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Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá procesy, které nastaly v Československu, a poté i 

samostatné České republice, po roce 1989. Práce je zaměřena především na roli 

Občanského fóra ve vznikajícím českém stranickém systému. Je zde vysvětleno, jakou 

úlohu mělo při přechodu od komunistického režimu do demokratických poměrů. Důraz 

je kladen na vysvětlení příčin a důvodů, které nakonec vedly k rozpadu tohoto hnutí. 

Poté je práce zaměřena na tři samostatné politické subjekty a na hodnocení jejich 

etablování v systému. Jedná se především o Občanskou demokratickou stranu a 

Občanské hnutí, dva nástupnické subjekty Občanského fóra, dále je do studie zařazena i 

Občanská demokratická strana, která od svého počátku s Občanským hnutím velmi úzce 

spolupracovala. Klíčovou událostí, ve zkoumaném období, byly parlamentní volby 

v roce 1992. Dále je zkoumán další výboj těchto subjektů až do komunálních voleb 

v roce 1994. 

Annotation 
This bachelor thesis deals with the processes that took place in Czechoslovakia, and 

then in the independent Czech Republic, after 1989. The work is mainly concentrated 

on the part that the Civic forum had in the rising Czech party system, explaining the role 

which it played in overthrowing the communist regime. The work analyses the causes, 

which lead to its split-up after which it is focused on three political subjects and onto the 

classification of their position within the party system, particularly the Civic Democratic 

Party and the Civic movement, which were the heiress of the Civic forum. The work 

also deals with a third subject, Civic Democratic Alliance, which from its begging 

cooperated with the Civic forum very closely. The key point in the examined period is 

the parliamentary elections in 1992. The development of the three subjects after them is 

also part of this work, which is ended by the communal elections in 1994.  
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Úvod 
Počátky vzniku a vývoje českého stranického systému po roce 1989 je, z mého 

pohledu, nesmírně zajímavá a problematika. Proto, když jsem si vybírala téma pro svou 

bakalářskou práci, příliš jsem neváhala a vybrala si právě toto období.  

 

Předkládaná práce se zabývá vznikem a vývojem českého stranického systému 

po obnovení demokracie v tehdejším Československu v roce 1989. Svou pozornost jsem 

zaměřila na tehdejší největší anti-totalitní hnutí, Občanské fórum, a jeho rozpad. Poté, 

co toto hnutí zaniklo dále mapuji vývoj dalších tří subjektů, které z něj buďto přímo 

vzešly (Občanská demokratická strana a Občanské hnutí) nebo s ním velmi úzce 

spolupracovaly (Občanská demokratická aliance). Jejich výběr není náhodný. Mou 

snahou bylo především dát do společného kontextu dvě, často odděleně zkoumané 

problematiky. Tato práce se tedy nezabývá pouze Občanským fórem nebo jednotlivými 

stranami, ale obě tyto témata jsou sloučena, čímž jsem se snažila o co nejucelenější 

analýzu vývoje této konkrétní části českého politického systému. Ostatním stranám 

jsem se nevěnovala, jelikož podrobná analýza jejich vývoje by byla na úkor kvality 

práce. To však neznamená, že jim není věnován prostor vůbec. Zabývám se jimi však 

pouze v případě, kdy nějakým způsobem zasahovaly do vývoje mnou popisovaných 

subjektů a to možnou spoluprácí nebo vzájemnou politickou soutěží. 

 

Cílem práce je tedy shrnout a dát do kontextu vnitřní vývoj a postoje 

k jednotlivým problémům, které se týkaly výše jmenovaných subjektů. Nejedná se však 

o strohý popis, ale o analýzu vývoje. Mou snahou bylo zasadit vše do dobového 

kontextu a co nejlépe jednotlivé subjekty a jejich vývoj analyzovat. Mou snahou dále 

bylo nepopisovat jejich vývoj úplně odděleně, ale v jednotlivých pasážích ho i vzájemně 

porovnávat. 

 

Ve své práci jsem, pro nejlepší přehlednost a orientaci, postupovala 

chronologicky. Celý text je rozdělen do čtyř hlavních kapitol, každá věnujíc se jednomu 

z výše jmenovaných politických subjektů. První kapitola se tedy věnuje Občanskému 

fóru. Pro tuto práci je klíčový především jeho rozpad, avšak ten nelze náležitě rozebrat 

bez znalostí o jeho vzniku, tudíž i tomu je v práci věnována pozornost. Mou snahou 

bylo v textu najít odpověď především na tyto základní otázky: proč bylo Občanské 
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fórum tak úspěšné? Mohla v roce 1989 jeho úlohu sehrát i standardní politická strana? 

Co znamenaly první parlamentní volby v roce 1990 pro další vývoj tohoto hnutí? Dále 

se budu věnovat jeho rozpadu a zkoumat jeho příčiny a podíl, kterým se o něj jednotlivé 

frakce či osobnosti zasloužily. Důležité také je podat zhodnocení jeho vlivu na český 

stranický systém jako takový. To však, dle mého názoru, nelze provést bez dalšího 

detailního studia následného vývoje. V druhé části práce jsem se tedy zaměřila na  

Občanskou demokratickou stranu, která se postupem času ukázala jako nejúspěšnější. 

To však v této době nebylo zřejmé, naopak největší naděje se vkládaly do Občanského 

hnutí, kterému se věnuji ve třetí části své práce. Závěrečná část se pak soustředí na 

Občanskou demokratickou alianci. U všech tří se budu snažit zhodnotit vliv, který na ně 

Občanské fórum mělo, jelikož to byl jejich hlavní spojovací článek. Jejich další vývoj 

byl však pro každou stranu již specifický a v práci bude náležitě popsán. U každé bude 

pozornost věnována nejdůležitějším událostem této doby. Jako nejdůležitější, v mnou 

zkoumaném období, považuji parlamentní volby z roku 1992, dále pak rozdělení 

federace a řešení jednotlivých otázek (např. zahraniční politika...). Mou hlavní snahou 

tedy bylo odpovědět na otázku, jakým způsobem se jednotlivým subjektům povedlo 

etablovat uvnitř stranického systému. Pokud se jim to nepovedlo, pak kde jsou příčiny 

tohoto neúspěchu? Celé mnou zkoumané období je zakončeno komunálními volbami 

v roce 1994. Proč právě tato událost? Především do těchto voleb seděli 

v zastupitelstvech lidé ještě zvolení za Občanské fórum. Druhým důvodem byla obava o 

kvalitu práce, pokud bych  se věnovala delšímu časovému úseku.  
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Projekt 

Cíl práce: 
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala rozpad Občanského fóra, proces 

vzniku stran a jejich následné ukotvení na české politické scéně. Jedná se o události, 

které se sice staly relativně nedávno, přesto se domnívám, že jejich význam bývá málo 

doceňován. Dle mého názoru je ale toto období velmi zajímavé a fascinující hned 

z několika důvodů. Především tyto procesy, zejména pak rozpad Občanského fóra, měly 

naprosto zásadní význam pro vývoj celého českého stranického systému a nelze 

pominout ani fakt, že se díky tomu profilovaly hlavní strany občanské pravice. Nebyla 

to ale jen pravice, která byla OF ovlivněna. V této práci se však zaměřím pouze na ty 

strany nebo hnutí, které vznikly přímo z OF a ne mimo něj. Za nezbytné považuji 

vnímat vývoj této catch-all formace v širším kontextu, a to i z hlediska ostatních zemí 

střední a východní Evropy. Největší pozornost bude samozřejmě věnována Občanské 

demokratické straně, dále pak Občanskému hnutí a Občanské demokratické alianci. 

 

Mou snahou bude určit, jaký význam mělo Občanské fórum pro následující 

stranický vývoj. Jaká byla jeho úloha při vytváření stran? Bylo OF pouze přechodným 

článkem nebo mohlo mít vyšší ambice? Dále provedu posouzení, zda mohlo dojít 

k jinému politickému vývoji a zda v tomto ohledu lze považovat vývoj, ke kterému 

skutečně došlo, za optimální řešení. 

 

Cílem práce bude hlavně představit tyto tři strany v kontextu českého 

politického systému a srovnání jejich vzájemného vývoje. Jakým způsobem strany 

reagovaly na tehdejší problémy? Jaké vztahy panovaly s ostatními politickými aktéry a 

jak se vyvíjely? A jaké měly vzájemné vztahy, šlo o vzájemnou spolupráci nebo 

politickou soutěž? Výběr subjektů není náhodný. Zaměřila jsem se právě na tyto, jelikož 

se profilovaly většinou směrem k pravicové části stranického spektra. Důvod proč jsem 

si vybrala strany napravo od středu je hlavně ten, že tyto strany se etablovaly mnohem 

rychleji než levice. Nechtěla jsem se zabývat všemi subjekty pravice, jelikož by to bylo 

příliš rozsáhlé téma, proto jsem svůj výběr omezila pouze na subjekty, které měly 

určitou provázanost s Občanským fórem. 
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Časové vymezení je dáno několika faktory. Je to období, kdy se český stranický 

systém teprve formuloval, a z tohoto důvodu mi přišlo zajímavé si těchto procesů 

všímat a zabývat se jimi. Konec mnou probíraného období je charakteristický jednou 

důležitou skutečností. A sice tím, že se zde začíná projevovat polarizace levice – 

pravice daná postupným vzestupem ČSSD. Tento proces probíhá postupně již od jara 

1993, kdy byl do jejího čela zvolen Miloš Zeman, který uplatňoval expanzivní politiku, 

snažíc se potlačit konkurenci na levém křídle politického spektra. ČSSD postupně 

obsadila druhé místo ve volebních preferencích, kde vystřídala ODA, ale především se 

vyprofilovala do hlavní opoziční síly, která mohla podstatně výrazněji začít ovlivňovat 

politické kroky ODS. V této souvislosti je nezbytné zmínit i skutečnost, že vzestupem 

sociální demokracie definitivně padlo Občanské hnutí. V práci se budu snažit toto 

reflektovat a analyzovat roli ČSSD vůči ODS v těchto letech.  Další mezník, kterému 

bude v závěrečné části práce věnována pozornost, budou komunální volby na konci 

roku 1994. 

 

Struktura práce: 
Předpokládaná struktura práce bude reflektovat vybrané téma. Budu se snažit 

postupovat chronologicky tak, aby události, kterým bude věnována pozornost, byly 

přehledné a informace ucelené. Mimo vlastní popis událostí bude součástí práce i určité 

zamyšlení nad situací té doby, nad jinými možnosti řešení tehdejších problémů.  

 

Úvodní část: 

Zde nejdříve charakterizuji a specifikuji téma a zařadím jej do širších souvislostí.  

V úvodní části práce si položím několik otázek, na které by tato práce měla 

odpovědět. Např. jaký význam mělo Občanské fórum jako takové pro český stranický 

systém? 

 

V této části bych také ráda nejdříve stručně vysvětlila, co to vlastně Občanské 

fórum bylo. Pozornost bude věnována také parlamentním volbám z roku 1990, které dle 

mého názoru nastartovaly proces rozpadu OF. Dále bude popsána následná krize a 

rozkol uvnitř hnutí a jeho následný zánik v podobě transformace do dvou subjektů a to 

Občanské demokratické strany a Občanského hnutí. Hlavně v části o vzniku 

Občanského fóra, jeho struktuře atd. nebude kladen takový důraz, myslím si ale, že 
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k pochopení procesu vzniku nástupnických stran je vysvětlení nezbytné. Zároveň uvedu 

širší zahraniční kontext vzniku politických subjektů s catch-all profilem, a to 

v souvislosti s celkovým politickým vývojem zemí střední a východní Evropy v těchto 

transformačních letech. 

 

 

Hlavní část: 

Hlavní náplní práce však bude vývoj tří subjektů na české politické scéně do 

roku 1994. U všech tří budu zkoumat vztah k politickému systému, jejich zázemí, 

voličskou základnu, stavbu strany. Samozřejmě, že u všech stran budu analyzovat jejich 

názorové postoje na nejdůležitější otázky té doby (rozdělení federace, ekonomická 

transformace), jako jedné z hlavních událostí si budu také všímat parlamentních voleb 

v roce 1992 a následných koaličních jednání. Důležitá bude analýza výsledků i jejich 

důsledků pro zkoumané subjekty. Dále bude u všech stran zkoumán jejich vztah 

s ostatními aktéry na politickém poli.  

 

Ve své práci bych chtěla, jak už bylo řečeno, postupovat chronologicky, ale 

samozřejmě že nebudou chybět ani analýzy jednotlivých problémů.  

 

Největší důraz bude věnován Občanské demokratické straně, která se stala 

nejvýznamnějším subjektem formující se pravé části politického spektra. Již od října 

roku 1990 bylo jasné, že uvnitř OF existuje snaha o vytvoření standardně strukturované 

pravicově orientované strany, ta následně vznikla tzv. Lánskými dohodami. Pozornost 

bude věnovaná ustavujícímu kongresu ODS, kde byly přijaty stanovy strany a 

programové prohlášení (samozřejmostí je práce s těmito primárními zdroji). Od svého 

vzniku byly zjevné snahy o slučování s ostatnímu pravicovými stranami. Těchto 

procesů si budu všímat, stejně tak vztahů s ODA, KDS a roztržkou s OH. Zajímavým 

faktorem ve vývoji této strany byla i snaha uplatnit se na Slovensku. Ve své práci 

samozřejmě neopomenu, že ODS hrála zásadní roli v rozhovorech o budoucích vztazích 

mezi Českou republikou a Slovenskem. Jeden z nejdůležitějších momentů této etapy 

vývoje však byly parlamentní volby v roce 1992, které ODS vyhrála. Budu zkoumat 

příčiny tohoto úspěchu a také se budu snažit zhodnotit vliv osobnosti tehdejšího 

předsedy Václava Klause. K vývoji strany samozřejmě patří i aféry, kterým se budu 

také věnovat, zejména pokud měly nějaký zásadnější vliv na další fungování strany. 
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Další léta byly hlavními tématy otázka územněsprávního uspořádání, restituce a 

problém s postavením Senátu v ústavním systému ČR.  

 

Jak už bylo řečeno, vedle ODS se budu věnovat i druhému „nástupnickému“ 

subjektu OF a to Občanskému hnutí. Mou snahou bude zformulovat důvody jeho 

neúspěšného etablování na politické scéně a neschopnosti zhodnotit svoji výchozí 

pozici. Občanské hnutí mělo po svém vzniku nejsilnější exekutivní zastoupení. 

Hlavními problémy však byla nejistota v politice a nejednotný názor v tom, co 

prosazovat. Před parlamentními volbami v roce 1992 mělo hnutí problematický vztah 

s ODS, ale hlavně se snažilo posílit podporu veřejnosti, která byla velmi malá. Po 

prohraných volbách se ze z OH stal nevýznamný mimoparlamentní subjekt, který 

nevěděl jak na tuto situaci reagovat. Zde se pokusím podat ucelený přehled všech 

navrhovaných řešení této situace. Pozornost bude věnována třetímu kongresu z října 

1992, kde OH rezignovalo na zachování „ducha“ OF a byl přijat souhlas s transformací 

na stranu. Ani toto však nepomohlo a tak je následující období charakteristické 

neustálými snahami o vyřešení slabé pozice strany a  odchody významných osobností. 

V říjnu 1993 se strana přejmenovala na Svobodné demokraty (OH), časem i přídavek 

OH ze svého názvu vypustila. 

 

Poslední subjekt, kterému bude věnována velká pozornost je Občanská 

demokratická aliance, která sice nevznikla rozpadem OF, ale od svého vzniku v roce 

1989 se především soustřeďovala na působení v rámci OF a jako samostatný subjekt se 

téměř neprojevovala. Zpočátku to byl spíše klub intelektuálů než standardní politická 

strana a nešlo jim o masovou členskou základnu. Členové této strany měli velký podíl 

na vzniku Meziparlamentního klubu demokratické pravice uvnitř OF. Zaměřím se na to, 

jakou roli pro budoucí vývoj strany tato provázanost s OF hrála. V dalším vývoji strany 

je důležitý její vztah s ODS a snaha o spolupráci s dalšími pravicovými subjekty. Volby 

v roce 1992 byly zklamáním, očekával se mnohem větší úspěch. Opět, stejně jako u 

předchozích subjektů, se pokusím analyzovat proč k takovému výsledku došlo, s čím 

ODA do voleb šla a co chtěla voličům nabídnout. Po těchto volbách se již naplno 

ukázalo, že ve straně jsou dva názorové proudy: konzervativní a pragmatický. Přesto 

však pro ODA byly následující roky 1993 a 1994 nejklidnějšími za celou dobu 

existence strany. 
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Závěrečná část: 

Jako událost, kterou tato práce bude končit, jsem si vybrala komunální volby 

v roce 1994, které de facto potvrdily trend parlamentních voleb z roku 1992. Za velmi 

důležité považuji, že do těchto voleb byli v zastupitelstvech lidé, kteří byli zvoleni za 

Občanské fórum. V tomto ohledu považuji rok 1994 za přelomový. Zahrnout i léta 

následující by bylo, dle mého názoru, na úkor kvality práce a proto bude mým cílem 

soustředit se pouze na prvních pět let po přelomovém listopadu 1989. 

 

V závěru práce provedu konečné hodnocení a odpovědi na otázky vyslovené 

v úvodu. 

 

Metodologie práce: 
Při tvorbě této práce se budu snažit používat širokou škálu zahraničních i 

domácích zdrojů. Budu ke své práci využívat jak literaturu historickou, tak 

politologickou. Dále je mým cílem pracovat s co největším množstvím dobových 

dokumentů, ke kterým budu přistupovat s respektem k okolnostem jejich vzniku. Mezi 

další zdroje určitě zahrnu i materiály jednotlivých stran, u kterých se budu snažit o 

kritický nadhled.  

 

Problematiku politických stran bych ráda zasadila do širšího kontextu, k čemuž 

za optimální považuji mj. komparativní přístup, který bych chtěla vždy uplatnit na 

určitý segment stranického spektra a poté jeho zasazení do kontextu systému jako celku. 

