhu, podobně jako v sovětské verzi zákona (byl schválen 

v červnu 1987 s platností od ledna následujícího roku), charakterizován jako 

„socialistický výrobce zboží“, z čehož vyplývalo, že stávající hospodářský systém je 

zbožní povahy a měl by být řízen na základě ekonomických zákonitostí, nikoliv centrálně. 

Počítalo se proto s určitou samostatností podniků ve svém vnitřním uspořádání 

a v hospodaření s finančními prostředky bez zásahů z centra.112 To by v souladu 

s Gorbačovovou ideou zvýšilo odpovědnost a motivaci pracovišť, aby ve svém zájmu 

o „finanční přežití“ pracovaly co nejlépe a nejefektivněji. Oproti sovětské variantě zde 

však přebývaly některé prvky, které by hospodářství posouvaly směrem k tržnímu 

systému, jako např. návrh zavedení tzv. podílnického podniku, tedy obdoby akciových 

společností, kde by byl ředitel volen podnikovými zakladateli, ne zaměstnanci, s čímž 

počítala sovětská verze.113  

Právě z tohoto důvodu musel být nakonec přepracován, jelikož nejen, že by 

výsledný stav po jeho zavedení příliš evokoval tržní systém,114 ale také významně 

oslaboval vedoucí roli KSČ ve fungování závodů a došlo by k posílení vlivu 

emancipovaných manažerských elit, což nebylo ze strany režimu žádoucí. Přesto se za 

návrh postavili reformisté, nicméně tentokrát nebyli jednotní. Koncept předvídatelně 

sklidil nemalou kritiku od konzervativních členů vedení strany, ale pochybnosti měli 

i někteří stoupenci jejího proreformního křídla. Za všechny uvedu pozdějšího předsedu 

vlády Ladislava Adamce, který mimo jiné kritizoval plánované zavedení voleb na pozice 

mistrů v podnicích slovy, že by to byl „hazard“.115  

Konečná verze tohoto zákona, kde opět figurovala (byť s menšími úpravami) 

podřízenost závodů státnímu plánu, a odstoupilo se od možnosti zavedení již 

zmiňovaného podílnického podniku,116 se nakonec od sovětské verze a Gorbačovových 

představ příliš nelišila. Co se týká autonomie podniků ve správě svých vnitřních 

záležitostí, zákon počítal s vytvořením zaměstnanci volených samospráv. Ty měly mít 

kontrolní pravomoc vůči řediteli, mohly by jej volit (z kandidátů, jež na základě konkurzu 

určoval zakladatel, tedy dle zákona ústřední orgán státní správy či národní výbor) a 

                                                           
111 Petr Pithart, Osmašedesátý (Praha: Academia, 2019), 105. 
112 Pullmann, Konec experimentu, 75. 
113 Ibid., 76. 
114 Šulc, Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu, 63. 
115 Štefek, Za fasádou jednoty, 112. 
116 Pullmann, Konec experimentu, 76. 



 

 

27 

odvolat. Ředitel měl mít v kompetenci navrhovat pětiletý a roční plán podniku, který by 

posléze schvalovala samospráva.117 Rozhodující slovo ve fungování podniku měl však 

v konečném důsledku stát (stejně jako v SSSR), který určoval důležité faktory jeho 

provozu, např. tvorbu ceny, mzdovou politiku, nakládání s výslednými zdroji či jeho 

samotnou existenci (mohl podnik založit i zrušit).118  

Českoslovenští komunisté nebyli ochotni vzdát se centrální kontroly ekonomiky, 

ale ne z důvodu, že by explicitně následovali sovětské reformátory, kteří chtěli stávající 

centrálně řízený systém upravit, aby byl efektivnější a využíval lépe svého potenciálu, 

nýbrž aby ho zachovali v původním stavu, či s co nejmenšími zásahy, a neriskovali tak 

ztrátu svého vlivu a postavení. Toto tvrzení opírám o teorii politologa Zbigniewa 

Brzezinského o totalitarismu, dle které je centrální kontrola hospodářství obecně jedním 

ze znaků totalitního režimu,119 a nabízí se otázka, zda by jeho „dobrovolná“ ztráta 

nevyvolala spíše větší destabilizaci tehdejšího československého systému naleptáním 

jeho ideologického výkladu ekonomické filozofie marxismu – leninismu. 

