
  

 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 

 

 

 

 

 

Anna Hlaváčková 

 

SROV�Á�Í POLITICKÉ ORIE�TACE STRA�Y ZELE�ÝCH V ČESKÉ 
REPUBLICE A V POSTKOMU�ISTICKÝCH STÁTECH EVROPY 

 

 

 

 

Vedoucí práce: PhDr. Petr Just                                                    Bakalářské studium 

Praha, 2009 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Čestně prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracovala samostatně, vyznačila v ní veškeré použité 
zdroje informací a souhlasím s jejím případným zveřejněním. 

Datum…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

Obsah 

Obsah……………………………………………………………………………………………. 1 

Úvod……………………………………………………………………………………………... 3 

Cíl práce………………………………………………………………………………………….. 3 

Význam tématu a otázky, jež klade……………………………………………………………… 4 

Historie problematiky……………………………………………………………………………. 4 

1. Zelená politická teorie……………………………………………………………………….. 7 

1.1 Styčné body zelené politické teorie a tradičních politických směrů…………………………. 7 

1.2 Ani vpravo, ani vlevo, ale vpředu?........................................................................................... 9 

1.3 Jsou ekologické strany stabilním jevem na politické scéně či nikoliv?.................................. 11 

2. Spolupráce stran zelených na evropské úrovni…………………………………………… 13 

3. Analýza vývoje a politického chování jednotlivých zelených stran v regionu střední a 

východní Evropy………………………………………………………………………………. 15 

3.1. Střední Evropa……………………………………………………………………………. 15 

3.1.1 Česká republika…………………………………………………………………………… 16 

3.1.2 Slovensko…………………………………………………………………………………. 23 

3.1.3 Maďarsko…………………………………………………………………………………. 27 

3.1.4 Polsko……………………………………………………………………………………... 29 

3.1.5 Slovinsko…………………………………………………………………………………. 30 

3.2 Pobaltí……………………………………………………………………………………… 34 

3.2.1 Litva………………………………………………………………………………………. 34 

3.2.2 Lotyšsko…………………………………………………………………………………... 35 

3.2.3 Estonsko…………………………………………………………………………………... 37 

4. Srovnání politické orientace stran zelených v regionu střední a východní Evropy…….. 39 

4.1 Pravice a levice – prázdné nebo stále aktuální pojmy?.......................................................... 40 

4.2 Odkaz západních stran zelených  - vzor pro postkomunistické země či nikoliv?.................. 42  

4.3 Srovnání politické orientace relevantních ekologických stran……………………………... 43 

4.4 Politická orientace české SZ – nakročeno k dalšímu úspěchu?.............................................. 47 

Závěr…………………………………………………………………………………………… 53 

Resumé…………………………………………………………………………………………. 54 

Prameny a literatura………………………………………………………………………….. 55 

Seznam příloh………………………………………………………………………………….. 59 



 

 

2 

1) Rozhovor s Bedřichem Moldanem…………………………………………………………... 60 

2) Rozhovor s Janem Dusíkem…………………………………………………………………. 61 

3) Rozhovor s Jiřím Guthem……………………………………………………………………. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Úvod 

V poslední době jsme se mohli stát svědky volebního úspěchu (volby do PS PČR 

v červnu 2006) a vzestupu Strany Zelených (dále jen SZ), která se po letech zápasení o svou 

vlastní existenci a profilování své politické koncepce a volebního programu stala parlamentní 

stranou (6 křesel v PS PČR, 1 křeslo v Senátu PČR) s velkým podílem na tvorbě vrcholné 

politiky v České republice.  S možností prakticky realizovat a podílet se na tvorbě vládní politiky 

(4 ministři ve vládě Mirka Topolánka – zahraniční věci, životní prostředí, lidská práva a menšiny 

a školství) vyvstává otázka, nakolik je česká SZ ve svém programu a politické pozici na pravo-

levé škále politického spektra ovlivněna zelenou politickou teorií, vlivem starších a 

etablovanějších stran zelených, stran zelených ve státech s podobnou historickou zkušeností 

(postkomunistické země střední a východní Evropy), či zda jde o novou vizi neopírající se o 

zavedený dualismus pravice-levice, tedy o svébytné nové pojetí vymykající se zavedenému 

chápání klasické politické strany. 