Vedle již zmiňovaných témat bude pozornost věnována i teorii cleavages a její 

aplikaci na zkoumané subjekty. V mnou zkoumaném období se projevovaly hlavně dvě 

polarizace. V počátečním období byla nejvýraznější linie transformační. Nutná 

ekonomická reforma se ukázala jako klíčové dělítko české společnosti po volbách 

v roce 1990, které byly spíše plebiscitem mezi demokracií a komunismem. Česká 

společnost byla homogenní nábožensky i národnostně, tudíž je logické, že skutečnost, 

která ji bude rozdělovat, bude sociální postavení jednotlivců. Klasické dělení 

stranického spektra na levici a pravici se začalo projevovat až od roku 1993 vzestupem 

ČSSD. Věnovat se budu i dalším dělicím liniím, pokud se týkaly mnou zkoumaných 

subjektů. 
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V práci se budu věnovat i tématům, která jsou dle mého názoru v souvislosti 

s českým stranickým systémem a jeho vývojem trochu opomíjena a ve výzkumu je jim 

věnována pozornost až v posledních letech. Jedná se o velmi zajímavá témata, mezi něž 

patří otázka vlivu Evropské unie a evropské politiky obecně na politické strany v České 

republice nebo také činnost politických stran a jejich interakcí na regionální a lokální 

úrovni.  

 

Celkově bude mít tato práce charakter nikoliv jen popisný, ale hlavně analytický. 

Cílem bude nejen podat ucelený pohled na problematiku, která tvořila důležitou fázi 

našeho novodobého politického vývoje, ale pokusit se zodpovědět  některé otázky naší 

nedávné historie.  Analýza práce by proto měla směřovat ke průniku teorie politologie a 

„živé“ reality politického vývoje. 
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1 Občanské fórum (OF) 

1.1 Vznik Občanského Fóra 

1.1.1 Ideové kořeny 
Jak již bylo napsáno v úvodu této práce, nelze analyzovat rozpad Občanského 

fóra, aniž by byly vysvětleny okolnosti jeho vzniku. V něm je totiž původ rozpadu, a 

proto považuji za důležité podívat se na vznik tohoto subjektu blíže. Na jeho působení 

v rodícím se českém stranickém systému a na jeho roli při přechodu od éry jedné strany 

k demokratickému politickému systému. 

 

Hnutí Občanské fórum vzniklo jako přímý důsledek událostí 17. listopadu 1989, 

nevzniklo ale ze dne na den. Pokud bychom se chtěli ponořit hlouběji do historie 

k nalezení kořenů OF, dostali bychom se až k událostem roku 1968, kdy na území 

Československa vnikly armády pěti států Varšavské smlouvy, čímž zastavily rostoucí 

tendence reformních komunistů a začalo takzvané období normalizace. Naděje na 

zlepšení situace v oblasti dodržování lidských práv svitla v druhé polovině 

sedmdesátých let, kdy byly do právního řádu ČSSR začleněny dokumenty Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech, které vstoupily v platnost 23. 3. 19761 a které byly 

součástí tzv. Helsinského procesu, jehož cílem bylo upravit vztahy mezi státy a občany. 

Na nedodržování těchto smluv reagovala svým vznikem Charta 77, jejíž prioritou bylo, 

aby občanům byla tato práva garantována a aby byla dodržována. V prohlášení z 1. 

ledna 1977: „CHARTA 77 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých 

přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se 

zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě.“2 To, že 

Charta 77 měla takto úzce definovanou oblast zájmu, umožnilo, aby pod ní byly 

podepsány velmi různorodé osobnosti s často diametrálně odlišnými politickými názory. 

Byli zde jak zástupci undergroundu, tak reformní komunisté3. Jak uvidíme později, 

podobné to bylo i při vzniku Občanského fóra. Charta neměla žádnou pevně danou 

organizační strukturu, pouze bylo rozhodnuto o tom, že v jejím čele budou tři mluvčí, 

                                                 
1 Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1997,  [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://www.charta2007.cz/index.php?sh=dokum/2> 
2 tamtéž 
3 HONAJZER, J. Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996, str.13 
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kteří se budou střídat. Pro rok 1977 se jimi stali Jiří Hájek, Václav Havel a Jan Patočka. 

Na činnost Charty pak navázal Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), který 

fungoval od roku 1978 a jehož cílem bylo: „sledovat případy osob, které jsou trestně 

stíhány či vězněny za projevy svého přesvědčení nebo které se staly oběťmi policejní a 

justiční svévole.“4 

 

Mírné uvolnění situace nastalo po nástupu M. S. Gorbačova do nejvyšší 

stranické funkce SSSR v roce 19855. Začaly se objevovat i další nezávislé iniciativy. 

Mezi nimi např. Nezávislé mírové sdružení, Mírový klub Johna Lennona, Obroda, 

Hnutí za občanskou svobodu a Československá demokratická iniciativa6. Postupně již 

bylo jasné, že rozpad komunistického režimu je jen otázkou času.  

 

1.1.2 Události po 17. listopadu 
Událostí, která celý tento proces odstartovala bylo již zmíněné násilné potlačení 

studentských manifestací v den 50. výročí popravy devíti českých představitelů 

studentského hnutí a uzavření vysokých škol nacisty. 17. listopadem začala sametová 

revoluce. Obyvatelstvo reagovalo silným odporem vůči režimu, který se z center 

v Praze a Bratislavě rozšířil po celé republice. 

 

Dva dny poté, 19. listopadu, vzniklo v pražském Činoherním klubu Občanské 

fórum. Následujícího dne vznikl dokument Provolání Občanského fóra o jeho ustavení a 

jeho požadavcích, ve kterém se stavělo do pozice „mluvčí té části československé 

veřejnosti, která je stále kritičtější k politice současného vedení…“7 Na jeho práci se dle 

tohoto provolání účastnili: Charta 77, Čs. helsinský výbor, Kruh nezávislé inteligence, 

Hnutí za občanskou svobodu, Artforum, Obroda, nezávislí studenti, Čs. demokratická 

iniciativa, VONS, Nezávislé mírové sdružení, Otevřený dialog, československé centrum 

PEN klubu, někteří členové Čs. strany socialistické, Čs. strany lidové, církví, tvůrčích i 

jiných svazů, někteří bývalí i současní členové KSČ a další demokraticky smýšlející 

                                                 
4 Zakládající prohlášení VONS, [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://www.vons.cz/data/images/zakladajici_prohlaseni_vons.jpg> 
5 ORT, A. Evropa 20. století, 1. vydání, Arista, Praha 2000, str. 260 
6 HONAJZER, J. Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996, str. 14 
7 Provolání Občanského fóra o jeho ustavení a jeho požadavcích in HONAJZER, J. Občanské fórum: 
vznik, vývoj a rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996 
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občané8. Z předchozího výčtu je zcela evidentní, že Občanské fórum se od začátku 

konstituovalo jako velmi široká názorová platforma, do které měl každý odpůrce starého 

režimu dveře dokořán. Součástí prohlášení byly čtyři požadavky, o kterých chtělo 

Občanské fórum jednat: 

1. požadavek odstoupení zkompromitovaných členů ÚV KSČ, kteří jsou 

spojeni s událostmi srpna 1968; 

2. požadavek odstoupení prvního tajemníka MV KSČ Miroslava Štěpána 

a federálního ministra vnitra Františka Kincla; 

3. požadavek ustavení komise, která by prošetřila nedávné zásahy vůči 

demonstrantům; 

4. požadavek propuštění vězňů svědomí. 

 

Poté co byl zveřejněn tento stručný program se Občanské fórum začalo 

soustředit na jeho plnění při přeměně společnosti. Velkou podporu veřejnosti si hnutí 

získalo, když se postavilo do čela masových protestů, které se konaly ve dnech 21. – 26. 

listopadu na Václavském náměstí a později i na Letenské pláni v Praze. Určitý podíl na 

velké popularitě Občanského fóra nesl i Václav Havel, který představoval jakýsi symbol 

nenásilného boje proti bývalému režimu. U mnohých představitelů měl velkou autoritu 

a po jeho odchodu z hnutí vzniklo jakési vakuum, které již nikdo nebyl schopen zaplnit.  

 

Velkým úspěchem Občanského fóra bylo jmenování tzv. vlády národního 

porozumění, ve které již měli zastoupení společně s Veřejností proti násilí, což byl 

subjekt podobný Občanskému fóru vzniklý na Slovensku. Tímto již přejímali 

odpovědnost za vedení státu. Hlavním úkolem této vlády bylo odstranit monopol KSČ 

ve výkonu moci, ale jinak udržet stabilitu struktur a hlavně dovést zemi 

k demokratickým volbám. Předtím na mimořádném zasedání Ústředního výboru KSČ 

podalo Jakešovo vedení demisi a 10. prosince je následoval Gustav Husák, který 

odstoupil z funkce prezidenta republiky. Na jeho místo byl následně zvolen Václav 

Havel, který se od tohoto okamžiku od Občanského fóra postupně distancoval. Důležité 

také bylo zrušení článku Ústavy o vedoucí úloze komunistické strany. Tím byl zrušen 

monopol KSČ a byla otevřena cesta ke vzniku demokratického stranického systému 

s volnou soutěží stran a hnutí. 

                                                 
8 Provolání Občanského fóra o jeho ustavení a jeho požadavcích in HONAJZER, J. Občanské fórum: 
vznik, vývoj a rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996 
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Ihned v prvních dnech své existence se Občanské fórum dostalo do sporu 

s Československou demokratickou iniciativou, která jeho postup považovala za příliš 

mírný. Dle jejích požadavků, zveřejněných  v prohlášení z 19. listopadu, žádali 

odstoupení současné vlády a jmenování dočasné vlády občanského soužití9. V její 

neprospěch ale hrála nálada tehdejší společnosti, která se raději dala cestou „nepolitické 

politiky“ proklamované Občanským hnutím a zvláště pak Václavem Havlem. Prostor 

pro standardní politické strany s vyprofilovaným programem a ideologickou základnou 

voličů měl přijít později. 

 

Československý přechod k demokracii ale nebylo pouze období listopadu 1989. 

Pro celou tranzici byla také důležitá povaha a charakter československého 

komunistického režimu.  Přestože je běžně označován za totalitní, tak definicím 

totalitního režimu zcela neodpovídal. V tomto ohledu převládá názor, že komunistický 

režim Československa 70. a 80. let byl spíše zamrzlým posttotalitním režimem, který se 

dá charakterizovat tak, že: „…udržuje všechny kontrolní mechanismy dozoru nad 

občany a neprochází žádným vývojem“10.  Existovaly sice určité regionální odlišnosti 

mezi situací v Čechách a na Slovensku, ty však nebyly příliš významné. Jak již bylo 

zmíněno, za první signál blížícího konce starého režimu bývá považován nástup M. 

Gorbačova do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS. Poté u nás začalo docházet 

k určitým dílčím změnám (v ekonomické oblasti, v oblasti kultury atd.). Klíčovým 

bodem pro nastartování celého procesu tranzice byly, již zmíněné, události 17. 

listopadu. Vládnoucí elita kapitulovala, jelikož již nebyla schopna čelit narůstající 

politické opozici. Důležitá byla i ztráta tradiční sociální podpory režimu a situace 

v okolních zemích.  

 

Pokud bychom se pokusili o typologické zařazení československé tranzitem, 

narazili bychom na několik různých charakteristik. Odborníci se v této otázce shodují 

pouze na tom, že se nejednalo o revoluci. Detailnější rozbor této tematiky by byl na 

samostatnou práci. Pro tento text je důležitých několik věcí. Především fakt, že 

Občanské fórum v tomto procesu hrálo nezastupitelnou roli. Jeho představitelé jednali 
                                                 
9 Prohlášení nezávislé politické strany Československá demokratická iniciativa s návrhy na  řešení krize 
ve společnosti in HONAJZER, J. Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996 
10 Viz. Studie CIVÍN, J. Rámcová charakteristika československé tranzice 1989 – 1990, 2004, [online], 
[cit. 2008-05-10], URL: <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=190> 
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s oficiálními představiteli režimu o odevzdání moci. Klíčovou roli v celém procesu 

československé tranzice měl Václav Havel, který „…byl vůdčí osobností 

antiautoritářské fronty, jejíž značnou různorodost dokázal svou morální autoritou 

překlenout a zaštítit.“11 Velmi důležitá pak byla jeho spolupráce s Mariánem Čalfou 

(spolupráce ohledně vytvoření vlády národního porozumění a poté volba Havla 

prezidentem).  

 

Celý proces československého přechodu k demokracii tedy začal v listopadu 

1898 a skončil prvními svobodnými volbami v roce 1990. 

 

1.1.3 Vnitřní struktura a cíle  
Občanské fórum v následujících dnech a měsících sehrálo klíčovou roli při pádu 

komunistického režimu a stalo se hlavním reprezentantem reformních politických sil. 

Další rolí, která v době jeho vzniku nebyla zřejmá, byla role iniciátora vývoje ve sféře 

politického stranictví12. Na toto upozornil francouzský politolog Jacques Rupnik, který 

po vítězství fóra v parlamentních volbách prohlásil: „Skutečným vítězstvím fóra jako 

hnutí, které má zaručit znovuzrození čs. demokracie, bude vlastně až jeho zánik. 

Skupiny z něho vytvořené pak budou základem nového politického pluralismu.“13 

Občanské fórum bylo v rámci vznikajícího českého stranického systému velmi 

specifický subjekt. V rámci transformující se Evropy ale nebyl jediný. Tentýž den 

vznikla na Slovensku Veřejnost proti násilí, se kterou Občanské fórum navázalo úzkou 

spolupráci.  

 

Pokud bychom se pokusili o zařazení Občanského fóra mezi ostatní strany nebo 

hnutí, narazili bychom na problém, do které skupiny jej zařadit. V nově vznikajícím 

českém politickém systému existovaly tři skupiny politických subjektů14: 

1. subjekty, které navazovaly na svoji činnost vyvíjenou již před listopadem 

1989; 

2. subjekty, které svou činnost obnovily; 

3. subjekty zcela nové. 
                                                 
11 CIVÍN, J. Rámcová charakteristika československé tranzice 1989 – 1990, 2004, [online], [cit. 2008-05-
10], URL: <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=190> 
12 PŠEJA, P. Stranický systém České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005, str. 46 
13  Respekt, „Kdo vyhrál“, 15/1990 
14 PŠEJA, P. Stranický systém České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005, str. 34 
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Jak ve své knize upozorňuje Pavel Pšeja, střetávají se nám zde dva různé 

pohledy, a to právní a politologický. Já se budu držet pohledu politologického a 

považuji Občanské fórum za subjekt nově vzniklý. Beru ho v úvahu jako celek, i když 

některé jeho části existovaly již před listopadem 1989. 

 

Jaká vlastně byla vnitřní struktura a jaká byla organizace uvnitř hnutí? A proč se 

vlastně formovalo jako hnutí a nikoli jako klasická politická strana usilující o podíl na 

moci? Abychom dokázali na tyto otázky odpovědět, je nutné vnímat souvislosti 

v dobovém kontextu. Po více jak čtyřiceti letech vlády jedné strany nabylo slovo strana 

velmi negativního významu. Tyto tendence přiživoval i Václav Havel, který měl 

ke stranictví osobní averzi. To byl jeden z důvodů, proč se stalo hnutím. Další byl 

způsob jeho vzniku, kdy vznikalo paralelně shora i zdola. Otevřená organizace se tak 

zdála být jednodušším řešením. Třetím důvodem byla již zmíněná koncepce nepolitické 

politiky. Všechny tyto důvody sehrály v dalším působení hnutí velmi důležitou roli. 

Otevřená struktura společně s nejasně vymezenými pravomocemi zadaly příčinu 

k dohadům o pojetí Občanského fóra. V průběhu následujících měsíců se postupně 

začaly krystalizovat určité názorové proudy uvnitř hnutí, které postupně vedly až k jeho 

rozštěpení. 

 

Prvním formálním dokumentem, který se zabýval vnitřním uspořádáním, byl 

text Vnitřní organizace Občanského fóra. Vznikl 28. listopadu a Občanské fórum se 

v něm představuje jako: „…spontánně vzniklé hnutí občanů, které spojuje snaha o 

hledání pozitivních východisek z dnešní krizové situace naší společnosti.“15 Dále je 

v něm popsána velmi volná organizační struktura, jejíž součástí je Koordinační centrum 

a místní Občanská fóra, která vznikají na základě občanské iniciativy. Jejich smyslem 

je: „…dobrovolná aktivizace občanského chování a jednání v politickém i každodenním 

životě. Proto koordinační centrum nechce a nemůže ukládat místním OF žádné příkazy 

a zákazy, poskytuje pouze náměty a doporučení.“16 Je zde výslovně napsáno, že 

„koordinační centrum je pouze informačním a organizačním centrem, v žádném případě 

však není centrem řídícím.“17 Dále že je zástupcem při vyjednávání se státními a 

mezinárodními institucemi. Hierarchie celého hnutí byla horizontální. Tento dokument 
                                                 
15 Vnitřní organizace Občanského fóra in HONAJZER, J. Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad, 1. 
vydání, Orbis, Praha, 1996 
16 tamtéž 
17 tamtéž 
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se postupem času ukázal jako nedostačující a byl poté doplněn dokumentem dalším. 

Situace uvnitř hnutí byla však mnohdy jiná, než jak byla prezentována navenek. 

Nejdůležitější roli hrálo koordinační centrum, i když to z tohoto a ani z následujících 

dokumentů přímo nevyplývalo. 

 

Co se týče cílů, ty byly poprvé formulovány v dokumentu „Co chceme“ 

zveřejněném 26. listopadu. V něm byl kladen důraz na celou proměnu společnosti a na 

fakt, že k tomu nestačí pouze odchod několika zkompromitovaných jedinců z vrcholné 

politiky. Konkrétně byly vyjmenovány oblasti, které byly považovány za nejdůležitější 

a ve kterých měly být provedeny změny. Těmito oblastmi bylo právo, politický systém, 

zahraniční politika, národní hospodářství, sociální spravedlnost, životní prostředí a 

kultura. U každé oblasti byly napsány stručné požadavky a směřování, kterým by se 

měla ubírat. Tento prvotní program byl stručný a později na něj navázaly další 

dokumenty, včetně oficiálního programu před volbami 1990. Tyto dva dokumenty 

vznikaly ještě v době, kdy nebylo zcela zřejmé, že komunisté jsou již definitivně 

odtrženi od moci. Je na nich vidět určitá opatrnost, nejistota a fakt, že v Občanském fóru 

byla široká názorová a ideová platforma. Proto byly zveřejněné požadavky málo 

konkrétní a pohybovaly se v obecné rovině. Jak se později ukázalo, konkretizace cílů se 

stala důvodem nejedné neshody uvnitř hnutí. Jako příklad může sloužit spor o způsobu 

řešení ekonomické transformace.  