Mezi dalšími připravovanými projekty v hospodářském systému byly také zákony 

o zemědělském družstevnictví, o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, 

Hospodářský zákoník a Zákoník práce. Nicméně, jak podotkli autoři knihy Hospodářské 

a sociální dějiny Československa, pozitivní vliv vyplývající z těchto kroků by byl 

nakonec zcela zmařen nebo deformován dalším působením centrálně plánovaného řízení, 

na kterém i nadále stál tehdejší systém.120 Podobně tomu bylo i se změnami, které byly 

zamýšleny v cenové politice státu. Ceny měly být sice stále regulovány centrálně, ale 

s větším ohledem na hospodářské zákonitosti a ukazatele, např. aby odpovídaly reálným 

nákladům podniků při výrobě. V roce 1989 se také začalo uvažovat o umožnění drobného 

podnikání občanům, které by alespoň zčásti překlenulo nedostatky v zásobování zbožím 

na československém trhu a zmírnilo napětí z nich plynoucí, ale zároveň by se nikterak 

vážně neprojevilo v makroekonomické soustavě státu.121 

Velká část hospodářských reforem navrhovaných v Komplexním dokumentu pro 

přestavbu hospodářského mechanismu ČSSR nakonec nebyla uskutečněna, jelikož jejich 

platnost byla plánována až od roku 1990, přičemž po 17. listopadu 1989 došlo k pádu 
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komunistického režimu v ČSSR. Vzhledem k přechodu na tržní systém o jejich zavedení 

činitelé nového politického uspořádání později již neuvažovali.122 

 

2.4 Československá glasnosť 

Z výše popsaného politického vývoje v Československu po nástupu gorbačovského 

vedení v Sovětském svazu je zřejmé, že se představitelé režimu shodovali (byť někteří 

z nich s velkou nechutí), že bylo nutno provést ekonomické reformy. Největším štěpným 

bodem byly změny v politicko-společenské sféře glasnosť. Zatímco stoupenci reforem 

chtěli implementovat celý reformní program po vzoru Sovětů včetně glasnosti, 

konzervativci odmítali jakýkoli menší náznak takové liberalizace systému, která jim, jak 

již bylo zmíněno, evokovala Pražské jaro a mohla otřást dosavadní stabilitou 

normalizačního režimu. Znepokojovalo je dění v SSSR, kde již probíhalo nevídané 

politické uvolňování. K prvním náznakům patřilo umožnění návratu předního sovětského 

disidenta a vědce Andreje Sacharova z vyhnanství v Gorkém do Moskvy v roce 1986, 

stejně jako vyhlášení amnestie pro sovětské politické vězně.123 Avšak jeden z hlavních 

prvků glasnosti, uvolnění cenzury, byl po takřka 70 letech tuhé totality, která tvrdě 

potlačovala každý projev nesouhlasu s režimem či s odlišným názorem, obyvateli 

Sovětského svazu považován za zázrak. Média začala mnohem objektivněji a uceleněji 

informovat o dění doma i ve světě, což bylo ve velkém kontrastu s jejich předchozím 

zpravodajstvím, jež bylo pevně pod kontrolou dogmatického režimu. Britský historik 

Stephen White například popsal zajímavý případ z října 1985, který dokazuje 

nevyváženost tehdejších sovětských médií, kdy deník Sovetskaya Rossija informoval 

o zemětřesení v Tádžikistánu, a neuvedl počet osob, které při něm zemřely. Naproti tomu 

o podobné přírodní katastrofě v Mexiku v téže době bylo čtenářům nabídnuto kompletní 

zpravodajství.124 Na hlavním televizním programu se začaly objevovat pořady, které 

kriticky reflektovaly dění v politice, nedostatky v hospodářství a v řízení systému.125 

Sovětská periodika mohla otevřeně publikovat články o dříve tabuizovaných 

společenských tématech, včetně pojednání o nedávné historii Sovětského svazu. 

Pozornost byla zaměřena zejména na období stalinismu a jeho zločinů, o kterých se dříve 
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nesmělo vůbec mluvit z obavy režimu, že by otevření této otázky podkopalo jeho 

legitimitu. Po uvolnění cenzury začaly být natáčeny filmy kriticky pojednávající o těchto 

dobách a vydávány dříve zakázané knihy. Mezi ně patřily mimo jiné Souostroví Gulag 

Alexandra Solženicyna, Doktor Živago Borise Pasternaka či 1984 a Farma zvířat 

George Orwella.126 Vznikaly nové nezávislé organizace, mezi něž můžeme zařadit Klub 

Perestrojka či Memorial, který se v Ruské federaci do dnešní doby zabývá studiem 

zločinů stalinismu.127 

Ačkoli byla glasnosť režimem v Československu odmítána, přeci jen do něho 

pronikla, a sice prostřednictvím sovětských médií, ke kterým měla přístup i zdejší 

veřejnost. Již dlouhou dobu tu vycházela sovětská periodika informující o tamním dění, 

ale kvůli své dogmatičnosti se mezi lidmi netěšila přílišné oblibě. Po změně kurzu 

v Moskvě a uvolněné cenzuře o ně naopak vzrostl zájem, a československé garnituře byly 