Cíl práce 

 Ve své bakalářské práci bych se chtěla pokusit otázku nastíněnou v úvodu analyzovat ze 

všech zmíněných úhlů, avšak především srovnat historii a programy stran zelených v zemích 

s podobnými historicko-politickým pozadím a regionální blízkostí – tedy regionu 

postkomunistické střední a východní Evropy, a to SZ na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, 

Slovinsku a státech Pobaltí (v Litvě, Lotyšsku a Estonsku).  

 Zajímá mě, nakolik byla komunistická minulost a následná krystalizace systému 

politických stran, v jehož rámci vznikaly i strany s ekologickým zaměřením, určující pro 

podobnost i odlišnost v etablování a úspěšnosti jednotlivých stran zelených. Byla ekologická 

témata po pádu komunistického panství zajímavá pro voliče? Dokázala ekologická strana 

zaujmout důležitou pozici uvnitř stranického systému dané země? Existují podobná témata a 

spolupráce mezi stranami v tomto regionu? Dochází ke spolupráci těchto stran na půdě 

Evropského parlamentu? 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je objasnění důvodů inklinace české Strany 

zelených k politice pravého středu ve srovnání s politickým chováním zelených 

v postkomunistických zemích Evropy a celkovou odlišnost v politické orientaci ekologických 

stran v tomto prostoru od chování tohoto typu stran např. v západní Evropě, kde jsou tyto strany 
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většinou na levé straně politického spektra a stávají se koaličními partnery v levicových vládách 

(např. Německo – vládní koalice zelených se sociálními demokraty, ale naopak např. Rakousko 

– povolební vyjednávání zelených s křesťanskými demokraty!). V této souvislosti bych se chtěla 

pokusit o predikci koaličního potenciálu zelených stran (v postkomunistických zemích), jež 

skýtají v budoucnosti při sestavování vlád, což by jistě bylo velkým přínosem pro předvolební 

politické analýzy a předvídání povolební stranické spolupráce. 

Význam tématu a otázky, jež klade 

 Význam tématu roste, pokud sledujeme praktický výkon politiky české SZ. Naplňuje 

strana svůj program ve vládní koalici s ODS a KDU-ČSL? Jsou zájmy koaličních stran podobné 

cílům SZ? Má česká SZ jasnou politickou orientaci, která ji dovoluje chovat se svébytně nebo se 

přizpůsobuje tlakům uvnitř vládní koalice? Inklinuje spíše k pravicovým či levicovým názorům 

nebo si udržuje výhodnou středovou pozici? To bych se chtěla pokusit zodpovědět srovnáním 

s chováním zahraničních stran zelených z postkomunistického regionu – jak se ony chovaly ve 

vládě, koalicích nebo v opozici a jak může být tato zkušenost nápomocna v profilování 

politického chování české SZ. A na závěr: Povede se české SZ svým dosavadním chováním na 

české politické scéně a svými postoji získat dostatečnou podporu v příštích parlamentních 

volbách a potvrdit svoji pozici dlouhodobě relevantní strany? Tato otázka je o to aktuálnější 

vzhledem k neúspěchu strany v komunálních a senátních volbách na podzim 2008, kdy za tuto 

stranu nebyl zvolen ani jeden zastupitel či senátor. 

 Od tohoto tématu také očekávám odpověď na otázku, zda česká Strana zelených 

má vůbec jasný dlouhodobý politický program. Zda je program této strany pouze výsledkem 

rozdílných postojů řídících členů a frakcí uvnitř strany, nebo má jasnou ideologii pokračující 

v idejích zavedených zelených stran ať už ze Západu či z Východu? 

Historie problematiky 

 Tato problematika je a byla zkoumána především na stránkách tisku a v jiných médiích. 

Ideologická zakotvenost české SZ je zajímavým tématem, především v souvislosti s reálným 

výkonem a vlivem její politiky na české politické dění. Mnozí autoři1 se snaží najít v politice 

české SZ ideologický základ, který by pomohl pochopit a předvídat postoje a chování 

                                                      
1 Např. Martin Hrubec, Česká zelená politika: Téměř vyhynulý druh, Perspektivy, 2006/10 
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představitelů strany. Novináři se pokouší nalézt způsob, jak zařadit tuto nově parlamentní stranu 

do stávajícího politického rámce a jak si vykládat její roli.  