 

Vývoj Občanského fóra od jeho vzniku až po jeho rozpad bychom mohli rozdělit 

na dvě fáze. První fáze trvala zhruba první tři měsíce a byla specifická tím, že se hnutí 

soustředilo především na otázky týkající se transformace společnosti a zachování 

stability struktur. Poté se už ale začalo více soustředit na dění uvnitř, začaly se 

vynořovat první problémy a názorové neshody. Porevoluční nálada již pohasla, a ač se 

to některým nelíbilo, začal klasický boj o moc a o prosazování názorů, které byly 

v Občanském fóru často velmi protichůdné. Určitým mezníkem, který znamenal 

přechod od jedné fáze k druhé, byl spor, který vznikl na jaře 1990 a který se týkal další 

profilace Občanského fóra. Zda mělo postupně směřovat k transformaci na stranu 

s jasně danou strukturou a standardním politickým programem nebo mělo dále 

pokračovat jako neformální politické hnutí, jak tomu bylo doposud. Jak se ukáže, tato 

otázka byla pro další budoucnost hnutí klíčová. 
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1.1.4 Vývoj do voleb  
V prvních měsících roku 1990 vzrostl počet stran a hnutí, což bylo umožněno 

odstraněním ústavního článku o vedoucí úloze komunistické strany. Situace v zemi již 

byla jiná než v listopadu předchozího roku. Nyní už bylo jasné, že návrat komunistů 

zpátky k moci je nereálný. Zvýšená aktivita všech subjektů směřovala k jedinému cíli – 

k volbám, které byly vypsány na červen. A jak tedy vypadala postupně se krystalizující 

česká politická scéna? Důležitým faktem bylo, že žádný jiný subjekt neměl tak masovou 

podporu jako Občanské fórum. Komunistická strana se snažila jít s dobou, vyloučila 

několik zkompromitovaných osobností a začala se orientovat na možné budoucí voliče 

z řad méně majetných lidí a těžit z faktu, že měla stále dost věrných příznivců, kteří jí 

byli věrni i po pádu režimu. Zároveň se ale potýkala s ostrými vnitrostranickými spory 

při hledání vlastní identity. Z nově vzniklých uskupení bych chtěla jmenovat dva, a to 

Občanskou demokratickou alianci a Československou demokratickou iniciativu. Obě se 

rozhodly vstoupit do svazku s Občanským fórem a kandidovat na jeho listině i ve 

volbách. První jmenovaná byla založena již 17. listopadu, soustředila se okolo osob jako 

Daniel Kroupa a Pavel Bratinka, kteří patřili k pravicovému křídlu Charty 77, jejímu 

dalšímu vývoji se budu podrobně věnovat později. Z dalších stran jmenujme strany 

bývalé Národní fronty, které hlavně poukazovaly na své demokratické tradice a 

zbavovaly se kolaborantů s komunisty. Mimoto vzniklo velké množství dalších stran a 

hnutí. Český stranický systém bylo možné v této etapě charakterizovat jako 

atomizovaný pluralismus18. Jak ale Pavel Pšeja ve své knize podotýká, označení systém 

není zcela přesné. Upozorňuje na fakt, že „…zatímco již existovalo mnoho jednotlivých 

prvků, které se v krítké budoucnosti měly na fungování systému podílet, nebyla 

ujasněna intenzita a směr jejich vzájemných interakcí, ani z hlediska jejich příslušné 

moci daná hierarchie.“19 Tento stav však trval pouze do parlamentních voleb. Poté již 

došlo ke konstituování systému v jeho základních rysech. 

 

Situace uvnitř Občanského fóra se dále vyvíjela, bylo nutné upravit některé důležité 

sporné otázky a předejít tak problémům ve vlastních řadách. 6. ledna 1990 vznikly první 

stanovy OF, které v mnohém navazovaly na původní dokument Vnitřní organizace 

Občanského fóra. Jak již bylo zmíněno, v této době se začaly ozývat názory na přeměnu 

                                                 
18 Vycházím z typologie stranických systémů od G. Sartoriho, publikované v knize Strany a Stranické 
systémy. Označení atomizovaný pluralismus použil pro Český stranický systém i Pavel Pšeja. 
19 PŠEJA, P. Stranický systém České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005, str. 42 
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hnutí ve stranu, tyto názory však byly v menšině, což bylo potvrzeno přijetím nových 

stanov 17. března. Jejich hlavním cílem bylo uklidnit situaci uvnitř hnutí a úspěšně jej 

dovést k červnovým volbám, které se nyní jevily jako klíčové. Bylo důležité, aby vnitřní 

rozpory nezničily to, co bylo od počátku budováno. Již první věty nových stanov jasně 

naznačují, jak se chtělo hnutí profilovat: „Občanské fórum je spontánně vzniklé 

politické hnutí. Jeho základním posláním je odpor proti jakékoliv formě totalitarismu 

spojený s hledáním pozitivních cest řešení krizové situace naší společnosti, především 

s podporou svobodných voleb a jiných demokratických a samosprávných institucí.“20 

Dále jsou ve stanovách stručně vyjmenovány hodnoty, o které usiluje, a programové 

cíle. Opět, jako tomu bylo i u minulých dokumentů, jsou tyto formulovány stručně a 

obecně. Důraz je kladen na „…svobodu jednotlivců, humanismus, toleranci, demokracii 

a respektování morálních hodnot založených na vědomí odpovědnosti.“21 Protistranické 

zaměření je patrné i z článku 2, kde je výslovně uvedeno, že členství není spojené 

s členskými legitimacemi ani s placením příspěvků a že je neformální. To, že není 

stranou je opět zdůrazněno v článku 3, stejně tak, že hnutí má horizontální vnitřní 

strukturu. Další aspekt, který je v dokumentu zdůrazňován je jeho spontánnost a 

občanský princip. Stavět svoji pozici na tomto principu odlišovalo Občanské fórum od 

ostatních subjektů v politickém spektru, které se soustřeďovaly na zájmy národnostní, 

profesní či náboženské. Stavět na tomto principu se ukázalo jako velmi dobrý krok, 

jelikož pouze ten mohl zaujmout dostatečně velké množství voličů. Později z tohoto 

principu těžila i Občanská demokratická strana, která se stala přímým nástupnickým 

subjektem, a Občanská demokratická aliance. Toto široké názorové zaměření spolu 

s volným členstvím umožnilo kandidaturu do voleb pod hlavičkou Občanského fóra 

dalším čtrnácti politickým subjektům. 

 

Dalším důležitým dokumentem byl volební program představený 31. března 1990. 

Jeho hlavním cílem bylo oslovit co nejširší okruh potencionálních voličů. Zaměřoval se 

na všechny, kteří stáli v opozici vůči minulému režimu. To bylo hlavní téma celých 

voleb. Stejně jako v minulých dokumentech, i zde byla určitá obecnost a nekonkrétnost, 

daná snahou oslovit co největší množství voličů. Kdyby tento program byl použit ve 

standardní situaci, neměl by možnost uspět. 

                                                 
20 Stanovy OF in HONAJZER, J. Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996 
21 tamtéž 
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Největším problémem před volbami se ukázaly narůstající spory uvnitř hnutí. Byly 

zde obavy, že by tyto spory mohly Občanské fórum ve volbách poškodit a že by z této 

situace mohli těžit komunisté. Odchod některých významných osobností a vnitřní spory 

způsobily postupnou ztrátu popularity. Koncem dubna se volební preference 

Občanského fóra pohybovaly okolo 25%. Těsně před volbami se situace uklidnila a 

výsledky neovlivnila ani aféra okolo předsedy lidovců Bartončíka. Koncem května se 

volební preference zvedly na 42%, což téměř přesně předznamenávalo výsledek voleb. 

 

I tak byly výsledky voleb velkým překvapením. Občanské fórum získalo mnohem 

více hlasů než předpokládalo.Ve Federálním shromáždění získalo do sněmovny lidu 68 

křesel z 99 a do sněmovny národů 50 ze 75 křesel. V České národní radě získalo 126 

z 200 mandátů. To se nakonec ukázalo jako kontraproduktivní, jelikož zvoleni byli i 

lidé, se kterými se nepočítalo. Ve výsledku tak velké zastoupení získali představitelé 

budoucí pravice. 

 

1.2 Další vývoj 

1.2.1 Situace po volbách  
Před volbami bylo domluveno, že vnitřní spory budou řešeny až po nich. Blížily 

se však podzimní komunální volby, a tak zásadní změny byly opět odloženy. To však 

neznamená, že by se o těchto otázkách nejednalo. Během letních parlamentních 

prázdnin byla několikrát svolána pracovní skupina, která měla za úkol připravit návrh 

struktury Občanského fóra pro celorepublikový sněm. Ten se sešel 18. srpna v Praze, 

bylo na něm hlavně upozorněno na klesající popularitu Občanského fóra. 

Kompromisem mezi znesvářenými názorovými skupinami měl být dokument 

Organizace a struktura Občanského fóra. Koncepce hnutí byla zachována, ale zavádí se 

evidence členů. 

 

Další sporu se uvnitř hnutí objevily při debatách o transformaci ekonomiky. 

Všem bylo jasné, že se tyto kroky musí udělat. Otázkou bylo jakým způsobem. Zastánci 

rychlé změny vlastnických vztahů a celé transformace z řad pravicových politiků se 

dostali do sporu s levicovou částí poslanců. V rámci větší akceschopnosti v těchto 

klíčových otázkách byl ustaven pravicovými poslanci Meziparlamentní klub 

demokratické pravice (MKDP), který sehrál důležitou roli v konstituování pravé části 
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stranicko-politického spektra. V ustavujícím prohlášení MKDP stálo: „Chceme 

skoncovat s politickou nevyhraněností, chceme a budeme vytvářet zřetelně a konkrétně 

formulovaný politický směr, za nímž budou stát konkrétní programy, konkrétní jména a 

konkrétní odpovědnost.“22 Vytvořila se tak významná názorová platforma, která se již 

nedala přehlédnout a jejíž vznik předznamenal rozpad Občanského fóra. Aby se 

předešlo dalším podobným jednostranným akcím, byl vytvořen Politický klub OF, jehož 

činnost „…by měla vést k vytvoření společné názorové platformy a předejít tak 

mnohým politickým chybám a omylům.“23 

 

Důležitým momentem v dalším vývoji Občanského fóra byl sněm, který se konal 

13. října v Praze – Hostivaři. Tento sněm byl zlomový hlavně kvůli volbě předsedy 

Občanského fóra. Zastánci obou způsobů dalšího směřování hnutí si tento akt vykládali 

po svém. Zastánci přeměny ve stranu ve volbě viděli první krok k jejímu uskutečnění. 

Naopak zastánci zachování struktury hnutí doufali ve vhodný výběr předsedy jako 

určité garance. 

 

Celkem byli navrženi tři kandidáti. Jeden z nich, Pavel Rychetský, se však 

kandidatury vzdal ještě před samotným hlasováním. Zbyli Václav Klaus a Martin 

Palouš. Každý z nich reprezentoval jeden názorový proud uvnitř hnutí. Nakonec bylo 

zvolen Václav Klaus  téměř 70% hlasy. Zajímavým aspektem volby předsedy byl fakt, 

že jeho pravomoci měly být dojednány až po jeho zvolení. Byla zde evidentní snaha 

zabránit zneužití těchto kompetencí konkrétní osobou. To, že nový předseda byl 

vítězstvím pro tu část hnutí, která si přála změnu na stranu dokládá i jeho následující 

vyjádření: „…nikdy jsme si nedělali iluze – na rozdíl od některých jiných – že 

Občanské fórum vydrží věčně. Vždy – dokonce i když jsem v roce 1990 kandidoval na 

předsedu OF – jsem si dobře uvědomoval dočasnost tohoto amorfního seskupení, které 

se časem muselo přeměnit ve standardní politické strany.“24 A to přestože v jeho 

projevu po zvolení prohlásil následující: „Teď jsem postaven před zcela nový úkol, jistě 

obtížný, tj. udržet jednotu našeho OF. Myslím, že je to úkol prvořadý... Byl bych velmi 

nerad, kdyby mé zvolení do této funkce k tomu nepřispělo, nebo kdyby dokonce 

                                                 
22 Ustavující prohlášení Meziparlamentního klubu demokratické pravice in DIMUN, P., HAMERSKÝ, 
M. 10 let na straně svobody, Kronika ODA z let 1989-1999, 1. vydání, Bachant, Brno 1999 
23 HONAJZER, J. Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996, str. 29 
24 KLAUS, V. Poznámky k analýzám transformace, [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=CEWqzf2DAyn5> 
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přispělo k něčemu naprosto opačnému.“25 Volba Václava Klause do čela Občanského 

fóra byla pro další vývoj klíčová. Jestliže před volbou se pouze část hnutí profilovala 

pravicově, po volbě již Václav Klaus začal tímto směrem profilovat celé hnutí. 

Následující kroky Václava Klause v roli předsedy vedly k zefektivnění práce 

Koordinačního centra. S tímto svým plánem seznámil KC OF hned tři dny po svém 

zvolení. Kvůli těmto krokům a dalším opatřením (jmenování  asistenta předsedy, nová 

struktura KC OF) docházelo k dalším střetům uvnitř hnutí. Další problémy nastaly poté 

co Rada OF, 30. října rozhodla, že Levá alternativa a Obroda již nejsou součástí 

Občanského fóra, což pobouřilo hned několik čelních představitelů fóra. Těmito kroky, 

jak už bylo řečeno, Václav Klaus postupně posouval celé hnutí napravo a snažil se, se 

zbavit lidí, kteří neměli stejné názory na věc. 

 

1.2.2 Občanské fórum v komunálních volbách 
Podzimní komunální volby na chvíli a částečně utlumily spory uvnitř 

Občanského fóra. Situace ve společnosti byla odlišná než před volbami v létě. Téměř 

rok po pádu komunistického režimu běžní občané stále mnoho změn neviděli. 

Transformace probíhala pomalu, a tak se nabízela otázka, zda tyto volby umožní 

přeměnu společnosti i zdola nebo bude tento proces zpomalen. Občanské fórum šlo do 

voleb s menší podporou, než tomu bylo v létě, stále však bylo vedoucí silou ve 

společnosti a hlavní opozicí vůči komunistům. Zcela novým prvkem v těchto volbách 

byli Nezávislí, kteří měli podle posledních volebních průzkumů před volbami 17% a 

byli tak na druhém místě za Občanským fórem s 26%. Důvodem jejich velké podpory 

byla jejich proklamovaná nestranickost, z které v minulých volbách těžilo i Občanské 

fórum heslem Strany jsou pro straníky, Fórum je pro všechny. Nyní však byla situace 

jiná a Občanské fórum bylo stále více vnímáno jako strana. 

 

Volby nakonec vyhrálo Občanské fórum, celkem získalo 31,7% mandátů, 

Nezávislí získali 27,6% mandátů. Jak k výsledkům voleb napsal týdenník Respekt: 

„Komunální volby udělaly relativní tečku za vzrušeným převratovým obdobím, 

zabouchly dveře za starým režimem. Teď už pojedeme na čisto, celá volitelná 

reprezentace už má nový mandát.“26 

                                                 
25 HONAJZER, J. Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996, str 33 
26 Respekt, „Co řekly volby“, 39/1990 
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Jakmile však volby skončily, již nebylo třeba tlumit ostré názorové spory a tak 

bylo svoláno pracovní setkání do Olomouce. 

 

1.3 Rozpad 

1.3.1 Olomoucké setkání 
Ve dnech 8. a 9. prosince 1990 se v Olomouci uskutečnilo pracovní setkání 

představitelů Občanského fóra. Hlavním tématem jednání měla být budoucnost tohoto 

hnutí a také výsledky komunálních voleb. 

 

Hned od prvního projevu, který přednesl Václav Klaus, bylo jasné, že většina 

pozornosti se bude soustředit na budoucnost hnutí. Klaus pronesl: „ Už po roce se nám 

zdá, že je naprosto nereálné pokračovat v udržování jakéhosi všezastřešujícího 

politického hnutí, kterým OF dosud bylo či spíše se snažilo být. Ukazuje se, že snaha 

udržet OF v dosavadní podobě, tedy jako širokou koalici nejrůznějších politických 

názorů, která se stále vrací k magickému datu 17. listopadu 1989, jako širokou koalici, 

jejímž jediným stmelujícím prvkem byl odpor proti minulé komunistické totalitě, je 

nejen nereálná, ale také nebezpečná. Jako každá snaha o utopii.“27 Dále pokračuje: 

„Potřebujeme skutečnou politickou stranu, potřebujeme politickou stranu s programem, 

jehož sjednocujícím prvkem musí být ekonomická reforma nasměrovaná k vytvoření 

tržní ekonomiky, založené na soukromém vlastnictví.“28 Ve svým projevu zmínil i 

několik bodů, které se později přelily i do základních myšlenek Občanské demokratické 

strany. Zdůraznil, že: „Chceme budovat moderní občanskou společnost, která navazuje 

na tradice evropské křesťanské civilizace, na tradice naší první republiky a na 

zkušenosti dnešní západní Evropy a Ameriky. Chceme vybudovat společnost, v níž jsou 

hlavními stavebními kameny občan, rodina, obec, stát a zdůrazňuji, že právě v tomto 

pořadí.“29 

 

Reakce na tento projev záležely na tom, ke kterému táboru jeho autor patří. 

Jediné, na čem se delegáti shodli, byl fakt, že Občanské fórum musí mít pevnější 

                                                 
27 Projev předsedy OF Václava Klause na pracovním setkání Občanských fór v Olomouci in 
HONAJZER, J. Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996 
28 tamtéž 
29 tamtéž 
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strukturu, být akceschopnější, mít jasný program a vyhraněný charakter. Ve způsobu jak 

těchto cílů dosáhnout se však už jejich názory rozcházely. Po vystoupení předsedy 

následovalo několik reakcí ostatních členů. Někteří upozorňovali na názorovou 

roztříštěnost OF v parlamentu, další mluvili o nově vznikající straně, žádali přeměnu ve 

stranu s jednoznačným programem a někteří vyjádřili názor, že by se nemělo členit a 

mělo by zůstat jednotné. Nevětší kritik, Klausovy představy o dalším směřování 

Občanského fóra, byl Jiří Dienstbier, který upozornil na fakt, že Občanské fórum 

vyhrálo ve volbách jako celek a že by nebylo vůči voličům seriózní toto hnutí rozbít 

vznikem nějaké strany. Jinými byl tento akt označen za nezodpovědný. Odpůrci 

přeměny OF na pravicovou stranu připouštěli, že v budoucnosti by se OF rozštěpilo, ale 

na strany dvě a postupným vývojem. Jiří Dienstbier se o tomto vyjádřil pro týdeník 

Respekt následovně: „Z OF jistě postupně vznikne více stran. Nejlépe dvě, ale to 

potřebuje čas, aby se současné kluby vytříbily a byly schopny stát se stranami. V OF 

samém je už několik směrů a v parlamentu už existuje klub demokratické pravice, teď 

se rodí i liberální klub.“30 Byly zde i takové názory, že by vznikly dvě strany, které by 

Občanské fórum určitým způsobem zastřešovalo a že by se v jeho rámci mohly obě 

strany domlouvat na dalším společném postupu. 