„trnem v oku“ natolik, že byla paradoxně nucena přistoupit k jejich omezení 

(např. Týdeník aktualit). Do určité míry zde ale byly některé původní sovětské 

perestrojkové časopisy (např. Moskovskie vědomosti či Sputnik) čtenářům dostupné 

i nadále.128 Problematickým pro konzervativce bylo zejména to, že se do ČSSR tímto 

způsobem dostávaly i kritické články o palčivých etapách sovětských moderních dějin, 

včetně již zmiňovaného stalinismu, ale také o Brežněvově době stagnace. Obávali se, že 

by podobná situace s glasností mohla nastat i v Československu, a mohla být otevřena 

diskuze i o Pražském jaru. Ta v konečném důsledku mohla vyústit v přehodnocování 

režimem podávaného diskurzu, který reformní období z konce 60. let stavěl do špatného 

světla, a k rehabilitaci osob a myšlenek, které s ním byly spojeny. O to usilovali 

především reformní komunisté vyloučení z KSČ po roce 1968, později sdružující se 

v opozičním hnutí Klub za socialistickou přestavbu Obroda, které bylo založeno v lednu 

1989.129 Vzhledem k proreformním postojům s touto organizací dokonce Sověti počítali 

jako s možným partnerem pro případ, kdyby došlo ke změně vládnoucí garnitury 

v Československu.130 Oficiálně ale Sovětský svaz ujišťoval československé představitele, 

že z jeho strany k přehodnocení postoje k potlačení Pražského jara nedojde, nicméně 
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hlavně ze zájmu o udržení dobrých vztahů s ČSSR. Sověti si totiž dobře uvědomovali, že 

jeho reformní myšlenky měly do jisté míry společné prvky s perestrojkou.131  

Formálně se normalizační režim ke glasnosti sice přihlásil, avšak opět se při tom 

odvolával na rozdílná specifika prostředí ČSSR a SSSR. Hlavní ideolog KSČ Jan Fojtík 

v říjnu 1987 v tomto duchu navrhl, jak by mohla vypadat československá verze glasnosti. 

Jeho plán počítal po gorbačovsku s „uplatňováním leninských zásad“, tedy umožnění 

informovanosti, otevřenosti a kritiky mezi veřejností a režimem. Základní platformou, 

jejímž prostřednictvím by se toto provádělo, byly sdělovací prostředky, tedy televize 

(ČST), rádio a tisk. Diskuze však měla mít určité meze, které by byly v souladu s politikou 

KSČ. To mělo být „pojistkou“, aby nedošlo k vymknutí médií z kontroly a zrušení 

cenzury jako v roce 1968,132 ale i v SSSR, kde v rámci glasnosti mimo jiné docházelo 

k již zmíněné kritice některých etap minulosti tamního režimu. Před zmiňovanou 

podobností perestrojky s „kontrarevolučním“ Pražským jarem ostatně varovala v srpnu 

1988 ve svém článku Moskva, jak jsme ji neznali v časopisu Kmen, i jeho manželka 

Eva Fojtíková. Podobně jako sovětská učitelka Nina Andrejeva, i ona publikovala ostrou 

kritiku perestrojky, a zejména glasnosti, o níž hovořila jako o škodlivém procesu, který 

negativně poznamená sovětský vývoj.133  

Kritika měla být podle Fojtíka „pravdivá“, naopak za nepřípustnou považoval tu, 

která je „(…) motivována subjektivně, obsahuje tendenční závěry, zkresluje skutečnost 

a nechybí v ní demagogie (…)“. Na druhou stranu však odmítal „(…) zavírat dveře před 

novináři, vykazovat je z pracovišť, bránit jim v přístupu k informacím“.134 

Např. v Československé televizi tak v praxi došlo k rozšíření mediálního informování o 

dění v SSSR a činnosti Michaila Gorbačova, či vysílání zpravodajských a diskuzních 

pořadů které se zabývaly tématy souvisejícími s perestrojkou.135 Příkladem kritické 

reflexe v médiích v praxi mohou být reportáže v televizním pořadu Auto – moto revue o 

tehdy novém osobním automobilu Škoda Favorit, které informovaly o výrobním procesu 

tohoto modelu a nevyhnuly se při tom zmínkám o problémům a nedostatkům v jeho 

produkci a distribuci.136 Stejně tak se v televizním vysílání objevily i satirické pořady, 

které se humoristicky strefovaly do nešvarů tehdejší společnosti. 
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Není bez zajímavosti, že kromě doposud obvyklého vyzdvihování různých 

režimních jubileí, jako např. 40. výročí Vítězného února, bylo tentokrát, v roce 1988, 

ve sdělovacích prostředcích vzpomenuto i 50 let od Mnichovské konference či 70 let 

od vzniku Československa. Nicméně nutno podotknout, že i přesto zde nadále probíhala 

propagandistická kampaň vůči tehdy sílící opozici, která byla později namířena také na 

protirežimní demonstrace. 137  

Pullmann podotýká, že ačkoli glasnosť v Československu nebyla nikdy oficiálně 

vyhlášena, byla ve společnosti i přesto pozvolna otevírána nová témata, která byla 

doposud tabu. Mezi ně patřilo hodnotové směřování mládeže nebo ekologie. Podle 

Pullmanna tento pohyb souvisel s úpadkem do té doby platných ideologických principů, 

které šly ruku v ruce s odmítáním zmíněných tabuizovaných témat.138 Příkladem může 

být například dění v populární kultuře. Byly pořádány koncerty ne zcela s režimem 

konformních umělců „nového směru“, byť byly „schovávány“ pod činnost 

Socialistického svazu mládeže či pod prorežimní akce, jako např. festival politické písně 

v Sokolově, který měl oslavovat 40. výročí Vítězného února.139 Po čtyřletém zákazu 