Značnou pozornost také poutá tvoření frakcí uvnitř SZ2. Právě nová frakce 

„Demokratická výzva“ tvrdí, že ve straně došlo k odklonu od zeleného programu a mimo jiné 

tím dochází i ke ztrátě voličů; hlavní kritika se na Bursíkovo vedení snáší z řad odpůrců vstupu 

strany do vládní koalice.3 Dle mého názoru právě tato nově vzniknuvší frakce akcentuje spíše 

levicovou politiku („Demokratická výzva se hlásí k sociální soudržnosti, spravedlnosti a 

občanské solidaritě, tedy k opaku toho, co prosazuje ODS, koaliční vláda a Bursík“4), což 

potvrzuje moji hypotézu, že česká SZ je stále vnitřně ideologicky nesourodá a vystupuje 

s nejasně proklamovanou doktrínou. Pokud by v SZ převládla levicová frakce, názorově by se 

strana přiblížila i postojům frakce ekologických stran v Evropském parlamentu.5 Po vyloučení 

členů strany angažujících se v této frakci je otázkou, nakolik je uvnitř SZ tolerováno utváření 

názorových platforem, odlišujících se od oficiálního mínění vedení strany. K objasnění této 

otázky použiji rozhovory jednak s představitelem oficiálního proudu v SZ Janem Dusíkem 

(vedoucí kandidátky SZ do voleb do Evropského parlamentu) jednak s představitelem jihočeské 

organizace SZ Jiřím Guthem, jehož postoje se v mnohém liší od centrální organizace. 

Odborné literatury, která se zabývá českou SZ a ekologickými stranami 

v postkomunistických zemích, není mnoho, neboť převážná část autorů se zaměřují spíše na 

úspěšnější zelená uskupení v západní Evropě a tento jev (vznik zelených stran 

v postkomunistickém prostoru) je poměrně nový.  

K pojednání o konkrétních stranách zelených a politických systémech v jednotlivých 

státech použiji zejména publikaci kolektivu Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek - Politické 

strany moderní Evropy, publikaci Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy a 

                                                      
2 Marek Přibil, Kuchtová založila v SZ frakci, Právo, 02. 02.2009 

3 Petr Uhl, První vlaštovka před zeleným jarem, Právo 02. 02. 2009 

4 Petr Uhl, První vlaštovka před zeleným jarem, Právo 02. 02. 2009 

5 Bican: V., Evropská federace stran zelených, in Evropské politické strany, Petr Fiala, Miroslav Mareš a další, 
Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2001, str. 84-98 

 



 

 

6 

další. Zároveň bych ráda přinesla nejnovější aktuality z dění na politické scéně jednotlivých 

zemí, jež souvisejí s mnou zkoumaným tématem, a to hlavně pomocí informací z www stránek.  

Co se týče politické orientace zahraničních zelených stran a české SZ a výkladu této 

orientace, použiji obecně dílo Norberta Bobbia - Pravice a levice, Důvod a smysl rozdělení 

politické scény, publikaci Pavla Pečinky – Zelená zleva?, jež je v podstatě jedinou ucelenou 

prací o zelené politice, jež v ČR vznikla, i když vzhledem k úspěchu české SZ ve volbách do PS 

PČR již není úplně aktuální, a jako přínosné se mi jeví i statě autorů zajímajících se o tato témata 

v odborné a periodické literatuře. K pochopení dění na české politické scéně a uvnitř české SZ, 

stejně tak k pochopení postojů jejího vedení a toho, jak si představuje úspěšné fungování takové 

strany i s ohledem na silnou pravo-levou polarizaci v ČR, přikládám již výše zmíněné rozhovory 

s pány Dusíkem a Guthem (v příloze). 

Všeobecně se zelenou politickou teorií zabývá mnoho autorů, proto bych se chtěla před 

zkoumáním jednotlivých ekologických stran zmínit i o základních kamenech tohoto zajímavého 

hnutí a o tom, jak se s jejich odkazem vyrovnávají strany v mnou zkoumaném prostoru. Zda jsou 

strany věrny původním principům a politickým názorům zakladatelů ekologického hnutí nebo si 

zvolily vlastní cestu politické participace. K tomu použiji publikace zahraniční – např. publikaci 

Neila Cartera -  The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy a sbírku textů The 

Politics of Nature: explorations in green political theory. K pochopení hlavních myšlenek 

environmentalismu a ke zjištění, které z jeho myšlenek jsou stále aktuální pro budoucnost a jak 

ovlivňují výkon reálné politiky formou existence zelených stran, přikládám rozhovor s ředitelem 

Centra pro otázky životního prostředí prof. RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc. (v příloze). 