 

Situace mezi delegáty byla velmi napjatá a bylo jasné, že ke kompromisu zřejmě 

nedojde. Většina účastníků měla již předem vytvořený názor a nikdo nechtěl ze svých 

pozic slevit. Přesto byli zastánci hnutí v menšině. Výsledkem jednání bylo usnesení, 

které muselo mít kvůli velké názorové rozpolcenosti dvě části. Většinový návrh byl pro 

vytvoření politické strany, menšinový návrh počítal s včleněním určitých rysů stranické 

struktury do Občanského fóra. Nadcházející sněm tyto otázky musel již definitivně 

vyřešit. 

 

1.3.2 Další vývoj 
Olomoucké setkání ještě vyostřilo vztahy a podpořilo rozštěpné tendence uvnitř 

Občanského fóra. Jako protipól Meziparlamentního klubu demokratické pravice vznikl 

13. prosince Liberální klub OF. Jeho členové byli zastánci umírněnějšího postupu 

v ekonomické transformaci. S Klubem sociálních demokratů, který oficiálně vznikl 6. 

prosince a zaměřoval se na sociální a ekologický program, tak uvnitř hnutí existovaly již 

                                                 
30 Respekt, „Hnutí, strana nebo dvě strany?“, 41/1990 
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tři významné názorové proudy. Současné vedení však mělo podporu pouze u 

Meziparlamentního klubu demokratické pravice, který sám měl velkou podporu 

regionů.  

 

Transformace Občanského fóra na stranu se obávaly především malé subjekty, 

které si velmi dobře uvědomovaly, že bez jeho ochrany by ve standardním politickém 

prostředí nebyly schopny obstát. Některé z těchto subjektů dělaly doslova cokoliv, aby 

tomuto procesu zabránily (např. půst některých členů Transnacionální radikální strany 

několik dnů před rozhodujícím sněmem). 

 

Situace před sněmem byla vyhrocená a nesla se v duchu zjišťování pozic 

ostatních a všemožných snah zabránit transformaci ve stranu. Klíčový sněm se sešel ve 

dnech 12. a 13. ledna 1991. Prezident republiky se na delegáty obrátil v dopise, kde 

varoval, že: „Rozdělit se v tuto chvíli na dvě, tři, nebo deset samostatných stran by bylo 

sice nadmíru snadné, bylo by to však řešení veskrze nezodpovědné a tragické pro 

všechny, a to především pro tuto zemi. Znamenalo by to rozklad federace, která je 

legitimním garantem probíhajících změn.“31 Dále připomenul delegátům, že by 

případné rozdělení znamenalo zradu voličů. Za Liberální klub předstoupil jeho předseda 

Jiří Dienstbier, který zdůraznil, že programem klubu je program Občanského fóra a že 

nemají potřebu formulovat nové programy. Naopak Michal Prokop za Meziparlamentní 

klub demokratické pravice zdůraznil možnost efektivnější práce v subjektu, který bude 

mít výraznější a vyváženější organizaci. Snahy o zachování Občanského fóra jako hnutí 

však byly marné. Sněm rozhodl o definitivní transformaci v politickou stranu s pevným 

individuálním členstvím.. Předsedou se opět stal Václav Klaus. Ten byl zároveň i 

členem Rady OF, která měla nově 17 členů. Jejím hlavním úkolem bylo na příštím 

sněmu předložit návrh jakým způsobem se hnutí přemění ve stranu. Tento krok byl 

komplikovaný hned z několika důvodů. Především šlo o právní stránku věci. Podle 

zákona totiž transformace nebyla možná. Tímto spíše technickým problémem se mnozí 

snažili proces transformace Občanského fóra na stranu alespoň nějakým způsobem 

zbrzdit. 

 

                                                 
31 HONAJZER, J. Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996, str. 43 
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Přestože závěry sněmu byly odhlasovány a většinou přijaty, stále se zde 

nacházela menšina, která s s nimi nechtěla smířit. Následující dny se nesly v zoufalé 

snaze zabránit nastartovanému procesu přeměny. Chyběla však již určitá úroveň 

spolupráce, byly zde patrné velké osobní nesympatie mezi jednotlivými oponenty a 

celkově chyběla chuť se jakkoli dohodnout. 7. února se za této situace ustanovila 

Iniciativní skupina za zachování hnutí OF. V Radě OF byly velké názorové rozpory 

mezi zástupci MKDP a Liberálního Klubu. Předseda Václav Klaus v této situaci 

rezignoval na veškeré snahy zachovat jednotu občanského fóra. 

 

1.3.3 Lánská dohoda a definitivní rozdělení 
V této situaci vstoupil do jednání prezident Václav Havel a pozval na 10. února 

schůzku představitelů obou proudů uvnitř Občanského fóra. Výsledkem byla tzv. 

Lánská dohoda, která znamenala definitivní rozdělení Občanského fóra. Účastníci 

schůzky se dohodli, že Občanské fórum se rozdělí na dva politické subjekty, z nichž ani 

jeden si nebude nárokovat název Občanské fórum. Budou spolu ale spolupracovat na 

plnění programu, s kterým vyhráli volby. Společný jim bude koordinační výbor, ve 

kterém budou zástupci obou subjektů. Tuto dohodu o dva dny později projednala Rada 

OF, která nejdříve konstatovala, že „…po celý měsíc od lednového sněmu usilovala o 

uskutečnění jeho závěrů: transformace OF v politickou stranu s individuálním členstvím 

a na základě výchozího politického programu. Vzhledem k právním, politickým a 

ideovým problémům dospěla k závěru, že usnesení minulého sněmu je realizovatelné 

pouze způsobem, který byl již diskutován na republikové Radě OF a který se stal 

podkladem pro setkání některých politických představitelů s presidentem ČSFR 

v Lánech dne 10.2.1991.“32 V závěrečném ustanovení se tedy předpokládá vznik dvou 

skupin z nichž jedna je: „…politické uskupení, které se bude transformovat v politickou 

stranu na bázi výchozího programu a zásadách organizační struktury přijatých na 

minulém sněmu OF, druhou je politické seskupení kolem Liberálního klubu, stoupenců 

volnější organizační struktury politického hnutí a odlišného programu.“ 33  

 

                                                 
32 Závěry republikové Rady OF ze dne 12.2.1991 in HONAJZER, J. Občanské fórum: vznik, vývoj a 
rozpad, 1. vydání, Orbis, Praha, 1996 
33 tamtéž 
 

- 36 -  



Bakalářská práce  Rozpad Občanského fóra a vývoj stran tímto 
procesem vzniklých do roku 1994 

Realizace těchto návrhů byla podmíněna jejich schválením na celorepublikovém 

sněmu. Ten byl mimořádný a konal se 23.2.1991. Jak se předpokládalo, na sněmu byly 

tyto návrhy schváleny: Občanské fórum se tak stalo politickým hnutím, které 

zastřešovalo koordinačním výborem dva nové subjekty na české politické scéně. Těmito 

subjekty byla Občanské demokratická strana a Občanské hnutí. První jmenovaná byla 

vlastně Klausova strana. Všichni ostatní přešli do Občanského hnutí, což znamenalo, že 

se v něm objevili všichni, kteří nechtěli jít s ministrem financí. Ať už kvůli osobním 

antipatiím, jiným názorům na strukturu vzniklé strany nebo zastávali názor, že 

Občanské fórum mělo zůstat hnutím. 

 

Koordinační výbor byl jediný orgán, který mohl používat označení a symbol OF 

a byly v něm oba nově vzniklé subjekty rovnoměrně zastoupeny. Jeho hlavním úkolem 

bylo uvádět do souladu postupy obou těchto skupin při plnění volebního programu 

Občanského fóra. Jednalo se vlastně o koalici, kterou držel dohromady fakt, že 

jednotliví poslanci byly zvoleni na základě společného programu. Pokud by tato koalice 

nevydržela, hrozilo by nebezpečí zpochybnění jejich mandátu ostatními stranami a 

vypsání předčasných voleb.  

 

1.4 Občanské fórum z širšího hlediska 
Občanské fórum bylo v rámci českého politického systému specifickým 

subjektem. Ve většině zemí bývalého východního bloku však podobné subjekty 

vznikaly také. Podobná uskupení jsou pro většinu zemí bývalého východního bloku 

charakteristická. Jejich společným rysem je opoziční charakter vůči bývalému režimu a 

většinou jsou tvořena širokou názorovou vrstvou. Jen tak měla tato uskupení možnost 

postavit se do čela té části veřejnosti, která chtěla změnu. Dalším společným rysem 

těchto uskupení byl fakt, že díky zastoupení několika velmi odlišných názorových 

proudů, se postupem času začaly štěpit a rozpadat. Toto byl přirozený vývoj. Postupně 

se, stejně jako v Občanském fóru, začaly projevovat větší a větší názorové neshody, 

které postupně vedly k odštěpování různých frakcí atd. Toto byl tedy trend, který byl ve 

všech zemích podobný. Následný vývoj po zániku těchto uskupení pak už byl 

specifický pro každou zemi. 
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Mluvím-li  o českém stranickém systému, mám na mysli ten, který existoval 

v rámci Československa. Český a slovenský politický systém existovaly do konce roku 

1992 paralelně vedle sebe a jedinými společnými prvky byla KSČ a několik 

nevýznamných menších subjektů. Pokud bychom měli analyzovat, kterou část 

stranického spektra působení Občanského fóra ovlivnilo nejvíce, pak to byla bezesporu 

pravicová část. Pokud bychom zjednodušili skupiny, které v rámci hnutí existovaly, 

vyšly by nám tyto: K první z nich patřilo nejužší vedení, které reprezentovali tzv. 

intelektuálové ze Špalíčku, kteří měli blízko k osobě prezidenta Václava Havla. Byli 

zastánci Občanského fóra v podobě hnutí. Druhou skupinu tvořili pravicově orientovaní 

politici a ekonomové. Patřil sem zejména Václav Klaus a jeho blízcí spolupracovníci, 

dále pak členové ODA. Třetí skupina se začala dynamicky rozvíjet hlavně po 

parlamentních volbách v roce 1990, byli to představitelé okresů, kteří se většinou 

přikláněli na stranu zastánců transformace Občanského fóra jako strany. Z posledních 

dvou jmenovaných skupin se postupně začala etablovat pravá strana politického spektra. 

Důležitým mezníkem byl vznik Meziparlamentního klubu demokratické pravice, jehož 

vznik reflektoval potřebu větší akceschopnosti části poslanců. Od tohoto okamžiku byla 

v rámci Občanského fóra již jasně vymezená názorová platforma, jejíž zástupci byli 

většinou pro pevnější organizační strukturu a jasně definovaný program. Tyto 

požadavky se však v rámci hnutí setkaly s odporem, a tak nakonec došlo k jeho 

rozpadu. V důsledku toho se mohla česká politická scéna začít etablovat. Občanské 

fórum mělo největší význam hlavně pro strany tzv. občanské pravice, tedy pro ODS a 

ODA. Je ale důležité zmínit, že nejen pravicové strany se díky tomuto hnutí 

konstituovaly. Občanské fórum mělo nemalý význam i pro levicovou část politického 

spektra. Při svém vzniku spolupracovalo s několika levicově orientovanými subjekty. 

Obrat nastal po zvolení Václava Klause do funkce předsedy. Od tohoto okamžiku se 

Občanské fórum začalo orientovat napravo. Důkazem toho je ukončení spolupráce 

s Levou alternativou a Obrodou v říjnu 1990. Občanské fórum tedy svým způsobem 

ovlivnilo i levicově orientované strany. Chtěla bych jen podotknout, že rozlišení levice-

pravice v této době nebylo zcela zřejmé. Tato polarizace se začala projevovat teprve 

kolem roku 1993 s nástupem Miloše Zemana do čela ČSSD. 
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2 Občanská demokratická strana (ODS) 

2.1 Vznik strany 
Jak již bylo v předchozí části napsáno Občanská demokratická strana vznikla 

rozštěpením Občanského fóra na dva subjekty. Tím druhým bylo Občanské hnutí, 

kterým se budu zabývat později.  

 

Fakt, že ODS nevznikla na zelené louce, ale byla výsledkem rozštěpení 

Občanského fóra byl pro počáteční vývoj strany velmi důležitý. Do strany totiž odešla ta 

část členů, kteří volali po vzniku strany s pevně danou organizační strukturou, jasně 

profilovaným programem a byli zastánci rychlé ekonomické transformace. Znamenalo 

to, že ODS byla od svého počátku velmi homogenní a že sdružovala lidi, kteří po jejím 

vzniku volali již od dob založení Meziparlamentního klubu demokratické pravice. 

Druhým faktem, který byl v době vzniku ODS důležitý pro její etablování na politické 

scéně byl ten, že do určité míry přejala organizovanou členskou základnu. Do nově 

vzniklé strany přešla většina místních organizací, včetně svého majetku, a kolem ¾ 

místních a regionálních manažerů. Členská základna se po jejím založení pohybovala 

okolo 20 00034. 

 

Již na rozlučkovém sněmu Občanského fóra byly rozdávány přihlášky ke vstupu 

do ODS. O týden později, 4.března 1991,  byl oficiálně jmenován přípravný výbor 

ODS. Do jeho čela byl zvolen Václav Klaus, jako místopředsedové Petr Čermák a 

Miroslav Macek. Součástí ustanovení bylo jakési desatero, v němž ODS ve stručnosti 

představovala jakou stranou by chtěla být. Mimo jiné se zde píše: „Chceme být stranou 

demokraticky utvářenou, s moderní evropskou strukturou, jejíž členové se budou 

aktivně podílet na každodenní práci samosprávy, státní správy, parlamentů a vlád.“35 

Hlavním úkolem tohoto výboru byly přípravy spojené s nadcházejícím ustavujícím 

kongresem, který se měl konat v dubnu. Mezitím se také soustředil na vybudování své 

struktury v regionech. 

                                                 
34 OROGVÁNI, A. Možnosti aplikácie konceptu catch-all strany v priestore strednej a východnej Európy 
– Prípad Občianskej demokratickém strany, 2006, [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=257> 
35 Ustavení přípravného výboru ODS, [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://ods.cz/knihovna/publikace/kronika_ods/pics10let/06-ods-pvybor2.jpg >  
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2.1.1 Ustavující kongres 
Ve dnech 20. až 21. 4. 1991 se konal ustavující kongres ODS v Olomouci. Toto 

setkání bylo důležité z několika důvodů. Bylo nutné zvolit legitimní vedení strany a dále 

se shodnout na a schválit důležité dokumenty, jako byly stanovy, program atd. 

Předsedou strany se s naprostou většinou hlasů stal Václav Klaus, jako místopředsedové 

byli zvoleni Petr Čermák a Miroslav Macek. Dále byla jmenována sedmnáctičlenná 

výkonná rada, která měla za úkol jmenovat členy koordinačního výboru OF a svolat 

první řádný kongres strany. Na tomto kongresu byly přijaty dva důležité dokumenty 

strany a to její stanovy a politický program s názvem Cesta k prosperitě, na který 

v budoucnu navázal volební program Svoboda a prosperita. Ve svém prohlášení strana 

nezapomněla ujistit své příznivce o její návaznosti na Občanské fórum: „Cítíme 

odpovědnost za plnění volebního programu Občanského fóra pro parlamentní volby 

v červnu 1990 a pro komunální volby v listopadu 1990 a v jeho plnění chceme 

pokračovat.“36 Na kongresu se probíral i název strany, nakonec se delegáti shodli na již 

vžitém názvu Občanská demokratická strana.  

 

2.1.2 Pozice v českém stranickém systému 
Již od svého vzniku měla ODS velmi dobrou výchozí pozici. Tento stav byl dán 

několika faktory. Strana měla již od začátku poměrně silné parlamentní zastoupení. 

Stejně jako po revoluci Občanskému fóru, tak i nyní ODS nahrávala situace a celková 

nálada ve společnosti. Občané cítili potřebu rychlejších změn a ve velké míře 

podporovali probíhající ekonomickou transformaci. Symbolem této transformace byla 

právě ODS ale ještě více ji zosobňoval Václav Klaus, její předseda, k čemuž se Daniel 

Kroupa (člen ODA) vyjádřil následovně: „Václavu Klausovi se podařilo šikovně si 

přisvojit aureolu reformátora a vytvořit tak mýtus, kterým ovládl veřejnost.“37 Profilace 

strany napravo od středu byla také důležitým hlediskem.  