činnosti 1983-1986 mohla opět vystoupit i kapela Pražský výběr v čele 

s Michaelem Kocábem.140 Významnou událostí byl v tomto ohledu také koncert britské 

hudební skupiny Depeche Mode v Praze v březnu 1988.141  

V téže době se toto uvolnění do určité míry promítlo i v kinematografii. Byly 

natočeny tehdy divácky velmi oblíbené filmy, které se věnovaly problémové mládeži, ale 

částečně nabízely i kritický pohled na negativní jevy normalizační společnosti. Patří mezi 

ně především Bony a klid (1987) režiséra Víta Olmera a jeho náhled do činnosti 

„veksláků“, tedy překupníků valut (peníze zahraničních měn v hotovosti) a bonů 

(poukázky směnitelné za zboží v Tuzexu), či Proč? (1987) Karla Smyczka a Radka 

Johna, který kritizoval rozdílnost oficiálních režimních prohlášení a reality v 

Československu.142 Narážky na tehdejší systém obsahovala také známá komedie Zdeňka 

Trošky Slunce, seno a pár facek z roku 1989, kde se mimo jiné objevilo téma pornografie, 
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ale i posměšky na adresu ideologických výrazů, jako např. „soudružky“, přičemž slovo 

„socialistický“ zde bylo prezentováno spíše jako negativní pojem pro vyjádření špatného 

stavu.143 

Sovětskou reformu glasnosť potvrdila tzv. všesvazová konference KSSS 

v Moskvě v červnu 1988, během které byl delegáty podpořen princip demokratizace 

a vznik nového zákonodárného orgánu SSSR, jehož členové měli být voleni veřejným 

hlasováním. Obyvatelstvu by tak bylo, byť jen částečně, umožněno účastnit se 

rozhodování o budoucím směřování země, což bylo v předchozích letech vyloučené. 

Gorbačov tyto změny odůvodnil svou kritikou dosavadní povahy režimu, který využíval 

nezákonných prostředků, uzurpoval si vliv na soukromí občanů a měl neomezenou moc. 

Výše zmíněným opatřením chtěl učinit krok ke „zdokonalení organizace moci“. Toto 

zasedání bylo podle Pullmanna přelomovým bodem i pro přestavbu v ČSSR, jelikož 

zdejší politici pochopili, že se kritika týká také jich. Bylo tedy jasné, že i oni budou muset, 

ač neradi, přijmout doposud „odkládané“ politické reformy.144 

Mezi hlavní plánované změny patřilo přijetí nové československé federální 

ústavy, k jejíž přípravě dal podnět již XVII. sjezd KSČ. Ta by především počítala 

s posílením pravomocí vlády a zastupitelských úřadů na úkor strany, i když se zatím 

v žádném případě nedalo hovořit o zrušení článku 4 o její vedoucí úloze ve společnosti 

(ke kterému nakonec došlo až o něco později, 29. listopadu 1989). Zamýšleno bylo také 

určité posílení lidských práv a svobod a jejich ústavní ukotvení. Realizaci této myšlenky 

komunisté nakonec nestihli, neboť předložení návrhu nové konstituce veřejné diskuze 

bylo naplánováno až na rok 1990.145 Za další konkrétní „náznaky“ opatrné liberalizace 

může být také považováno ustanovení 28. října jako státního svátku, připomínajícího 

vznik samostatného Československa, či konec rušení rádia Svobodná Evropa na území 

ČSSR k datu 1. ledna 1989, tedy krátce poté, co podobný krok učinil Sovětský svaz. 

Historik Jan Křen k tomu podotkl, že spíše než o snahu připojit se ke glasnosti, šlo 

o „projev slabosti“, neboť v té době značně unavený režim již nebyl schopen „držet svou 

rozplývající se linii“.146  

Důležité je v tomto směru zmínit vývoj v ostatních zemích východního bloku, 

které se k reformám stavěly benevolentněji než Československo, a v důsledku jejich 

implementace zde docházelo k významným vnitropolitickým změnám. K těm přispěla 
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144 Ibid., 112–113. 
145 Křen, Dvě století střední Evropy, 970. 
146 Ibid., 970.  
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i rezignace Moskvy na striktní politicko-ideologickou kontrolu vnitřních záležitostí 

satelitních států, tedy tzv. Brežněvovu doktrínu. Namísto ní Gorbačovovo vedení začalo 

aplikovat tzv. Sinatrovu doktrínu, 147 která těmto zemím umožnila jít vlastní cestou 

budování socialismu,148 bez riskování potlačení těchto tendencí ze strany SSSR 

(ať vojenským či jinými způsoby), nicméně v souladu se sovětskou liberalizační 

politikou. Maďarské uvolnění dospělo do takové fáze, že v první polovině roku 1989 

došlo k odstraňování plotů z ostnatého drátu na jeho hranici s Rakouskem, k rehabilitaci 