V neposlední řadě bych ráda popsala výkon zelené politiky na evropské úrovni. Jak 

spolupracují a sdružují se ekologické strany v Evropském parlamentu? Spolupracují aktivně 

strany zelených postkomunistického regionu na této úrovni? Jak probíhá spolupráce v rámci 

Evropské federace stran zelených? K odpovědi na tuto otázku použiji publikace pojednávající o 

evropských politických stranách a informace z rozhovoru s předním kandidátem české SZ do 

Evropského parlamentu Janem Dusíkem (v příloze). 
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1. Zelená politická teorie 

Politizace ekologických problémů a témat formou vytváření ekologických politických 

stran byl proces, který otázku kvality životního prostředí dostal do politického programu, stal se 

jedním z předmětů politické soutěže a přinesl i zájem voličů.  

Na konferenci Organizace spojených národů (OSN) ve Stockholmu v roce 1972 otázka 

životního prostředí poprvé vstoupila do mezinárodní politické agendy.6 Politické ideologie 

zahrnující konzervatismus, liberalismus, socialismus, anarchismus a feminismus musely 

reagovat na novou environmentální výzvu, dávajíce vznik několika hybridním konceptům jako 

ekosocialismus či ekofeminismus. Tam, kde zelené strany dosáhly volebního úspěchu, 

destabilizovaly dlouhodobé stranické aliance a volební vzorce.7 Program německých Zelených 

(Die Grünen) z roku 1983 zakotvil čtyři základní principy následně převzaté mnoha zelenými 

stranami v ostatních zemích: ekologickou odpovědnost, přímou demokracii, sociální 

spravedlnost a odmítnutí násilí -  individualistický, neantropocentrický koncept.8 

1.1 Styčné body zelené politické teorie a tradičních politických směrů  

Myšlenky zelených nejsou cizí ani tradičním politickým směrům. K těm rovněž 

založeným na individualismu a víře v sociální řád bychom mohli přiřadit konzervatismus, 

liberalismus a autoritarianismus. Politickými směry zasazující se o lidskou emancipaci formou 

politické, ekonomické a sociální změny jsou socialismus, feminismus a anarchismus, u nichž 

existují dohady, zda právě tyto směry nejsou zelené politické teorii nejbližší.9 

Co konkrétně mají jednotlivé směry společného se zelenou politickou teorií a v čem si 

zásadně odporují? Např. libertariánské chápání spravedlnosti založené na nároku na ni ostře 

kontrastuje se zelenou koncepcí spravedlnosti jako hodnoty. Konzervatismus sdílí se zelenými 

nedůvěru k myšlenkám osvícenství (pokrok a racionalita), touhu uchovat pro budoucí generace 

                                                      
6 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 4 

7 Carte, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 6 

8 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 46 

9 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 63 
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dědictví našich předků a odmítání liberálního individualismu, který je u zelených nahrazen 

holismem. Ambivalentní vztahy můžeme nelézt mezi zelenou politickou teorií a socialismem a 

marxismem.  

U socialismu totiž zájem o životní prostředí stojí na lidských zájmech, socialisté mají 

zájem o ekonomický růst a zvyšování bohatství, což stojí proti premise zelených, že možnost 

růstu a zdroje jsou omezené. Socialismus potřebuje stát jako nástroj změny, což stojí proti 

tradiční nedůvěře zelených v mechanismy státu. Socialisté viní ze znečištění životního prostředí 

kapitalismus, nikoliv industrialismus, k čemuž se dnes začínají obracet i někteří zelení.10 „Není 

překvapením, že můžeme nalézt hodně společných východisek s ekologickým hnutím, což je 

ilustrováno rudo-zelenými koalicemi, jež se objevily v několika zemích.“11 

Co se týče feminismu, ženy se velmi angažují v zeleném hnutí, hlavně v zelených 

stranách, a průzkumy veřejného mínění často ukazují, že ženy se více zajímají o ekologické 

otázky než muži. Existuje snaha o inkorporování feminismu do zelené teorie, ta tímto ovšem 