 

Jako nejvýznamnější subjekt pravicové části politického spektra se ODS snažila 

o její integraci. V této době jsou patrné zřejmé snahy o co nejužší spolupráci s ideově 

blízkými subjekty, což bylo evidentní i ze stanoviska ke koaličním jednáním z prvního 

kongresu strany, kde se píše: „ODS si je vědoma potřeby co největší integrace 

                                                 
36 PŠEJA, P. Stranický systém České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005, str. 61 
37 DIMUN, P., HAMERSKÝ, M. 10 let na straně svobody, Kronika ODA z let 1989-1999, 1. vydání, 
Bachant, Brno 1999, str. 25 
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pravicových stran, a proto se snaží udržovat trvalou dvoucestnou komunikaci se všemi 

názorově blízkými stranami.“38 Neúspěšná jednání proběhla například s Liberálně 

demokratickou stranou, za níž jednali Emanuel Mandler a Bohumil Doležal nebo 

s Konzervativní stranou – svobodným blokem. Oba tyto subjekty si byly vědomy 

narůstající popularity ODS a snažily se o určité dohody. Jejich požadavky však byly 

příliš smělé a jednání byla ukončena. Úspěšnější již bylo jednání s Klubem 

angažovaných nestraníků (KAN), které proběhlo 12. června 1991. Obě strany se 

dohodly na užší vzájemné spolupráci. Snad nejdále v jednání dospěla ODS 

s Křesťanskodemokratickou stranou (KDS), s kterou 20. listopadu 1990 uzavřela 

Dohodu o volební a povolební spolupráci, která měla formu volné koalice, do které obě 

strany vstupovaly se svým volebním programem, završeným společným programovým 

prohlášením. Dále byl přijat i neveřejný dodatek, který mimo jiné přesněji určoval 

způsob sestavení společných kandidátek. Zajímavé vztahy měla ODS v této době 

s ODA. ODA byla strana, která velmi úzce navazovala na odkaz Občanského fóra a 

díky tomu si byla ideově velmi blízká s ODS. Tyto dvě strany tedy po zániku tmelícího 

subjektu stále velmi úzce spolupracovaly a jejich vzájemné vztahy byly velmi dobré, 

což bylo dáno i tím, že spolu tvořili koalici. Tyto vztahy však byly narušeny soubojem o 

post primátora Prahy, který nakonec získala ODS, právě na úkor ODA, která vzápětí 

odmítla další koaliční spolupráci. Tento stav trval dva měsíce a k určitému zlepšení 

vzájemných vztahů došlo až na konci listopadu dohodou zvanou „pakt o neútočení“. 

Byla to dohoda „o vzájemné toleranci při respektování možných odlišných stanovisek k 

některým otázkám a o vytvoření stálé konzultační rady na úrovni místopředsedů s cílem 

zajistit pravidelnou vzájemnou informovanost a společné prosazování shodných 

stanovisek.“39 

 

2.1.3 První kongres ODS 
Dva dny po podepsání dohody s ODA, teda 22. listopadu 1991 v Plzni začal 

první řádný kongres ODS. Tento kongres byl jakousi tečkou za prvním obdobím ve 

vývoji této strany. Bylo to období, ve kterém se postupně stabilizovala a etablovala jako 

nejsilnější politický subjekt napravo od středu z hlediska veřejné podpory. Probíralo se 

několik témat, které byly v té době aktuální a potřebovaly jasné a společné stanovisko 

                                                 
38 BENEŠOVÁ, L. Kronika ODS: 10 let historie, [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://www.ods.cz/knihovna/publikace/kronika_ods.php> 
39 tamtéž 
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strany. V závěrečných stanoviscích byla zdůrazněna potřeba pokračovat v procesu 

privatizace, jako klíčového prvku ekonomické reformy, pokračovat v koaličních 

jednáních s názorově spřízněnými stranami, zejména pak s KDS. V zahraniční politice 

byl kladen důraz na integraci Československa do Evropských společenství a na otevření 

cesty pro vstup do Severoatlantické aliance. Jedním z nejdůležitějších témat, které 

hýbaly společností v této době byla otázka územního uspořádání státu. K tomu kongres 

vydal následující stanovisko: „Jsme si vědomi výhod společného státu všech občanů, 

žijících na našem území, proto se k němu hlásíme. Stavíme se však za to, aby byl 

uspořádán nikoliv na národním, ale na územním a občanském principu.“40 A dále, že 

„Jsme si vědomi, že může nastat situace, v níž se účelné federativní uspořádání 

Československa stane neuskutečnitelným. V takové situaci jsme připraveni řešit 

rozdělení federace na dva samostatné státy.“41 Důležité pro další vývoj strany bylo 

schválení tezí volebního programu pro parlamentní volby, který se měly konat v červnu 

následujícího roku. Dále bylo na kongresu potvrzeno personální složení volených 

orgánů strany a zároveň byli jako místopředsedové zvoleni Josef Zieleniec a Jiří Kovář. 

 

2.2 Vývoj strany do voleb roku 1992 
Následující měsíce ve vývoji strany byly hlavně ve znamení příprav na 

nadcházející parlamentní volby, přesto se však straně nevyhnuly problémy s ostatními 

politickými subjekty. Na přelomu roku došlo k výrazným názorovým neshodám mezi 

ODS a druhým pokračovatelem Občanského fóra, Občanského hnutí (OH). Vzájemné 

spory se týkaly především způsobu prosazování politických názorů. Stejně jako dřív 

v Občanském hnutí, tak i nyní jako dva samostatné subjekty si vyčítali přílišnou 

intelektuálnost na straně jedné a aroganci a utilitarismus na straně druhé. Situace se 

vyhrotila takovým způsobem, že to byl definitivní konec ducha Občanského fóra a 

vzájemné spolupráce těchto uskupení, které se v parlamentních volbách považovaly za 

největší soupeře a konkurenty. 

2.2.1 Působení na Slovensku 
Přestože ODS ve svém ustanovení z prvního řádného kongresu již připustila 

možnost rozdělení Československa, snažila se proniknout i na Slovensko a působit zde 
                                                 
40 BENEŠOVÁ, L. Kronika ODS: 10 let historie, [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://www.ods.cz/knihovna/publikace/kronika_ods.php> 
41 tamtéž 
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jako samostatný politický subjekt. Tyto snahy nejsou zajímavé pouze v rámci ODS, ale 

i celého českého politického systému, jelikož žádný z nově vzniklých subjektů 

podobnou snahu nevyvíjel. O rozšíření činnosti na Slovensko rozhodla výkonná rada 

17. prosince 1991. Počátkem února roku 1992 byla strana zaregistrována Ministerstvem 

vnitra Slovenské republiky, předtím proběhlo ustavující setkání za účasti Václava 

Klause v Levicích. Přestože do parlamentních voleb zbývalo málo času, strana poměrně 

rychle rozšiřovala svojí členskou základnu (5. května měla již 456 členů) a na 

Slovensku byly zřízeny i nové krajské kanceláře. 20. března 1992 vstoupila slovenská 

ODS do volební koalice s Demokratickou stranou (DS) a ve volbách získala necelá čtyři 

procenta. V druhé polovině roku již situace spěla k rozdělení Československa a tak 

se strana začala připravovat na svoji samostatnou existenci od 1. ledna 1993. Nakonec 

však splynula s Demokratickou stranou po rozdělení společného státu. 

 

2.2.2 Druhý kongres ODS 
Druhý řádný kongres ODS se konal 26. dubna 1992 v Luhačovicích. Tento 

kongres byl téměř bezvýhradně ve znamení nadcházejících parlamentních voleb. Byl 

zde schválen volební program s názvem Svoboda a prosperita. V první části nazvané 

Kdo jsme a co chceme se ODS představuje jako strana občanská „..pro niž základním 

kamenem výstavby je občan, iniciativní jedinec“, demokratická „…usilující o obnovu 

parlamentní demokracie“ a konzervativní „…usilující o záchranu a obnovu základních 

hodnot evropské křesťanské civilizace a československé demokratické tradice pro naši 

budoucnost.“42 Mezi tři nejdůležitější hodnoty zařazuje svobodu, rovnost a solidaritu. 

Za zajímavé také považuji všimnout si části o integraci do evropských společenství: 

„Jako náš bezprostřední a nejdůležitější cíl vidíme integraci Československa do 

evropských společenství. Je to jediná cesta jak dlouhodobě stabilizovat naši celkovou 

politickou, ekonomickou a bezpečnostní situaci.“43 Postupně se však, zejména ústy 

Václava Klause, k této otázce začíná ODS vyjadřovat kritičtěji. Celkově byl tento 

volební program poměrně obsáhlý a detailně rozpracovaný, což voličům trochu 

znesnadňovalo orientaci v dlouhodobých cílech ODS. ODS totiž od svého počátku byla 

stranou, která měla jasně daný politicko-ekonomický program, čímž se jí podařilo 

celkem úspěšně oslovit voliče a představit jim svou vizi budoucnosti země. Na druhou 
                                                 
42 Svoboda a prosperita: volební program ODS, 1992, [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://www.ods.cz/volby/programy/1992.php> 
43 tamtéž 
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stranu to ale znamenalo, že ODS byla nejvíce spojována s ekonomickými tématy a 

veškeré úspěchy, ale i neúspěchy byly přisuzovány právě jí. V této době to však byly 

spíše úspěchy, jelikož vývoj makroekonomických indikátorů byl příznivý, začínala 

hospodářská konjunktura a nezaměstnanost byla extrémně nízká. Přílišná orientace na 

ekonomická témata v určitých ohledech ODS i limitovala ve větší propracovanosti 

témat neekonomických. Po volbách byla na toto téma uvnitř strany poměrně bouřlivá 

debata. Na kongresu byly také stanoveny zásady volební kampaně. 

 

2.3 Volební úspěch a jeho důsledky 
Parlamentní volby konající se 5. a 6. června 1992 byly pro ODS velmi důležité. 

Tím, že je strana vyhrála (koalice ODS-KDS získala do Sněmovny národů Federálního 

shromáždění 33.43%, do Sněmovny lidu Federálního shromáždění 33.90% a do České 

národní rady 29.73%)44, se potvrdila její suverénní pozice mezi subjekty na pravé straně 

politického spektra. Bylo to určité potvrzení již několik měsíců trvající popularity ODS. 

Jak už bylo řečeno mezi hlavní příčiny tohoto úspěchu patřila dominantní role ODS a 

zvláště pak jejího předsedy, Václava Klause, v probíhajícím procesu transformace. 

Přesto však byl konečný počet hlasů odevzdaný pro koalici ODS-KDS vyšší, než 

naznačovaly předvolební průzkumy. Velký podíl na tomto výsledku měli nerozhodnutí 

voliči, z nichž většina nakonec odevzdala hlas právě pro koalici ODS-KDS, která se jim 

zdála jako nejsilnější. Na toto doplatilo především Občanské hnutí, ale i ODA, čímž se 

však budu zabývat v pozdější části práce. 

 

Pokud se na parlamentní volby z roku 1992, a především na středovou a 

pravicovou část politického spektra, podíváme z širšího hlediska, zjistíme několik 

důležitých skutečností. Především považuji za důležité zdůraznit jaký vliv mělo 

Občanské fórum a jeho rozpad na následný vývoj českého politického systému. 

Podíváme-li se na to, jak v těchto volbách hlasovali bývalí voliči Občanského hnutí45, 

zjistíme, že většina se posléze přiklonila k pravicově orientovaným stranám (ODS-KDS 

volilo 55%, ODA 10%...). Z průzkumů dále vyplývá, že nezanedbatelné procento voličů 

přešlo i k ČSSD, LSU a SPR-RSČ. Rozpad Občanského fóra tedy umožnil názorovou 

profilaci nejen stran a hnutí z něj vzniklých, ale i ostatních stran. Volby tedy potvrdily, 

                                                 
44 Výsledky voleb staženy z http://www.volby.cz/ 
45 PŠEJA, P. Stranický systém České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005str. 166 
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že i v následující fázi vývoje českého stranického systému sehrají důležitou roli 

subjekty, které vznikly buďto přímým důsledkem rozpadu Občanského fóra nebo 

k němu měli určitý blízký vztah. 

 

2.3.1 ODS ve vládní koalici 
Výsledkem voleb byla vládní koalice tvořená ODS, KDS, ODA a KDU-ČSL, 

která disponovala 105 mandáty z  200.46 Předsedou vlády se stal Václav Klaus a 

místopředsedy se stali Josef Lux a Jan Kalvoda. ODS v republikové vládě získala 

těsnou nadpoloviční většinu devíti ministerských křesel. Jak ve své studii ODS ve 

vládních koalicích v letech 1991 – 1997 konstatuje Ladislav Mrklas, její zastoupení 

bylo, vzhledem k volebním výsledkům, podhodnocené.47 Koaliční rozhovory probíhaly 

vcelku hladce a jejímu vytvoření napomohla i situace na levé části politického spektra. 

V této době byla levice oslabená a rozpolcená. Toto spojení dvou občanských a dvou 

křesťanských stran se ukázalo jako velmi efektivní a stabilní. Základem této spolupráce 

byla socioekonomická konfliktní linie a výrazná programová shoda. 

 

2.3.2 Rozdělení federace a role ODS v tomto procesu 
Výsledky těchto voleb ale byly důležité nejen z hlediska českého politického 

systému, ale i kvůli budoucnosti federace. Vítěz voleb na Slovensku HZDS dal 

prostřednictvím svého předsedy Vladimíra Mečiara jasně najevo, že se v názorech na 

uspořádání společného státu s českými zástupci neshodne, což se jasně projevilo již při 

prvním jednání. ODS v tomto směru prosazovala model funkční federace, přestože 

upřednostněním kandidatury svých zástupců do ČNR před FS dala jasně najevo své 

priority. Již bylo jasné, že jediným řešením bude rozdělení federace. Přípravných 

jednání se ujaly hlavně ODS a HZDS, jakožto vítězové voleb. Za tuto svou dominantní 

roli při jednáních byla ODS koaličními partnery kritizována, bylo jí vytýkáno, že si 

přivlastňuje větší pravomoci v této otázce, než jaké jí přísluší. Otázka rozdělení federace 

a státoprávní uspořádání také na několik měsíců odsunuly do pozadí všechna ostatní 

témata, včetně probíhající ekonomické transformace.  

                                                 
46 www.volby.cz 
47 MRKLAS, L. ODS ve vládních koalicích v letech 1991 – 1997 in BALÍK, S. a kol. Občanská 
demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991–2006, 1. vydání, 
CDK, Brno 2006, str. 25 
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2.3.3 Třetí kongres ODS 
Na podzim, konkrétně 7. listopadu 1992, se sešel třetí řádný kongres v Praze. 

Jelikož již bylo jasné, že dojde k rozdělení společného státu, kongres rozhodl o oddělení 

slovenské části strany a konstituování samostatné ODS Slovenska. V této souvislosti 

také kongres vyslovil podporu ODS při jednání o dělení ČSFR. Dále bylo na kongresu 

přijato nové znění stanov, kde bylo důležitou změnou ustavení nové funkce, a sice 

výkonného místopředsedy, kterým byl zvolen Petr Čermák.  

 

ODS se v této době také potýkala s několika aférami, týkajících se jejích 

vrcholných představitelů. První z nich, se týkala podnikatelských aktivit Miroslava 

Macka, který nakonec odstoupil z funkce místopředsedy ODS a na čas se vzdálil 

z vrcholné politiky. Další dvě aféry pronikly na veřejnost na počátku roku 1993. Týkaly 

se J. Kováče a P.Čermáka. ODS si však dokázala uchovat stabilní podporu voličů, kteří 

straně připisovali zásluhy na hladkém rozdělení federace a tudíž tyto vnitrostranické 

problémy nijak výrazně nenarušovaly její stabilní pozici. 

 

2.4 Vývoj strany v roce 1993 
První rok samostatné existence České republiky nebyl z pohledu ODS nijak 

přelomový ani zásadní. Přesto se událo několik událostí, na které je potřeba upozornit. 

Především došlo k dvou personálním změnám ve vládě. Od 4. ledna byl ministrem 

dopravy J. Stránský a o půl roku později, tedy 22. června, nastoupil do čela rezortu 

zdravotnictví L. Rubáš, který v této funkci nahradil Petra Loma. Poté, co došlo 

k rozdělení federace, se vytvořil prostor pro další důležitá témata. Jednalo se především 

o územněsprávní členění státu. V této otázce ODS odmítala návrh na rozdělení na zemi 

českou a moravskou (popřípadě moravskoslezskou) a podporovala zřízení několika 

krajů (v prvních tezích z roku 1993 se hovoří o 10-12 krajích, později až o 17), čímž 

chtěla podpořit proces decentralizace. Velká pozornost  byla věnována i církevním 

restitucím. ODS zastávala názor, že majetek může být vrácen pouze pokud byl zabaven 

po 25. únoru 1948 a pokud je v době uplatnění nároku ve vlastnictví státu. Odlišný 

postoj měla ohledně majetku židovského. 
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2.4.1 Čtvrtý kongres ODS 
Ve dnech 27. – 28. listopadu 1993 se v Kopřivnici konal čtvrtý řádný kongres 

ODS. V jeho předvečer oznámil Václav Klaus ukončení hlavní části ekonomické 

reformy. Na tomto setkání bylo ve svých funkcích potvrzeno kompletní vysoké vedení 

strany, částečně bylo obměněno složení Výkonné rady a došlo k úpravě stanov. 

Neproběhla však očekávaná debata ohledně dlouhodobějších cílů strany, o kterou se 

snažil hlavně J. Zieleniec. Ten se pokusil s pomocí P. Havlíka prosadit přijetí 

dlouhodobějšího programu. V opozici proti němu však stál Václav Klaus, který se 

domníval, že není nutné provádět jakékoliv změny vzhledem k úspěšnosti strany. Za 

Václava Klause se postavila i většina delegátů. V průběhu roku 1994 se však situace 

obrátila a čím dál tím víc členů volalo po dlouhodobějším programu, což bylo dáno 

hlavně stagnujícími volebními preferencemi. Na kongresu byla potvrzena úzká 

spřízněnost ODS s Mladými konzervativci. 

 

2.4.2 Vývoj ostatních politických stran ve vztahu k ODS 
Jak již bylo řečeno rok 1993 nebyl z hlediska vnitřního vývoje ODS nijak 

přelomový. Důležitý však byl z jiného důvodu. V únoru byl zvolen předsedou České 

strany sociálně demokratické (ČSSD) Miloš Zeman, představitel radikálního křídla 

uvnitř strany,  a okamžitě začal uplatňovat velké změny. Především se snažil o 

spolupráci s ostatními menšími opozičními politickými stranami. Tato snaha vyústila 

vznikem tzv. Realistického bloku, který měl být alternativou vůči vládní koalici, tento 

subjekt však časem zanikl. Mnohem důležitější byly postupné tendence ČSSD 

pohlcovat menší levicově zaměřené subjekty a vtahovat jednotlivce (z Levého bloku, 

Demokratické strany práce, Občanského hnutí a dalších)48 do strany. Tyto tendence 

měly fatální význam hlavně pro Občanské hnutí, ale to bude detailněji rozebráno 

v pozdější části práce. Důležité ovšem je, že pro ODS také měly velký význam. Příchod 

nového předsedy ČSSD a jeho praktik znamenal postupný vzestup preferencí. ČSSD 

začala budovat svůj obraz jako vyhraněné opoziční politické strany, které se podařilo 

oslovit velké procento voličů nespokojených s ekonomickou transformací. Můžeme 

tedy říct, že od roku 1993 se postupně na české politické scéně začíná vytvářet 

                                                 
48 KOPEČEK, K., PŠEJA, P. Česká strana sociálně demokratická in MALÍŘ, J., MAREK, P. a kol. 
Politické strany:  Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004; Díl 2. 
Období 1938-2004, Doplněk, Brno 2005, str. 1471 
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konstruktivní levicová strana, která představuje hlavní opozici vůči nejsilnější pravicové 

straně, ODS. Postupně se tyto dvě strany začínají blížit subjektu typu „catch-all“. 