revoluce roku 1956 a tehdejšího předsedy vlády Imre Nagye, a k jednání o budoucím 

směřování země mezi představiteli tamního režimu a již legální opozice u tzv. kulatého 

stolu. Podobně tomu bylo i v Polsku, kde v červnu 1989 proběhly první svobodné 

parlamentní volby, které skončily prohrou komunistů.149 

Prvkem, na kterém lze dobře sledovat působení glasnosti v jednotlivých zemích, 

je přítomnost represe vůči opozici v tehdejším systému. Zatímco v Maďarsku či Polsku, 

kde, jak již bylo zmíněno, došlo na konci 80. let v důsledku liberalizace shora k jejímu 

vymizení, v Československu se tak nestalo. Zdejší veřejnost nebyla příliš spokojena 

s “polovičatým“ rozsahem přijaté liberalizace a nečinností systému. Petr Pithart k této 

situaci napsal: 

„Od roku 1985 se definitivně potvrzuje, že normalizační čistky zbavily KSČ 

nadlouho a patrně navždy reformních sil, že tedy systémové reformy shora nepřicházejí 

v dohledné době v úvahu. Teprve teď se tedy ukázalo, jak důkladné a důsledné byly tzv. 

prověrky na začátku sedmdesátých let. Toto zjištění vede všechny k pochopení toho, jak 

pevné jsou základy autonomnosti dalšího vývoje KSČ, a tedy i československé 

společnosti jako celku. Normalizace dala vzniknout zcela nové straně, která neměla 

a nemá žádné významné kontakty s reformními silami kolem. To za dob Brežněva 

nemohlo být téměř vůbec patrné, po roce 1985 se to však ukázalo se vší výrazností. 

Autonomnost československého vývoje je ještě ke všemu programově stvrzována novými 

postoji sovětské zahraniční politiky, která se nadále již nechce „vměšovat“. Pro nás je 

účinek i této změny – samozřejmě pozitivní, nezůstane-li u proklamace – paradoxní. Lidé 

zkrátka pochopili, že změny, i kdyby se týkaly podstaty systému a probíhaly všude kolem 

                                                           
147 Tento pojem je často interpretován jako parafráze názvu známé písně amerického zpěváka Franka 

Sinatry „My Way“. (Marek Pečenka, Petr Luňák a kol., Encyklopedie moderní historie 1789–1999 (Praha: 

Nakladatelství Libri, 1999), 367.) 
148 Timothy Garton Ash, Rok zázraků. Svědectví o revoluci roku 1989 ve Varšavě, Budapešti, Berlíně a 

Praze (Praha: Prostor, 2019), 137 – 138., srov. s Marek Pečenka, Petr Luňák a kol., Encyklopedie 

moderní historie 1789–1999 (Praha: Nakladatelství Libri, 1999), 367. 
149 Vykoukal, Litera a Tejchman, Východ, 719. 
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nás, nemusí samy o sobě znamenat změny v Československu (…). Po Gorbačovově 

návštěvě, očekávané tu s jistými nadějemi, se mírně rozčeřená hladina očekávání rychle 

opět uklidnila. Od té doby se nepřestal s mírně zvýšeným zájmem sledovat vývoj v SSSR, 

Polsku a Maďarsku, avšak tento zájem se jen velmi zprostředkovaně a velmi 

zcenzurovaně (více vnitřní než jakoukoli jinou cenzurou) odráží v postojích velké většiny 

lidí (…).“150 

Podle Pullmanna perestrojka způsobila „rozpad konsenzu“, který byl podpůrným 

prvkem stability normalizačního režimu v Československu. Ten se do té doby vyznačoval 

zjednodušeně řečeno tak, že velká část obyvatelstva si o systému myslela své, a byť s ním 

nesouhlasila, tyto názory projevovala v soukromí, a dokud státní instituce jako školství či 

zdravotnictví fungovaly navenek dobře, neměla zájem s ním jít do konfrontace. 

Bezradnost a dezorientaci režimu během perestrojkového období (obzvláště poté, 

co rozhodnutím Gorbačova nezasahovat do vnitřních záležitostí satelitů ztratil 

mocenskou oporu v SSSR) odhalila prázdnotu jeho doposud opakovaných ideologických 

frází, které dříve působily jako další stabilizační nástroj. Ostatně byla snaha začlenit mezi 

ně i pojem „přestavba“ a tím jej neutralizovat, resp. zbavit reformního významu 

a zevšednit tak, aby se nelišil od běžných „předgorbačovských“ hesel, hlásajících 

nezásadní změny v chodu režimu.151 Lidé přestávali respektovat normalizační diskurz, 

což „podkopávalo“ autoritu režimu a vytvářelo prostor pro ostřejší kritiku nejen ze strany 

disentu, ale i širšího obyvatelstva.  