spíše ekologickou koncepci znejasňuje.12 

Anarchismus jako politický směr je v mnoha aspektech zřejmě nebližší ekologické 

perspektivě a i on je zpětně formován zájmy ve prospěch životního prostředí. Základní principy 

zelených jako decentralizace, participační demokracie a sociální spravedlnost jsou klíčovými 

rysy anarchistického politického myšlení a mnoho zelených rovněž přejalo anarchistickou 

nedůvěru ve stát. Anarchismus navíc chápe problémy spojené s lidskou dominancí nad přírodou 

v přímém spojení s nadvládou jednoho člověka nad druhým. Vzájemným ovlivňováním těchto 

směrů vznikla např. sociální ekologie a ekokomunalismus.13 

Na závěr této podkapitoly by bylo vhodné objasnit, že v zelené politické teorii se vydělují 

dvě ideové větve, a to ekologismus a mnohem známější environmentalismus. Zatím co 

                                                      
10 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 63 

11 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 68 

12 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 69 

13 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 71 
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environmentalismus preferuje manažerský přístup k řešení problémů životního prostředí a je si 

jistý tím, že mohou být vyřešeny bez fundamentálních změn v nynějším systému hodnot, 

produkce a spotřeby, ekologismus věří v to, že předpokladem pro udržitelnou existenci je 

radikální změna našeho vztahu k přírodě a změna způsobu našeho sociálního a politického 

života. 14 Podle Andrewa Dobsona, profesora politických věd z Univerzity v Keele, je za 

politickou ideologii tedy považován ekologismus, neboť nabízí svůj výklad společnosti, nabízí 

politický návod (spíše způsob dobrého života), program politické akce – a tím plní kritéria 

umožňující jej považovat za politickou ideologií. Ovšem pro odmítání antropocentrického 

pohledu musí být zásadně odlišen od všech tradičních ideologií.15 Někdy bývá ekologismus také 

nazýván hlubinnou či tmavo-zelenou ekologií. 

Moderní ekologické strany, kde vstupem do klasické politické soutěže došlo ke zjemnění 

radikálních aspektů jejich politického myšlení, jsou především příznivci environmentalismu; i 

když ten není profesorem Dobsonem považován za politickou ideologii, vede tyto strany k 

formulování jejich programů, vede je k postojům na politické scéně, stejně tak jako 

k prosazování konkrétních opatření v politickém procesu. 

1.2 Ani vpravo, ani vlevo, ale vpředu? 

„Ani vpravo, ani vlevo, ale vpředu!“, tak se rádi popisují zelení a chtějí tím zdůraznit 

svou odlišnost od tradiční povahy a tradičního dělení politické sféry. Její politické požadavky 

jsou v první řadě ekologické, nejsou tedy podmíněny pravo-levou dimenzí. Někteří autoři se 

domnívají (např. Enzensberger 1974, Gorz 1980, Ryle 1988), že ekologické imperativy 

nevyžadují specifické politické struktury a že udržitelná společnost je schopná fungovat pod 

patronací jakékoliv státní ideologie. Na druhou stranu Andrew Dobson ve své knize o zeleném 

politickém myšlení říká: „Je něco v ekologismu…co ho silně tlačí do levé části politického 

spektra“16 

                                                      
14 Dobson, Andrew, Green political thought, Routledge, London 2000, str. 2 

15 Dobson, Andrew, Green political thought, Routledge, London 2000, str. 3 

16 Dobson, Andrew, Green political thought, Routledge, London 2000, str. 73 



 

 

10 

Pokud tedy nelze dle proklamace zelených pracovat v tomto případě s pravo-levou osou, 

můžeme si v případě posouzení její názorové příbuznosti ke stranám definujících se na této ose 

pomoci O´Riordanovou technocentrickou-ekocentrickou dichotomií z roku 198117 : 

 

Tabulka převzata z : Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University 

press – Department of Politics, University of York 2001, str. 74 

Tuto osu můžeme následně položit na klasickou pravo-levou (podle postoje ke státním 

zásahům do fungování trhu) a zjistíme, že má zelená politická teorie nejvíce společného 

s doktrínami socialismu, anarchismu a feminismu, které jsou kritické k možnostem volného trhu.  