 

Rok 1994 znamenal pokračování v řešení témat z předchozího roku. Ve většině 

vystupovala ODS jednotně, v otázce postavení Senátu v ústavním systému České 

republiky však panovaly názorové neshody. Část strany zastávala názor, že by bylo 

lepší Senát zrušit. Pokud by byl Senát zachován, byly neshody ohledně volebního 

systému, kterým by do něj byli zástupci voleni. V červnu byly určité snahy poslance 

Mandelíka vytvořit konzervativní frakci uvnitř strany, to se však neprosadilo. 

 

2.5 Rok 1994 – pokračování nastolené politiky 

2.5.1 Příprava na komunální volby 
Důležitou událostí v roce 1994 byly podzimní komunální volby. Již na konci 

ledna proběhlo celostátní setkání zástupců všech oblastních organizací ODS, které se 

tématem komunálních voleb zabývalo. Místním organizacím bylo povoleno uzavírat 

koalice s ostatními subjekty s výjimkou KSČM a SPR-RSČ, dvou antisystémových stan 

českého politického systému. Na centrální úrovni vystupovala ODS samostatně. Co se 

týče koaliční spolupráce na komunální rovni, tak ODS vydala následující prohlášení: 

„ODS vyzdvihuje úspěšnou práci vládní koalice od r. 1992, která je základem politické 

stability ČR. Blízkost programu koaličních stran a zkušenosti ze spolupráce na vládní 

úrovni jsou dobrým předpokladem i pro spolupráci na radnicích měst a obcí. Koaliční 

strany budou ve volebním boji soutěžit čestně a s pomocí věcných argumentů. Před 

volbami i po volbách budou postupovat partnersky s vědomím společného cíle tak, aby 

přispěly ke stabilitě a dalšímu rozvoji naší země.“49 Volební program pro komunální 

volby byl představen v září, nesl název Rozvážně a odpovědně a v mnohém navazoval 

na předchozí program pro parlamentní volby. Obsahoval celkem patnáct témat, ve 

kterých ODS představovala své cíle. 

2.5.2 Výsledky komunálních voleb 
Komunální volby proběhly ve dnech 18. – 19. listopadu, ODS v nich získala 

29,5% (první místo mezi všemi zúčastněnými subjekty mimo nezávislé kandidáty) 

voličských hlasů a 11,7% mandátů (druhé místo mezi všemi zúčastněnými subjekty 
                                                 
49 BENEŠOVÁ, L. Kronika ODS: 10 let historie, [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://www.ods.cz/knihovna/publikace/kronika_ods.php> 
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mimo nezávislé kandidáty)50. Volby de facto potvrdily trend z parlamentních voleb 

z roku 1992. Považuji za důležité zdůraznit i fakt, že do těchto voleb seděli 

v zastupitelstvech lidé, kteří byli ještě zvoleni za Občanské fórum.  

 

Předchozí text zachycuje pouze první roky existence ODS. Již na nich je ale 

zřetelné, že se straně podařilo zaujmout pevné místo na české politické scéně. Dokazují 

to výsledky obou voleb v mnou zkoumaném období, tedy jak parlamentních z roku 

1992, tak komunálních o dva roky později. Určitou známkou stability strany je stálá 

voličská podpora, která nebyla nijak výrazně otřesena ani popsanými aférami, které se 

straně nevyhnuly. Již v těchto letech ODS zaujala pozici nejsilnější strany napravo od 

středu a tuto pozici si drží dodnes. 

                                                 
50 Pro tuto práci jsem použila údaje z volebního serveru Českého statistického úřadu, staženo z 
http://www.volby.cz/pls/kv1994-win/kv98_0  Pavel Pšeja ve své knize Stranický systém České republiky 
uvádí trochu odlišné údaje 
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3 Občanské hnutí 

3.1 Vznik OH 
Občanské hnutí (OH) bylo druhým ze subjektů vzniklých rozpadem Občanského 

fóra. Tato skutečnost byla pro jeho další vývoj klíčová, jelikož se často charakterizovalo 

svým blízkým vztahem k Občanskému fóru a hodnotám, na kterých bylo založeno. To 

bylo ostatně i zdůrazněno v prvním materiálu, který byl vydán brzo po jeho vzniku, a 

sice 24. února 1991. V dokumentu nazvaném Provolání Občanského hnutí nastiňuje 

svoji politickou orientaci. Na rozdíl od ODS se odmítá přiřadit k levici nebo pravici a 

charakterizuje se jako hnutí středu. Stejně jako OF a ODS zdůrazňuje princip občanský, 

dále pak se představuje také jako liberální a sociální politické hnutí. 

 

3.1.1 Výchozí pozice 
OH mělo po svém vzniku velmi dobrou výchozí pozici. Především to bylo dáno 

tím, že bylo nejsilněji zastoupeno ve vládě, a to jak federální, tak české. Druhým 

důležitým faktem, který hnutí nahrával, bylo to, že v jeho čele bylo poměrně dost 

známých a populárních osobností (za všechny jmenujme např. J. Dientsbiera, P. 

Rychetského, P. Pitharta, Dagmar Burešovou a další). Přesto se tomuto uskupení 

nepodařilo svůj potenciál využít. V následujících řádcích se pokusím vysvětlit, proč OH 

ve svých snahách stát se sjednocujícím subjektem středu neuspělo a poukázat na důvody 

tohoto neúspěchu. 

 

3.1.2 Ustavující kongres 
Do ustavujícího sjezdu se o fungování hnutí staralo předsednictvo OH, které 

mělo sedm členů. V tomto předsednictvu byly zastoupeny nejvýznamnější  osobnosti 

(viz. výše). Dále byl přijat první dokument nově vznikajícího hnutí, a sice programové 

prohlášení Jsme Občanské hnutí, ve kterém byly vyjmenovány základní cíle a 

požadavky. Tento dokument byl posléze schválen na ustavujícím sjezdu, který se konal 

27. dubna 1991. Na tomto sjezdu byly také schváleny stanovy OH. Podíváme-li se na 

tyto první aktivity nového hnutí na české politické scéně blíže, zjistíme, že jsou stále 

velmi provázané s duchem Občanského fóra. Je to evidentní jak na programovém 

prohlášení, které se odkazuje na první programové prohlášení Občanského fóra, ale i na 

- 50 -  



Bakalářská práce  Rozpad Občanského fóra a vývoj stran tímto 
procesem vzniklých do roku 1994 

stanovách, které v určitých bodech také souvisely s Občanským fórem. Do křesla 

předsedy byl dle očekávání zvolen J. Dientsbier.  

 

3.2 Etablování na české politické scéně 
Tímto byly tedy položeny základy nového subjektu na české politické scéně, 

subjektu, který měl velké ambice, a jak již bylo řečeno, velmi dobrou výchozí pozici. 

Záhy po jeho vzniku se však objevila otázka ohledně konkrétního směřování hnutí a 

vztahu k ostatním politickým subjektům. Na tato témata vznikla velmi živá debata a 

v této době vzniklo několik dokumentů, které si kladly za cíl některé z těchto otázek 

zodpovědět. Jedním z prvních dokumentů na toto téma byl dokument Strategie 

Občanského hnutí pro nejbližší období, který byl později přijat s několika změnami jako 

Cíle Občanského hnutí pro nejbližší období. Byla pro něj charakteristická poměrná 

obsáhlost, s kterou byla jednotlivá témata rozebrána, což nakonec působilo 

kontraproduktivně, jelikož se OH nepodařilo z jednotlivých kapitol vybrat to podstatné 

a nasměrovat svou politiku. Dalším dokumentem, který bych chtěla zmínit, byl 

příspěvek Petra Pikharta, se kterým vystoupil na jednání předsednictva OH 4. června 

1991. Jeho Manifest českého realismu vyvolal uvnitř hnutí rozpaky a nevyhnul se ani 

několika kritickým komentářům. 

 

3.2.1 Vztahy s ostatními politickými subjekty 
Pokud jde o vztahy s ostatními stranami, situace byla docela problematická. Již 

v části o ODS jsem nastínila jejich složité vztahy, a to přestože by tyto dva subjekty 

spolu měly spolupracovat jako žádné jiné (alespoň tedy do parlamentních voleb roku 

1992, jako následnické subjekty Občanského fóra). Jejich vzájemné vztahy se však 

velmi zhoršily na přelomu let 1991 a 1992 a OH nakonec vidělo v ODS svého hlavního 

volebního rivala. Narozdíl od ODS, která se v této době všemožně snažila o 

vyjednávání s potenciálními koaličními partnery, se OH v tomto směru příliš nedařilo. 

Důkazem může být jednání s Konzervativní stranou – Svobodným blokem, které velmi 

brzy ztroskotalo. Fakt, že se OH nepodařilo sehnat žádného koaličního partnera, byl 

jedním z důvodů následného neúspěchu. Malé liberální strany mohou uspět, nabídnou-li 

se k následné koaliční spolupráci. 
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3.3 Vývoj do parlamentních voleb 
Následující vývoj byl, stejně jako u ostatních stran, poznamenán blížícími se 

parlamentními volbami. Hlavním tématem OH byly velmi nízké volební preference, 

které se pohybovaly mezi 5 – 8%, což bylo vzhledem k okolnostem velmi málo. 

Nadcházejícími volbami se zabýval i první řádný sněm, konaný 16. listopadu 1991. Ten 

schválil koncepce přípravy volební kampaně. Jinak k žádným výrazným 

vnitrostranickým změnám nedošlo, ve svých funkcích bylo potvrzeno celé vedení OH ( 

předseda J. Dienstbier, místopředsedové J. Sokol, P. Rychetský a M. Bursík) a i 

dosavadní ideová a programová orientace byla potvrzena. Na sněmu byl vysloven 

souhlas se zahájením jednání o přistoupení OH k liberální internacionále. 

 

Mnohem více se však tématu voleb věnoval druhý sněm, který se konal 14. a 15. 

března 1992. Toto setkání bylo významné hlavně kvůli rozsáhlé debatě o volebním 

programu. Ten se hnutí snažilo důkladně propracovat tak, aby se v něm volič lépe 

vyznal. Velká část diskuze se týkala vymezení OH vůči ODS. OH vytýkalo ODS 

přílišný utilitarismus a snahu přivlastňovat si veškeré úspěchy, kterých bylo dosaženo. 

Naopak ODS obviňovala OH z přehnaného intelektualismu a z toho, že se stále staví do 

role toho pravého dědice Občanského fóra. 

 

3.3.1 Neúspěch ve volbách 
V parlamentních volbách, konaných ve dnech ve dnech 5. - 6. června 1992, 

nakonec OH získalo 4,7% hlasů do Sněmovny národů Federálního shromáždění, 4,4% 

hlasů do Sněmovny lidu Federálního shromáždění a 4,6% hlasů do České národní 

rady51. Výsledky byly velkým neúspěchem. Přestože se volební preference před 

volbami pohybovaly kolem 4 – 6%, konečný výsledek se očekával vyšší. Fakt, že OH 

nezískalo potřebné procento hlasů, ho odsunul mimo hlavní politické dění. Problém 

však byl v tom, že OH příliš těžilo z minulosti a nedokázalo se jasně vymezit do 

budoucnosti. Ani zdůrazňování odkazu Občanského fóra voliče neoslovilo, což 

dokumentuje i fakt, že OH volilo pouhých 7% bývalých voličů Občanského fóra52. 

Pokud bychom se pokusili o srovnání s ODS, stranou vůči které se před volbami OH 

vymezovalo nejvíce, zjistíme následující: ODS se podařilo, na rozdíl od OH přetáhnout 

většinu bývalých voličů Občanského fóra na svou stranu. Co se týče programu a 
                                                 
51 Výsledky voleb staženy z http://volby.cz/ 
52 PŠEJA, P. Stranický systém České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005, str. 166 
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následné profilace, voliči si ODS spojovali hlavně s probíhající ekonomickou 

transformací, u OH takovéto spojení s něčím konkrétním chybělo. A nakonec, přestože 

v OH bylo několik velmi známých osobností, Václav Klaus je všechny zastínil. Zatímco 

intelektuálové a bývalí disidenti v OH byli velmi nerozhodní díky neustálým debatám, 

Václav Klaus místo nekonečných diskuzí energicky jednal. 

 

3.4 Následky  volebního neúspěchu 
Následující měsíce se OH snažilo analyzovat příčiny tohoto volebního 

neúspěchu. Občanské hnutí a s ním i jeho představitelé pozbyli vlivu, který dříve měli. 

Koncem července přišel s prvním významnějším materiálem na toto téma Josef 

Vavroušek, který ve svém dokumentu shrnoval příčiny neúspěchu a snažil se najít 

východiska. V tomto ohledu byl Vavruškův materiál pro další vývoj OH klíčový. Jako 

jednu ze tří variant dalšího vývoje navrhnul, a také bylo evidentní, že se k ní nejvíce 

přikláněl, přeměnu OH ve stranu s pevnou organizační strukturou. Tento názor postupně 

začal převládat v celém OH, až nakonec tyto tendence vyústily přijetím Vavrouškovy 

vize na třetím celorepublikovém sněmu, konaném 3. a 4. října 1992. Jak upozorňuje 

Pavel Pšeja tento krok „…je nutno chápat jako naprosto zásadní moment, protože 

rozhodnutím o vlastní transformaci Občanské hnutí de facto rezignovalo na své 

předchozí úsilí uchovávat ,ducha‘ Občanského fóra a akceptovalo praktickou nezbytnost 

politického stranictví.“53 Na sněmu bylo také přijato rozhodnutí o dalším programovém 

směřování OH a o začlenění organizace REAL – mladí liberálové do  formální struktury 

OH. 

 

3.4.1 Přeměna hnutí na stranu 
Krize, která v OH vznikla po neúspěšných volbách, pokračovala dál i 

v následujícím roce. Ten byl ve znamení neustálých snah o zlepšení situace, ve které se 

OH ocitlo. Ke stále nižším volebním preferencím se přidaly i výrazné finanční 

problémy. Na tzv. rozšířeném zasedání Republikové rady Občanského hnutí, konaném 

19. června 1993, se objevily opětovné pokusy o vyřešení této krize. Byl zaujat negativní 

                                                 
53 PŠEJA, P., MAREŠ, M. Malé strany liberální orientace in MALÍŘ, J., MAREK, P. a kol. Politické 
strany:  Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004; Díl 2. Období 
1938-2004, Doplněk, Brno 2005, str. 1672 
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postoj k zapojení OH do Realistického bloku. Co se týče další budoucnosti OH, bylo 

rozhodnuto o jeho definitivní přeměně na stranu a o výběru nového názvu, což se mělo 

uskutečnit na čtvrtém sněmu. Dalším problémem, se kterým se OH muselo potýkat, byl 

odliv jednotlivých členů do ČSSD. Její nový předseda, Miloš Zeman, začal ve straně 

prosazovat radikální politiku, jejíž součástí bylo úplné pohlcování jednotlivých subjektů 

nebo vtahování jednotlivců. Tato politika měla samozřejmě na menší levicové subjekty, 

jakým OH bylo, negativní dopady.  

 

3.4.2 Vytvoření názorové frakce uvnitř strany 
Tento sněm se konal 16. a 17. října 1993 a jeho hlavním tématem byla opět 

snaha o vyřešení krize, ve které se strana nacházela. Tímto řešením ale nebyla změna 

předsedy, jelikož Jiří Dienstbier byl opětovně potvrzen ve své funkci. Jak již bylo 

předznamenáno, byl změněn název na Svobodní demokraté (OH), přídomek OH měl 

symbolizovat to, z čeho nová strana vychází a k čemu se hlásí. Zajímavý byl nový 

programový dokument, nevznikl totiž jeden, ale dva, které byly v mnohých bodech 

odlišné. První z nich se jmenoval Za otevřenou společnost a v mnohém navazoval na 

původní volební program OH z roku 1992, jehož přepracováním vznikl. Druhý 

dokument byl dílem Radikální frakce, která vznikla uvnitř OH v polovině roku 1993 a 

která v následném prohlášení uvedla, že chce: „…přispět k přetvoření Občanského hnutí 

ve stranu, dosáhnout vytvoření ,liberálního proudu‘ ve stranickém spektru České 

republiky a zejména docílit názorové krystalizace uvnitř Občanského hnutí, která 

povede k obnově jeho akceschopnosti.“54 Ve svých programových tezích pak vyzdvihla 

nutnost ekonomických opatření, jako bylo např. dokončení privatizace, odstartování 

procesu bankrotů, snížení daňové zátěže či redukce státní byrokracie.“ Tento dokument 

měl název Svobodný člověk v otevřené společnosti a na rozdíl od předchozího 

dokumentu měl sloužit při prezentaci strany před veřejností.  

 

                                                 
54 PŠEJA, P., MAREŠ, M. Malé strany liberální orientace in MALÍŘ, J., MAREK, P. a kol. Politické 
strany:  Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004; Díl 2. Období 
1938-2004, Doplněk, Brno 2005, str. 1673 
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3.5 Definitivní rezignace na odkaz Občanského fóra 
Další vývoj strany pokračoval stejně, jako v předchozích měsících. Volební 

preference neustále klesaly (v roce 1994 byly na úrovni 1-2%), stranu poznamenávaly i 

pokračující odchody významných členů. Ani změna názvu, ani nové programové 

dokumenty tedy nepomohly straně zlepšit svoji situaci. V roce 1994 se strana pokoušela 

o rozhovory s ostatními stranami, které se hlásily ke středové politice, jejich plnou 

integraci však odmítala. Pokusy o spolupráci proběhly zejména s Liberálně sociální unií 

a Českomoravskou stranou středu.  