Na tomto místě se sluší zmínit především petici Charty 77 Několik vět z června 

1989, kterou podepsalo na 40 tisíc občanů. Jejím prostřednictvím signatáři, mezi nimiž 

bylo také několik veřejně známých osobností (včetně zpěvačky Hany Zagorové aj.), 

požadovali dodržování lidských práv a otevření diskuze nad naléhavými společenskými 

tématy.152 Velmi významným byl v téže době také článek prognostika Miloše Zemana 

Prognostika a přestavba v Technickém magazínu, jež kritizoval neschopnost režimu ve 

vedení státu a problémy z toho plynoucí. Autor byl posléze vyloučen ze svého 

zaměstnání.153 

 Následkem stále viditelnějšího rozkladu autority bylo pozvolné vzedmutí 

občanské angažovanosti a posílení opozice v letech 1988–1989, byť se až do sametové 

revoluce nedalo říci, že by došlo k aktivnímu zapojení většiny obyvatel. I přesto však byl 
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tento pohyb oproti dřívější době signifikantní, objevovaly se stále častější protirežimní 

protestní akce, jejichž motivy byly politické, ekologické, ale i náboženské. Mezi prvními 

veřejnými projevy nesouhlasu většího počtu lidí byly Svíčková manifestace v Bratislavě 

v březnu 1988,154 dále demonstrace konaná dne 21. srpna téhož roku v Praze u příležitosti 

20. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, dne 28. října protestní 

shromáždění připomínající 70. let od vzniku samostatného československého státu, a 10. 

prosince zatím největší manifestace, a to ke Dni lidských práv na pražském Škroupově 

náměstí, které se zúčastnil i vůdčí disident a pozdější prezident Václav Havel.155 Všechna 

tato shromáždění, kromě posledně jmenovaného, byla potlačena pořádkovými složkami 

režimu, který nehodlal připustit, aby vzniklo větší společensko-politické opoziční hnutí, 

jak tomu bylo např. v Maďarsku. Došlo však alespoň ke změně jeho vztahu k účastníkům 

demonstrací. Zatímco dříve komunisté užívali pro pojmenování protestujících výrazy 

jako „samozvanci“ či „ztroskotanci“, během své poslední fáze existence přešel na 

mnohem mírnější označení jako „opoziční skupiny“ nebo „nezávislá uskupení“.156 Po tzv. 

Palachově týdnu v lednu 1989, tj. sérii demonstrací k 20. výročí sebeupálení studenta 

Jana Palacha na protest proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy, byly ale přijaty tzv. 

pendrekové zákony, které policii umožňovaly větší pravomoci při zásazích proti dalším 

podobným protestním akcím v centru Prahy.157  

Represe vůči opozici, na rozdíl od Maďarska či Polska, v československém 

režimu pokračovaly i v době glasnosti, a tento faktor přispěl k jeho „turbulentnímu“ 

konci. Násilné potlačení studentské demonstrace na Národní třídě v Praze 

17. listopadu 1989, tak zapůsobilo jako „rozbuška“ pro to, aby se československé veřejné 

mínění plně přiklonilo na stranu opozice. 

Závěr 

Cílem této práce bylo reflektovat československý postoj a praktické kroky k sovětskému 

reformnímu programu perestrojka a glasnosť od roku 1986, a srovnat jej s představami 

generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila S. Gorbačova, které uvedl ve své knize 

Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět. Na základě tohoto srovnání lze 

nyní odpovědět na otázku, jak se Československo stavělo k implementaci reforem na 
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svém území a do jaké míry se tato činnost shodovala se sovětskými, resp. Gorbačovovými 

vizemi, a v neposlední řadě potvrdit výzkumnou hypotézu, která zní, že přestože se 

komunistický režim v ČSSR hlásil k perestrojce a glasnosti, přijímal pouze opatrné 

kroky, aby dosáhl rovnovážného stavu mezi plněním sovětských plánů a neohrožením 

vlastní stability. 

V tomto ohledu je nutno akcentovat především postoje a motivace tehdejších 

československých režimních politiků, z nichž ti konzervativnější postupně získali početní 

převahu, resp. většinu nad stoupenci reforem ve vedení ÚV KSČ, jakožto orgánu, jenž de 

facto určoval politické směřování země. Od toho se odvíjel československý přístup ke 

Gorbačovově perestrojce a později i k domácí přestavbě. Ten byl na jednu stranu 

z důvodu udržení politicko-ideologické stability režimu „polovičatý“ a liknavý, ale na 

druhé straně i odpůrci reforem věděli, že některé elementární změny v systému je třeba 

provést, aby byly překonány jeho nejpalčivější potíže a byla zachována jeho funkčnost.  

To se týkalo zejména reforem hospodářské oblasti. Zde je patrné, že pokud 

reformy nebyly v konfliktu s již zmiňovanou snahou o udržení dosavadního 

establishmentu a nepřipravovaly jej o mocenský vliv na chod země, byly jeho 

představiteli přijaty. Příkladem tohoto postupu může být například zákon o státním 

podniku, který se se svou sovětskou předlohou částečně shodoval v tom, že plánoval tzv. 

chozraščot (samofinancování podniků) a poskytl podnikům možnost alespoň omezené 

autonomie na systému, avšak ne úplnou. „Poslední slovo“ měl mít stát, a jeho rozhodující 

vliv na řízení ekonomiky tak zůstal zachován. S tím počítal i sovětský zákon o státním 

podniku, nicméně lišila se motivace obou režimů pro jeho přijetí. Zatímco Sověti chtěli 

plánovací systém zachovat, avšak zefektivnit jej, od čehož si ve výsledku slibovali, že 

bude lépe využito jeho „pozitivního potenciálu“, Čechoslováci měli především zájem 

o jeho udržení (nejlépe) v původním stavu, aby neztratili vliv na řízení ekonomiky a byl 

zachován „status quo“. Prvky návrhu tohoto zákona, které příliš připomínaly tržní systém 

a šly proti výše uvedenému zájmu, jako např. idea o tzv. podílnickém podniku, byly 

odmítnuty. Nicméně v souladu s programem sovětské perestrojky byly v Československu 

připravovány i zákony upravující zemědělské, bytové, spotřební a výrobní družstevnictví.  

Z tohoto vyplývá, že v ČSSR skutečně byl zájem o činění kroků ke Gorbačovem 

proklamovanému „ozdravení ekonomiky“, jež mělo dosáhnout mimo jiné větší 

odpovědnosti podniků, a tím i vyšší efektivity a produktivity ekonomiky, ovšem pokud 

by nebyla ohrožena dosavadní pozice režimu. Jednalo se tedy hlavně o pragmatické 

kroky, kterými se českoslovenští představitelé formálně přihlásili k perestrojce, byť před 
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svým odsunem „na druhou kolej“ se proreformní křídlo KSČ v čele s předsedou vlády 

Lubomírem Štrougalem stavělo k těmto reformám odpovědněji než konzervativci 

a prosazovalo implementaci reforem přesně podle sovětského vzoru s vůlí skutečně 

změnit a zlepšit strukturální stav systému k lepšímu.  

Jak sám Gorbačov připomněl, tento proces nemohl fungovat beze změn ve 

společenském smýšlení. Tedy aniž by bylo vytvořeno prostředí, které by veřejnost 

stimulovalo k podpoře reforem, čehož chtěl docílit zejména liberalizací a otevřeností 

politického systému ve vztahu k veřejnosti. Dalo by se na první pohled říci, že personální 

změny v československém vedení, které byly provedeny po roce 1986, zejména nahrazení 

Gustáva Husáka Milošem Jakešem ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ, odpovídalo 

gorbačovské omlazovací politice v nejvyšších patrech sovětského establishmentu. 

Při bližším pohledu však zjistíme, že tyto výměny byly motivovány spíše 

vnitrostranickým bojem o rozhodovací vliv mezi reformisty a konzervativci, než-li 

snahou následovat podobné kroky Moskvy, ve kterém navíc nakonec zvítězila druhá 

jmenovaná skupina.  

Jestliže se normalizační režim stavěl relativně „ochotně“ k ekonomickým 

reformám (ať již z jakékoli motivace), s glasností, resp. s politicko-společenskými 

změnami, to bylo již složitější. Zásadním cílem pro představitele režimu bylo 

zabránit  proniknutí a nekontrolovatelnému šíření jejích vlivů v ČSSR. Motivací k tomuto 

postoji byla zejména obava konzervativních činitelů KSČ z přílišného uvolňování 

poměrů ve společnosti a tím i ohrožení stability normalizačního režimu, který stál na 

potírání odkazu Pražského jara 1968. Právě toto téma se linulo jako „červená nit“ celým 

obdobím přestavby, a významně se promítlo do motivací a postojů tehdejších aktérů. 

Zatímco proreformní opozice od perestrojky očekávala rehabilitaci jeho myšlenek 

a aktérů, pro představitele normalizační KSČ bylo „traumatem“. Jeho opakování, 

v jakékoli podobě, bylo třeba za každou cenu zabránit. 

Přesto zde do jisté míry byla v ČSSR, v reakci na výzvy Moskvy, oficiálně 

proklamována možnost veřejné kritiky systému (návrh Jana Fojtíka), ve srovnání 

s bezprecedentním uvolněním v SSSR však ze strany československých komunistů šlo 

opět spíše jen o formální projev přihlášení se ke glasnosti, byť i zde došlo k „ústupkům“ 

(např. ve formě plánů nové ústavy s proklamací posílení lidských práv). Československá 

„otevřenost“ a diskuze nad věcmi veřejnými měly probíhat „mezi mantinely“ určenými 

systémem tak, aby byly ve shodě s politikou KSČ. To mělo zabránit tomu, aby se situace 

nevymkla kontrole podobně, nejen jako v roce 1968, ale i v gorbačovském SSSR, kde 
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v rámci tehdy nové politiky „otevřenosti“ došlo k umožnění veřejné kritiky režimu a s tím 

i k polemice nad kontroverzními kapitolami sovětských moderních dějin včetně 

stalinismu. Panovala totiž obava, že by se takto mohlo posuzovat i Pražské jaro, z jehož 

vojenského potlačení vojsky Varšavské smlouvy se odvíjela legitimita normalizačního 

režimu.  