 

3.5.1 Komunální volby 
Poslední významnou událostí byly vedle faktu, že strana již definitivně vypustila 

přívlastek (OH), a tím se od své minulosti distancovala, komunální volby. Ve volbách 

získala 1,6% hlasů a 0,5% mandátů, což bylo vedením strany považováno za dobrý 

výsledek.55 

 

V mnou zkoumaném období je jasně vidět, že Občanské hnutí neuspělo ve své 

snaze vytvořit sjednocující subjekt středu české politické scény. Nabízí se nám srovnání 

s ODS, která měla s OH stejné kořeny v Občanském fóru. Nakonec se však tyto dva 

následnické subjekty úplně rozešly. OH se nedokázalo na politické scéně etablovat 

z několika důvodů, které jsme se snažila na předchozích řádcích vysvětlit. Především se 

jednalo o nejasné programové a ideologické vymezení a malá spolupráce s ideově 

blízkými subjekty. Svou roli sehrálo i negativní vymezení vůči ODS. 

                                                 
55 Pro tuto práci jsem použila údaje z volebního serveru Českého statistického úřadu, staženo z 
http://www.volby.cz/pls/kv1994-win/kv98_0  Pavel Pšeja ve své knize Stranický systém České republiky 
uvádí trochu odlišné údaje 
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4 Občanská demokratická aliance 

4.1 Vznik 
Občanská demokratická aliance (ODA) nevznikla, na rozdíl od předchozích 

dvou subjektů, rozpadem Občanského fóra, ale od svého vzniku se soustřeďovala 

především na své působení v jeho rámci, a proto považuji za důležité se jí v této práci 

zabývat.  

 

ODA tedy nevznikla rozpadem Občanského fóra, ale již v listopadu 1989. Strana 

však nevznikla ze dne na den. Její ideologické kořeny lze najít v sedmdesátých letech, 

kdy se na pravidelných schůzkách intelektuálů diskutovala i aktuální politická témata. 

Později tyto rozhovory probíhaly v prostředí Charty 77 a koncem 80. let i činnosti Hnutí 

za občanskou svobodu, které se následně stalo základem pro vznik mnoha politických 

stran. Vznikl zde např. Křesťansko - demokratický klub HOSu, ze kterého poté vznikla 

Křesťansko demokratická strana. V této době se již začala formovat i ODA. Strana 

vznikla 17. listopadu 1989 v bytě Pavla Bratinky, který se později stal i jejím 

předsedou. Ten den byl vytvořen patnáctičlenný přípravný výbor. Zároveň se vedla 

diskuze o samotném názvu nově vznikající strany. Nad slovy „občanská“ a 

„demokratická“ se shodli všichni. Problémem bylo podstatné jméno na konci. Nakonec 

zvítězila „aliance“, kterou od začátku hájil Pavel Bratinka. Roman Češka, jeden z první 

členů, vysvětluje proč nakonec zvítězila aliance takto: „Název "aliance" nemá zakrývat, 

že jsme politickou stranou. Byli jsme jako politická strana registrováni a budeme jako 

politická strana vystupovat. Název "aliance" má vyjádřit, že jsme platformou pro 

suverénní a svobodně vystupující jednotlivce a subjekty, jež nejsou svázáni 

hierarchickými strukturami, stranickými rituály a disciplínou, ale jež spojuje pouze 

vzájemně si blízké smýšlení a dobrovolně přijaté rozhodnutí dosahovat společně 

stejných cílů.“56 Základním programovým materiálem nově vznikající strany byl 

dokument s názvem Cesta ke svobodné společnosti. Tento dokument vznikal ještě před 

faktickým založením strany. V úvodní části ODA deklaruje, že chce být především 

„…stranou programovou, námětovou a nikoli organizací ,aktivistického‘ typu, která 

                                                 
56  ČEŠKA, R. Co skrývá název ODA?, 1990, [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://oda.cz/clanek.asp?id=7> 
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usiluje hlavně o masovou členskou základnu.“57 Tato charakteristika byla především 

v prvních letech pro stranu příznačná. ODA byla vnímána spíše jako klub intelektuálů 

než standardní politická strana usilující o co nejširší členskou základnu. ODA dále 

v jednotlivých kapitolách seznamuje širokou veřejnost se svým přístupem k základním 

pojmům, jako je politika, svoboda, právní stát, rodina atd. Tento dokument byl 

výsledkem práce přípravného výboru, ve kterém zasedlo několik důležitých členů ODA 

(jmenujme Pavla Bratinku, Daniela Kroupu, Romana Češku atd.). Ač to zpočátku 

zřejmě nebylo zamýšleno, dokument Cesta ke svobodné společnosti se posléze stal 

dlouhodobou koncepcí strany. Všechny následující programové dokumenty z něj 

vycházely, což bylo mezi ostatními stranami výjimečné. Zde se nabízí srovnání např. 

s ODS, která po svém vzniku několik let otázku dlouhodobého programu řešila. 

 

4.1.1 ODA a spolupráce s OF 
Ihned po svém vzniku se ODA soustředila především na činnost uvnitř 

Občanského fóra a přestože se jednalo o stranu poměrně malou, její členové se chovali 

velmi aktivně. Jak ve svém článku dokládají Ivan Mašek a Jaromír Žegklitz, „…Tato 

aktivita se projevila i při přípravě předvolebního programu OF, kde např. ekonomické 

pasáže jsou z převážné části výsledkem práce ODA. Také na myšlence reprivatizace a 

jejím prosazení měli členové Občanské demokratické aliance rozhodující podíl.“58 Na 

jaře roku 1990, konkrétně 19. března, byla strana zaregistrována Ministerstvem vnitra 

(získala potřebných tisíc hlasů nutných pro registraci). V této době se také sešel 

přípravný výbor ODA, který byl přeměněn na Ústřední sněm ODA, a zároveň se začala 

krystalizovat i vnitrostranická struktura. Předsedou strany, jak už bylo řečeno, byl 

zvolen Pavel Bratinka, místopředsedy se stali Daniel Kroupa a Jiří Skalický.  

 

4.1.2 ODA a parlamentní volby roku 1990 
ODA ve své spolupráci s Občanským fórem pokračovala i v rámci 

parlamentních voleb v roce 1990. Její členové kandidovali na kandidátních listinách 

Občanského fóra s uvedením své stranické příslušnosti. Tyto volby byly pro stranu 

velmi úspěšné a v určitém smyslu i velmi unikátní. Přestože členská základna čítala 
                                                 
57 Cesta ke svobodě společnosti: zakládající dokument ODA z prosince 1989, [online], [cit. 2008-05-10], 
URL: <http://oda.cz/dokumenty/cesta.asp> 
58 MAŠEK, I., ŽEGKLITZ, J. ODA: co je, odkud přichází a kam jde?, 1990, [online], [cit. 2008-05-10], 
URL: <http://oda.cz/clanek.asp?id=8> 
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okolo sedmdesáti členů, do zastupitelských orgánů z nich bylo zvoleno hned sedm. 

Konkrétně se jednalo o Pavla Bratinku, Daniela Kroupu a Jiřího Skalického, kteří 

zasedli do Federálního shromáždění, do České národní rady pak Čestmír Hofhanzl, Ivan 

Mašek, Tomáš Ježek (který se stal českým ministrem pro privatizaci a správu národního 

majetku) a Viktor Dobal.59  

 

4.2 Vývoj ODA v rámci OF 
Povolební dění uvnitř ODA bylo stále velmi úzce spjato s děním uvnitř 

Občanského fóra, ve kterém se, jak již bylo napsáno, začaly naplno projevovat názorové 

neshody. Jejich výsledkem bylo ustavení Meziparlamentního klubu demokratické 

pravice, jehož zakladatelem byl právě člen ODA, Daniel Kroupa, který se stal i jeho 

předsedou. Ve vedení tohoto klubu zasedli i další tři členové ODA. Jedním z podnětů 

k vytvoření tohoto klubu byla situace při projednávání vládního návrhu ekonomické 

reformy, o které měli levicoví poslanci z OF jinou představu než budoucí členové 

MKDP. Jak je vidět, byli to právě členové této malé strany, kteří uvnitř Občanského 

fóra začali vytvářet pravicové křídlo a jejichž aktivita ve svém důsledku nakonec vedla 

k rozpadu OF. To je samozřejmě velmi zjednodušené, procesy uvnitř Občanského fóra 

byly složitější a mělo na ně vliv hned několik skupin, chtěla jsem tím pouze 

dokumentovat vliv, jaký přední členové ODA v rámci hnutí měli. 

 

4.2.1 První konference ODA 
Na podzim, konkrétně 20. října 1990, se konala první celostátní konference 

ODA, která byla z hlediska dalšího vývoje strany velmi důležitá. Na tomto setkání totiž 

došlo k rozpracování původního programu Cesta ke svobodné společnosti. Byly přijaty 

konkrétní teze, které rozváděly jednotlivé oblasti. V zahraniční politice se upřednostňuje 

blízká spolupráce s NATO a připojení k Evropským společenstvím. Co se týče 

hospodářství, strana požaduje co nejrychlejší přechod ke kapitalistickému tržnímu 

hospodářství a odmítá jakékoliv jiné alternativy. Podrobněji jsou rozvedena i další 

témata, jako sociální politika, státoprávní a národnostní politika a komunální politika. 

Opět je zdůrazněn fakt, že ODA nelpí na masové členské základně: „Koncepce ODA 

vychází z přesvědčení, že moderní politická strana nemusí nutně mít masovou členskou 

                                                 
59 PŠEJA, P. Stranický systém České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005, str. 122 
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základnu. Důležitá je hlavně ochota členů sdílet zájem o věci veřejné a schopnost 

aktivně hájit a prosazovat svá stanoviska a získat pro ně podporu voličů.“60 Na této 

konferenci bylo také ve svých funkcích potvrzeno dosavadní vedení strany. Předsedou 

tedy zůstává Pavel Bratinka, jeden z jejích hlavních zakladatelů.  

 

Další vývoj OF již pomalu, ale jistě spěl k jeho rozpadu. Stanoviska ODA 

k těmto procesům vyjádřil Daniel Kroupa v rozhovoru pro Lidové noviny ještě před 

Hostivařským sněmem takto: „ODA je kolektivním členem OF a zůstane jím, pokud OF 

zůstane hnutím. Jestliže se OF stane politickou stranou s individuálním členstvím, ODA 

se chtě nechtě ocitne mimo.“61 

 

Přestože tedy byli zástupci ODA v rámci Občanského fóra velmi aktivní, 

veřejnost tyto aktivity příliš nevnímala. Jak upozorňuje Pavel Pšeja, provázanost 

s Občanským fórem měla pro stranu jak negativní, tak pozitivní důsledky. Negativní, 

protože „..ODA se neprofilovala jako celek, nýbrž veřejně – navíc pod hlavičkou OF – 

vystupovali jen její hlavní představitelé“ a pozitivně „…neboť právě tatáž skutečnost, že 

strana působila téměř výhradně v rámci OF a že v něm měla pozici svého druhu 

,elitního klubu‘, způsobovala, že přes početně velmi omezenou členskou základnu její 

členové získávali proporčně velice vysoké procento úředních postů na státní i 

komunální úrovni:“62 

4.3 Vývoj strany po rozpadu OF 

4.3.1 Situace uvnitř ODA 

Je tedy zřejmé, že rozpad Občanského fóra měl zásadní vliv i pro další vývoj 

ODA a proto jsem tuto stranu do své práce zahrnula. Strana se od tohoto okamžiku 

musela vyvíjet a profilovat zcela samostatně. K ODA se nakonec přihlásilo celkem 16 

poslanců zastupitelských sborů, což bylo vzhledem k počtu členů vysoké číslo. K ODA 

se hlásili i Vladimír Dlouhý a Jan Kalvoda, což straně dodalo vedle intelektuálního i 

ekonomický rozměr. Již v této době, tedy na samém počátku existence strany, se začala 

                                                 
60 MAŠEK, I., ŽEGKLITZ, J. ODA: co je, odkud přichází a kam jde?, 1990, [online], [cit. 2008-05-10], 
URL: <http://oda.cz/clanek.asp?id=8> 
61 Dimun, P., Hamerský, M.: 10 let na straně svobody, Kronika ODA z let 1989-1999, Bachant, Brno 
1999, str. 23 
62 PŠEJA, P. Stranický systém České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005, str. 123 
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formovat názorová „křídla“, pro něž se později vžily názvy „pragmatické křídlo“ 

(skupina liberálních ekonomů, např. Vladimír Dlouhý) a „konzervativní křídlo“ 

(Bratinka, Kroupa). Nyní však nebyly pro vývoj strany podstatné. 

4.3.2 Spolupráce s ostatními stranami 

Stejně jako ODS a většina stran na pravé části politického spektra se i ODA 

snažila navázat s blízkými subjekty úzkou spolupráci. ODA si byla vědoma faktu, že 

pokud chce uspět v nadcházejících parlamentních volbách, má dvě možnosti. První byla 

spolupráce s ODS, což v praxi nebylo možné kvůli velmi chladným vztahům mezi 

oběma subjekty (popsány v části týkající se ODS). Druhou možností byla vlastní 

profilace napravo od ODS a spolupráce s ideově blízkými subjekty, kterými byly, 

v rámci českého politického systému, KDS a LDS. Zásadním rozdílem mezi KDS a 

ODS byl důraz kladen na křesťanství, který Viktor Dobal, jeden z jejích zakládajících 

členů, popsal takto: „…zárodek ODA, tj. lidí, uznávajících křesťanské hodnoty za 

natolik posvátné, že odmítli jejich zatahování do politických her. Křesťanství chápali 

jako osobní výzvu pro každého, ale nikoli jako fangli, se kterou je radno vstupovat do 

bitev ve věcech veřejných. Nechtěli totiž, aby se jeho hodnoty ztotožnily s činy 

konkrétních politiků či konkrétních politických subjektů. Politicky však nikdo nikdy 

ODA nebyl bližší než KDS.“63 KDS se koncem roku 1991 ocitla v podobné situaci jako 

ODA, a sice hledala adekvátního partnera do koalice. Vzájemná jednání obou předsedů 

však nedošla ke shodě a oba tyto subjekty koaliční spolupráci nenavázaly. Co se týče 

LDS, tak té ODA navrhla velmi dobré podmínky společné existence a tak byla v březnu 

1991 schválena integrace LDS do ODA. Úzkou spolupráci také udržovala s Klubem 

angažovaných nestraníků, když v lednu 1991 vydali společné prohlášení, ve kterém 

bylo uvedeno, že „...jejich politická stanoviska a programové cíle jsou blízké a při jejich 

prosazování hodlají nadále úzce spolupracovat.“64 Na druhé celorepublikové 

konferenci, konané 20. až 21. dubna 1991 byla schválena dohoda o vzájemné spolupráci 

ODA a Klubem angažovaných nestraníků, ta však nikdy nebyla politicky naplněna. 

Hlavním důvodem bylo postupné sbližování ODS a KAN, který dal jasně najevo, že 

                                                 
63 DOBAL, V. Jak byla ODA založena, 1995, [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://oda.cz/clanek.asp?id=6> 
64 DIMUN, P., HAMERSKÝ, M. 10 let na straně svobody, Kronika ODA z let 1989-1999, 1. vydání, 
Bachant, Brno 1999, str. 25 
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„KAN chce být pouze mostem mezi ODS a ODA.“65 Postupem času byl KAN ODS 

natolik blízký, že možná spolupráce s ODA upadla v zapomnění.  

Jak již bylo naznačeno, uvnitř strany se vytvořily dvě názorové skupiny. Jejich 

vzájemné spory byly  postupem času výraznější, a tak se na čtvrté konferenci ODA, 

konané 28. a 29. března 1992, přistoupilo k ráznému řešení. Tím byla výměna na postu 

předsedy strany. Pavel Bratinka byl nahrazen Janem Kalvodou a sám se stal prvním 

místopředsedou, druhým se pak stal Daniel Kroupa. Tímto měl být ve vedení strany 

člověk, který by byl určitým kompromisem mezi jednotlivými křídly. Tato konference 

byla však pro stranu významná i kvůli tomu, že na ní dokončena integrace s Liberálně 

demokratickou stranou (LDS), která však proběhla pouze částečně.66 Integrace nových 

členů pak paradoxně vedla k dalším problémům mezi oběma skupinami uvnitř strany. 

Jejich příliv nebyl nezanedbatelný. V době integrace měla ODA 736 členů a k nim 

přibylo 207 nových, čímž celkový počet před volbami vzrostl na 943. Většina bývalých 

členů LDS se přidala k liberálnímu křídlu. Tímto také ve straně vznikl rozpor centrum – 

periferie, jelikož většina nově příchozích členů vstupovala zejména do místních 

organizací na Moravě. 

4.4 Parlamentní volby roku 1992 

Volební program ODA pro parlamentní volby roku 1992 se jmenoval Pro 

všechny, kteří se narodili pro svobodu a byl prvním výrazným rozpracováním 

původního programového dokumentu strany. Hned na prvních řádcích deklaruje, že je 

od počátku „…stranou pravicovou, stranou, která se hlásí ke konzervativním hodnotám 

v politice a k hodnotám liberálním v ekonomice.“67  V první části ODA seznamuje 

občany se svými úspěchy, za kterými stojí buďto celá strana nebo její jednotliví 

členové. Dále pak následuje klasický výčet jednotlivých oblastí, ve kterých jsou 

konkrétně vyjmenovány problémy a cíle, kterými se strana chce zabývat. Pokud jde o 

zahraniční politiku, tento program jmenuje jako priority bezpečnost státu a volný 

obchod, které vyžadují „…aby zahraniční politika ČSFR plně využívala možností 

poskytnutých Asociační dohodou s Evropskými společenstvími.“68 Tento program byl 

důležitý hlavně kvůli tomu, že „detailně ukázal, jak chce Občanská demokratická 

                                                 
65 Tamtéž, str. 26 
66 Zároveň na této konferenci došlo ke sloučení se Svobodnou rolnickou stranou 
67 Volební program ODA 1992,  [online], [cit. 2008-05-10], URL: 
<http://oda.cz/dokumenty/program1992_komplet.asp> 
68 tamtéž 
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aliance v praxi naplňovat vize obsažené v programu Cesta ke svobodné společnosti; 

teprve tímto okamžikem tak Občanská demokratická aliance mohla být chápána jako 

politický subjekt vybavený alespoň základní strukturou programových dokumentů.“69 

ODA byla v této době velmi ambiciózní stranou a do voleb si věřila, její vedení 

předpokládalo zisk okolo 10% a tomuto číslu i napovídaly volební preference v květnu, 

tedy měsíc před volbami. Ty se uskutečnily ve dnech 5. a 6. června 1992 a konečný 

výsledek byl proto pro stranu velkým zklamáním a neúspěchem. Do Sněmovny národů 

Federálního shromáždění získala 4,1%, do Sněmovny lidu Federálního shromáždění 

4,98% a získala tak zastoupení pouze v České národní radě (celkem 6,9% hlasů).70 

Tomáš Ježek, který později přestoupil do ODS, výsledek okomentoval takto: „Jsem 

zklamán. Chybou ODA bylo, že nezaložila volební kampaň na výsledcích 

privatizace.“71 Pokud bychom se pokusili o určité zhodnocení neúspěchu ODA v těchto 

volbách, je nutné mít na paměti hlavně její vztah k ODS. ODA do voleb šla s tím, že na 

pravicové části politického spektra bude hrát až druhé housle, místo toho aby šla 

s největší pravicovou stranou do přímého střetu a ukázala na její nedostatky a slabiny.72  

Jak již bylo řečeno, výsledky voleb byly významné i kvůli dalšímu osudu 

federace. ODA v rozhovorech o její budoucnosti podporovala ODS. Strana měla na tuto 

otázku jasnou odpověď již několik měsíců, které těsně po volbách nový předseda shrnul 

následovně: „Já se domnívám, že největší ústavní odpovědností české vlády a českého 

parlamentu je reflektovat situaci, kdy volební programy vítězů obou republik jsou 

neslučitelné……troufám si říci, že jedinou šancí, jedinou nadějí pro Československo, je 

jeho rychlé rozdělení.“73 

4.5 Vývoj v následujících letech 

Následující období ve vývoji strany nutně muselo reflektovat nastalou situaci po 

volbách. Volební neúspěch znamenal opětovné rozpory mezi oběma skupinami uvnitř 

aliance. Zatímco pragmatické křídlo požadovalo určitou reflexi a částečnou změnu 

politiky, konzervativní křídlo chtělo nadále pokračovat v nastoleném trendu a nadále 

setrvat u ideových základů, které byly položeny při zakládání strany. Naplno se 
                                                 
69  PŠEJA, P.,MAREŠ, M. Občanské demokratická aliance in  MALÍŘ, J., MAREK, P. a kol. Politické 
strany:  Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004; Díl 2. Období 
1938-2004, Doplněk, Brno 2005, str. 1533 
70 Výsledky voleb staženy z http://volby.cz/ 
71 DIMUN, P., HAMERSKÝ, M. 10 let na straně svobody, Kronika ODA z let 1989-1999, 1. vydání, 
Bachant, Brno 1999, str. 44 
72 Tamtéž, str. 43 
73 Tamtéž, str. 49 
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projevily i rozpory mezi regiony a centrem, zapříčiněné hlavně vstupem někdejších 

členů LDS. Ve straně se začaly objevovat požadavky, aby vedení upustilo od 

dosavadního způsobu směřování, někteří členové také dávali najevo svůj nesouhlas se 

základními ideovými principy strany, což však bylo vedením strany kritizováno. 

Určitým zlepšením těchto napjatých vztahů byla pátá celostátní konference, která sice 

rozpory uvnitř strany nevyřešila, ale zakonzervovala stav tím, že padlo rozhodnutí 

vytvořit nové stanovy. Kvůli schválení nových stanov se tedy ve dnech 16. a 17. ledna 

1993 sešla mimořádná konference. Jak se očekávalo, byly schváleny stanovy, ve 

kterých se v následujících letech provedlo jen naprosté minimum změn. Byla zavedena 

třístupňová organizační struktura. Přijetí stanov bylo nejdůležitější částí konference, 

nelze ale pominout fakt, že také zaujala kritický postoj k vnitrostranické situaci. Tato 

konference však vnitřní rozpory nevyřešila. Pro zbytek mnou zkoumaného období však 

byly tyto rozpory utlumeny. Roky 1993 a 1994 představovaly jedny z nejklidnějších 

v existenci strany. Straně se během těchto let podařilo  se od ODS. Začala se vnitřně 

formovat a vyvíjet, navenek působila její politika konzistentně a v médiích vystupovala 

jasně a srozumitelně. Společně s těmito fakty postupně rostla i voličská podpora, která 

se během roku 1993 pohybovala okolo 8 až 11% a rok následující dokonce až 10 až 

12% a také postupně narůstal počet členů.74 

4.5.1 Komunální volby v roce 1994 

Na komunální volby, které měly proběhnout na podzim roku 1994, se strana 

začala připravovat již na počátku roku. V lednu byly přijaty Teze komunálního 

volebního programu Občanské demokratické aliance, které vycházely z programu pro 

parlamentní volby v roce 1992. Na sedmé celostátní konferenci, která se konala 9. a 10. 

dubna 1994, bylo rozhodnuto o tom, že strana při sestavování kandidátek nepřijme 

kandidaturu od členů některých stran.75 Ve volbách získala strana 7% hlasů a 1% 

mandátů, což na další postavení ODA nemělo žádný další vliv.76 Z výsledků těchto 

voleb bylo patrné, že ODA volili především lidé ve velkých sídlech. To byl určitý signál 

i pro konzervativní křídlo strany, které již akceptovalo nutnost začít budovat stranu 

klasickou a nelpět na konceptu strany volebního typu. 

                                                 
74 PŠEJA, P. Stranický systém České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005, str. 125 
75 PŠEJA, P.,MAREŠ, M. Občanské demokratická aliance in  MALÍŘ, J., MAREK, P. a kol. Politické 
strany:  Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004; Díl 2. Období 
1938-2004, Doplněk, Brno 2005, str. 1540 
76 Výsledky voleb staženy z http://www.volby.cz/pls/kv1994-win/kv98_0 
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Občanská demokratická aliance byla velmi ambiciózní stranou. Díky své 

spolupráci s OF získala po volbách v roce 1990 sedm poslaneckých mandátů. 

Následující vývoj strany byl však poznamenán určitou nejistotou vůči ostatním 

uskupením na české politické scéně. Parlamentní volby z roku 1992 znamenaly velké 

zklamání a zároveň se na povrch začaly dostávat názorové rozpory uvnitř strany. Přesto 

bylo mnou zkoumané období relativně klidné a v jeho závěru měla strana poměrně 

slušné volební preference. 
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5 Závěr 
Tato bakalářská práce si kladla za cíl především kompaktně a srozumitelně 

přednést polistopadový vývoj určité části českého politického systému. Detailním 

studiem vývoje v tomto období jsem se snažila odpovědět na otázky, které jsem si 

položila v úvodu této práce.  

 

Občanské fórum bylo v našich podmínkách velmi specifickým politickým 

subjektem. Již od svého vzniku se těšilo velké přízni obyvatelstva, což bylo dáno 

několika faktory. Především se jednalo o to, jakým způsobem Občanské fórum 

vystupovalo, jaké mělo cíle a jakým způsobem jich chtělo dosáhnout. To, že se 

postavilo do čela masových demonstrací a vystupovalo jako prostředník mezi 

představiteli bývalého režimu a lidmi, kteří volali po změně, mu také přidávalo na 

významu. Neopominutelnou roli v začátcích tohoto hnutí hrál i Václav Havel a jeho 

názory na stranictví a politiku. V této souvislosti považuji za velmi zajímavý spor s 

Československou demokratickou iniciativou, který ukázal, že prostor pro standardní 

politickou stranu v této době u nás ještě nebyl. Občanské fórum bylo pro český 

stranický systém jako celek velmi důležité paradoxně právě kvůli tomu, že se nakonec 

rozpadlo. Díky tomu, že se v něm již od jeho vzniku soustředilo několik velmi 

různorodých názorových platforem nebylo možné, aby pokračovalo ve svém vývoji 

jako standardní politický subjekt. Tento fakt potvrdil i vývoj v okolních státech, kde 

podobná hnutí také vznikala. Jak je z práce zřejmé, rozpad tohoto hnutí měl největší 

význam pro strany tzv. občanské pravice, ke kterým se poté přihlásila i většina jeho 

bývalých voličů. Velmi zajímavé tedy pak bylo pozorovat vývoj  dalších tří stran, které 

jsem si pro svou práci vybrala. A to především srovnání vývoje OH a ODS, dvou 

„dědiců“ OF. Z jejich vzájemného politického soupeření vyšla vítězně ODS, která 

především zúročila svou roli v probíhající transformaci. Neopominutelnou roli sehrál i 

Václav Klaus, jakýsi symbol celé ekonomické reformy. Naopak OH, přestože ve svém 

čele měla několik velmi známých osobností, nedokázala zhodnotit svou velmi dobrou 

výchozí pozici. Neustálé spory ohledně směřování hnutí a jeho programové orientace 

mu neustále ubíraly hlasy až nakonec definitivně rezignovalo na odkaz OF a změnilo se 

na stranu, doufajíc v lepší voličskou podporu. Do práce jsem zařadila také ODA, jejíž 

vývoj byl s OF velmi úzce spjat. Tato ambiciózní strana se v mnou zkoumaném období 
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dokázala poměrně úspěšně (vzhledem k velikosti členské základny) stát druhou 

nejsilnější stranou pravice.  

 

Vzhledem k rozsahu práce jsem nemohla veškeré nastíněné problémy a témata 

rozebrat do detailů a plně se jim věnovat. Práce má tedy sloužit jako podklad pro další 

studium této problematiky a jako jakési vodítko pro zájemce o polistopadový vývoj 

českého stranického systému. Mou snahou bylo také podnícení k hlubšímu zájmu o 

některá témata, která jsem neměla možnost plně rozvést.  
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6 Resumé 
Počátky vývoje českého stranického systému jsou pevně spjaty s vznikem, 

vývojem a především rozpadem Občanského fóra. Toto široké názorové hnutí spojilo tu 

část občanů, která toužila po změně, a dovedlo zemi k prvním svobodným volbám po 

čtyřiceti letech. Svým rozpadem umožnilo etablování nových politických subjektů. 

Hodně o jejich dalším vývoji napověděly parlamentní volby z roku 1992. Občanská 

demokratická strana tyto volby vyhrála a její pozice byla i v následujících letech velmi 

silná, především díky její úloze v probíhající transformaci. Naopak druhý nástupnický 

subjekt OF, Občanské hnutí, se do zastupitelských orgánů nedostal. Ve snaze vyřešit 

krizi se následně přetvořil na stranu, ale ani to nepřineslo kýžený výsledek. Třetímu 

zkoumanému subjektu, Občanské demokratické alianci, se v tomto období povedlo 

získat celkem slušné volební preference. 

7 Summary 
The Civic Forum was a key subject in the beginning of the Czech party system. 

It unified anti-authoritan forces in former Czechoslovakia and lead the country towards 

the first free elections after forty years. After the split up of this movement, new 

politoval subjects started to establish in the system. The key point in the following 

development was the parliamentary elections in 1992. The subject that won them, the 

Civic Demokratic Party, strengthened its position. On the other hand, the second heir of 

the Civic Forum, the Civic Movement, failed to reach the 5% threshold. Not even 

changing into a standard political party changed its position. The Civic Democratic 

Alliance obtained nearly six per cent and became part of the coalition. 
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10 Přílohy 
Příloha č. 1: Rozdělení hlasů bývalých voličů OF 

Hlasy někdejších voličů OF

ODS-KDS (55%)

ODA (10%)

OH (7%)

ostatní subjekty
28%)

 
 

Zdroj: PŠEJA, P. Stranický systém České republiky, 1. vydání, Masarykova 

univerzita, Brno 2005, str. 166 

 

Příloha č. 2: Výsledky parlamentních voleb z roku 1990 

Volby do České národní rady konané ve dnech 8. - 9.6.1990 
Platné hlasy Volební strana celk. v % 

3 Čs.strana socialistická 192 922 2.68
6 Svobodný blok 75 242 1.04
7 Občanské fórum 3 569 201 49.50
8 Všelid.dem.str.,Sdruž.pro rep. 72 048 1.00
9 Volební seskup.zájm.svazů v ČR 60 354 0.84
10 Komunistická strana Českoslov. 954 690 13.24
11 Spojenectví zeměděl.a venkova 296 547 4.11
13 Čs.demokratické fórum 23 659 0.33
18 Strana zelených 295 844 4.10
20 Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl. 723 609 10.03
21 Sociální demokracie 296 165 4.11
22 Strana přátel piva 43 632 0.61
23 Křesťanská a demokratická unie 607 134 8.42
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Volby do Sněmovny lidu FS konané ve dnech 8. - 9.6.1990 
Platné hlasy Volební strana celk. v % 

3 Čs.strana socialistická 199 446 2.75
4 Hnutí za občanskou svobodu 21 585 0.30
6 Svobodný blok 57 925 0.80
7 Občanské fórum 3 851 172 53.15
8 Všelid.dem.str.,Sdruž.pro rep. 67 781 0.94
9 Volební seskup.zájm.svazů v ČR 47 971 0.66
10 Komunistická strana Českoslov. 976 996 13.48
11 Spojenectví zeměděl.a venkova 273 175 3.77
12 Soužití a maď.kr.-dem.hnutie 5 472 0.08
13 Čs.demokratické fórum 22 866 0.32
18 Strana zelených 224 432 3.10
19 Hnutí čs.porozumění 8 032 0.11
20 Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl. 572 015 7.89
21 Sociální demokracie 278 280 3.84
22 Strana přátel piva 8 943 0.12
23 Křesťanská a demokratická unie 629 359 8.69

 

Volby do Sněmovny národů FS konané ve dnech 8. - 9.6.1990
Platné hlasy Volební strana celk. v % 

3 Čs.strana socialistická 208 662 2.89
4 Hnutí za občanskou svobodu 21 210 0.29
6 Svobodný blok 78 910 1.09
7 Občanské fórum 3 613 513 49.96
8 Všelid.dem.str.,Sdruž.pro rep. 72 155 1.00
9 Volební seskup.zájm.svazů v ČR 54 916 0.76
10 Komunistická strana Českoslov. 997 919 13.80
11 Spojenectví zeměděl.a venkova 288 270 3.99
13 Čs.demokratické fórum 32 044 0.44
18 Strana zelených 248 944 3.44
19 Hnutí čs.porozumění 8 738 0.12
20 Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl. 658 477 9.10
21 Sociální demokracie 301 445 4.17
22 Strana přátel piva 13 869 0.19
23 Křesťanská a demokratická unie 633 053 8.75

 

Zdroj: http://www.volby.cz/ 
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Příloha č. 3: Výsledky parlamentních voleb z roku 1992 

Volby do České národní rady konané ve dnech 5. - 6.6.1992 
Platné hlasy Volební strana celk. v % 

1 Občanská demokratická aliance 383 705 5.93
3 Čsl.sociální demokracie 422 736 6.53
4 Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl. 380 088 5.87
5 Hnutí důchodců za živ.jistoty 244 319 3.77

10 Nár.soc.strana-Čs.str.nár.soc. 9 797 0.15
13 Demokraté 92 za společný stát 37 839 0.58
14 Str.republ.a nár.dem.jednoty 11 115 0.17
17 Křesť.dem.unie-Čsl.str.lidová 406 341 6.28
19 Str.čs.podnik.živnost.a roln. 203 654 3.15
21 Hnutí za sociální spravedlnost 69 621 1.08
22 Liberálně sociální unie 421 988 6.52
24 Občanské hnutí 297 406 4.59
28 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 387 026 5.98
31 Klub angažovaných nestraníků 174 006 2.69
32 Rómská občan.iniciativa ČSFR 16 854 0.26
33 Koalice Levý blok-KSČM,DL ČSFR 909 490 14.05
38 Strana přátel piva 83 959 1.30
41 Nezávislá iniciativa (NEI) 88 823 1.37
42 Koalice ODS a KDS 1 924 483 29.73

 

 

Volby do Sněmovny lidu FS konané ve dnech 5. - 6.6.1992 
Platné hlasy Volební strana celk. v % 

1 Občanská demokratická aliance 323 614 4.98
3 Čsl.sociální demokracie 498 030 7.67
4 Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl. 274 489 4.23
5 Hnutí důchodců za živ.jistoty 214 681 3.31
9 Strana práce a istoty 7 118 0.11

10 Nár.soc.strana-Čs.str.nár.soc. 8 922 0.14
13 Demokraté 92 za společný stát 32 746 0.50
14 Str.republ.a nár.dem.jednoty 10 335 0.16
15 Koalice MKDH,ESWS,MŐS 4 851 0.07
17 Křesť.dem.unie-Čsl.str.lidová 388 122 5.98
19 Str.čs.podnik.živnost.a roln. 166 325 2.56
21 Hnutí za sociální spravedlnost 59 585 0.92
22 Liberálně sociální unie 378 962 5.84
24 Občanské hnutí 284 854 4.39
28 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 420 848 6.48
31 Klub angažovaných nestraníků 129 022 1.99
32 Rómská občan.iniciativa ČSFR 17 130 0.26
33 Koalice Levý blok-KSČM,DL ČSFR 926 228 14.27
38 Strana přátel piva 68 985 1.06
41 Nezávislá iniciativa (NEI) 76 678 1.18
42 Koalice ODS a KDS 2 200 937 33.90
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Volby do Sněmovny národů FS konané ve dnech 5. - 6.6.1992 
Platné hlasy Volební strana celk. v % 

1 Občanská demokratická aliance 264 371 4.08
3 Čsl.sociální demokracie 440 806 6.80
4 Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl. 317 934 4.90
5 Hnutí důchodců za živ.jistoty 222 860 3.44

10 Nár.soc.strana-Čs.str.nár.soc. 9 405 0.15
13 Demokraté 92 za společný stát 37 609 0.58
14 Str.republ.a nár.dem.jednoty 11 099 0.17
15 Koalice MKDH,ESWS,MŐS 4 145 0.06
17 Křesť.dem.unie-Čsl.str.lidová 394 296 6.08
19 Str.čs.podnik.živnost.a roln. 172 703 2.66
21 Hnutí za sociální spravedlnost 65 185 1.01
22 Liberálně sociální unie 393 182 6.06
24 Občanské hnutí 307 334 4.74
28 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 413 459 6.37
31 Klub angažovaných nestraníků 140 045 2.16
32 Rómská občan.iniciativa ČSFR 17 638 0.27
33 Koalice Levý blok-KSČM,DL ČSFR 939 197 14.48
38 Strana přátel piva 71 123 1.10
41 Nezávislá iniciativa (NEI) 94 927 1.46
42 Koalice ODS a KDS 2 168 421 33.43

 

Zdroj: http://www.volby.cz/ 
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