I přesto byla ve společnosti otevírána dosud tabuizovaná témata, mezi něž patřil 

např. stav životního prostředí v ČSSR, začaly se objevovat i nové, často nonkonformní 

tendence v populární kultuře. Nelze nicméně říci, že by se o to zasloužila tehdejší 

vládnoucí garnitura. K těmto posunům došlo spíše v důsledku postupného rozpadu 

(nejen) ideologické autority režimu, a jeho sílící zmatečnosti a bezradnosti pod tlakem 

SSSR v otázce přijetí jeho nového politického kurzu. Tento vývoj postupně vedl 

k vzrůstající nespokojenosti obyvatelstva Československa a vyústil pádem režimu po 

17. listopadu 1989. 

Výzkumná otázka této práce je zaměřena na postoj Československa k provádění 

reformního programu perestrojka a do jaké míry se jeho kroky shodovaly s vizemi 

sovětského vůdce Michaila Gorbačova (a sovětského vedení). Odpověď získaná na 

základě rešerše této problematiky a komparace s Gorbačovovými představami zní, že 

zdejšími komunisty byly implementovány jen takové reformy, které by z jejich pohledu 

neohrozily mocenský vliv KSČ. Zároveň potvrzuje mou hypotézu, že ačkoli se režim 

přihlásil k reformnímu programu, činil v tomto směru jen opatrné kroky, aby dosáhl 

konsenzu mezi novým sovětským kurzem a vlastní stabilitou. Dalo by se tedy říci, že 

českoslovenští komunisté k sovětským reformám zaujali „švejkovský“ postoj, kdy je na 

jednu stranu „naoko“ podporovali a hlásili se k nim, ale ve skutečnosti jednali dle svého 

uvážení tak, aby jejich následkem „nepřišli k újmě“. 

 

 

Summary 

The purpose of this thesis is to analyse the process of perestroika in Czechoslovakia 

between the years 1986 and 1989 and find an answer to a research question that asks what 

was the attitude of the then country´s main political force, the Communist Party of the 

Czechoslovakia (KSČ) to the implementation of the reform program of perestroika 

and glasnost. Examines to what extent its reform steps in this period coincided 

with the visions of Soviet leader Mikhail Gorbachev (and therefore the Soviet 
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leadership). The answer was formed on a research of this issue and a comparison with 

Gorbachev's ideas, and says that the local communists implemented only such steps that, 

from their point of  view, would not endanger the power of their regime, which also 

confirmed my hypothesis. A comparison of the Czechoslovak implementation of the sets 

of reforms perestroika and glasnost and the ideas of Mikhail S. Gorbachev showed that 

at some points their elements were implemented, This concerned in particular the 

economic reforms that even the conservatives among Czechoslovak communists were 

willing to consider to help improve the poor economic situation, but sometimes, to a very 

limited extent, also the socio-political reforms (e.g. the plans of the new consitution, 

which would strengthen the human rights position, or the possibility of limited factual 

criticism of the system). Nevertheless, it should again be noted that the local communists 

were forced to take these steps under pressure of the USSR on the adoption of its new 

political course and the circumstances of  the internal party struggle between the 

supporters of reforms and the conservatives. A good example might also be the personnel 

changes at the head of the Communist Party, which on the one hand could be considered 

following the steps taken to rejuvenate the leadership in the USSR, but on closer 

inspection was more about "settling accounts" between the Czechoslovak communists. 

Although the local regime subscribed to the reform program and new political direction 

of Moscow, took only cautious steps in this regard in order to reach a consensus between 

the new Soviet course and its own stability and legitimacy, that were built on a violent 

fight against the legacy of the Prague Spring in 1968. Gorbachev's reforms offered similar 

elements to this reform period in the late 1960s, including the easing of social conditions 

and censorship. The Czechoslovak conservative communists were upset, looking at what 

was happening in the USSR, where as a result of glasnost and its policy of openness in 

society, a debate was made possible on problematic topics of Soviet modern history, 

including the crimes of Stalinism. They feared that a similar situation might occur in 

Czechoslovakia in relation to the aforementioned Prague Spring, and thus the door could 

be opened to the rehabilitation of its ideas and representatives, which would call into 

question the legitimacy of the current regime. Nevertheless, it is certain that the 

indecision, uncertainty and volatility of  the regime, which had lost its authority at that 

time and then USSR's effort not to interfere in the internal affairs of its satellites, greatly 

influenced the political direction of the country and created a fungus for the fall of  the 

communist system in Czechoslovakia during the Velvet revolution in November 1989. 
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Použité zkratky 

 

ČSAV  Československá akademie věd 

ČSSR  Československá socialistická republika  

ČST  Československá televize 

KSČ  Komunistická strana Československa 

KSSS  Komunistická strana Sovětského svazu 

PÚV KSČ Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa 

RVHP  Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SSM  Socialistický svaz mládeže  

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚV KSSS Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu 
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