 

                                                      
17 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 73 
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Tabulka převzata z : Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University 
press – Department of Politics, University of York 2001, str. 74 

I když se pole zeleného politického myšlení nachází především v levé části osy, sahá i 

napravo od centra. Pole nezachází až na levý kraj spektra, neboť zelení chtějí volný trh spíše 

usměrňovat než úplně odstranit, a vzhledem k jejich nedůvěře ve stát odmítají jakoukoliv formu 

státně řízené ekonomiky. Nerozšiřuje se více napravo, neboť udržitelnost je v zeleném pojetí 

neslučitelná s neusměrněným trhem. Hlavním bodem je, že větší míra politické participace a 

decentralizace by nebyla možná ani v centrálně řízené ekonomice, ani v podmínkách volného 

trhu a byla by omezována ekonomickou nerovností a dynamikou kapitalistického systému. 

Z toho vyplývá, že i když ekologické politické myšlení zaujímá od centra spíše pozici nalevo, 

obsahuje i jiné pohledy, stejně jako existují různé varianty např. socialismu či konzervatismu.18 

 

1.3 Jsou ekologické strany stabilním jevem na politické scéně či nikoliv? 

 

Neil Carter si ve své knize The Politics of Environment pokládá otázku, zda jsou strany 

zelených stabilním prvkem v politickém prostoru, nebo zda časem tyto strany vymizí.  

Od 60. let 20. století byly tradiční hodnoty v politickém diskurzu (materiální záležitosti 

ekonomické a bezpečnostní povahy, ekonomický růst, stabilní cenová hladina, veřejný pořádek, 

národní bezpečnost) doplňovány o nové priority a nové štěpné linie ve společnosti.19 Politická 

participace byla před nástupem těchto nových společenských hnutí, která začala využívat 

nekonvenční formy politické participace (jako občanská neposlušnost a přímá akce), nízká 

(podobnost se současnou letargií?) a pro mnoho občanů neznamenala více, než zúčastnit se 

voleb. Ti občané, kteří byli aktivnější, se přidávali k odborovým organizacím nebo politickým 

stranám, které hájily jejich zájmy a práva a staraly se o zájmy jejich třídy. Stoupenci nových 

společenských hnutí pocházeli hlavně z tzv. „nové střední třídy“ vzdělaných zaměstnanců, kteří 

se chtěli politizovat, ale nebyli už svázáni s etablovanými stranami. Zároveň s nimi se utvářela 

nová menšinová skupina občanů orientující se na postmateriální hodnoty jako rovná práva, 

kvalita životního prostředí a alternativní způsoby života. Tím pádem by se nástup 

                                                      
18 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 75 

19 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 82 
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environmentalismu dal chápat jako element širší strukturální a kulturní transformace soudobé 

politiky s přihlédnutím k institucionálním a politickým faktorům v konkrétních státech.20 

Čemu můžeme tedy přičítat vzestup zelených stran? Reflektují pouze specifický zájem 

veřejnosti o stav životního prostředí nebo jde o všeobecný obrat k nové postmaterialistické 

politice? Pro koho je zelené poselství určeno? Proč jsou strany zelených v některých státech 

úspěšnější než v jiných? 

To, co proběhlo v západní Evropě v 60. letech 20. století, dle mého názoru mohlo 

proběhnout v postkomunistické Evropě, vzhledem k nedemokratickému zřízení a 

 nesvobodnému prostředí, až v nedávné době. Po relativním vyřešení ekonomických problémů 

spojených s přechodem od centrálně řízeného hospodářství k tržnímu došlo u voličů právě 

k obratu k těmto hodnotám. Toto lze ilustrovat i tzv. „hypotézou nedostatku“ vycházející 

z Maslowovy pyramidy potřeb, teorií o lidské motivaci.21 Za prvé dochází k tomu, že lidé 

přikládají větší hodnotu věcem vyskytujících se v malém množství (v tomto případě ubývajícímu 

kvalitnímu životnímu prostředí) a za druhé, že když jsou naplněny lidské potřeby nižšího řádu 

jako ekonomická a fyzická bezpečnost, upřou svou pozornost k vyšší „kvalitě života“, tedy 

postmateriálním potřebám jako je životní prostředí. V tomto duchu je pak vychována i nová 

generace, která se již socializuje v relativní hojnosti. 

Domnívám se, že právě těmto jevům ve společnosti můžeme přičítat zájem voličů o to 

podpořit ve volbách ekologicky zaměřenou stranu, akcentující kvalitu života. Stejně tak to 

ovšem mohou být protestní hlasy těch, kteří se nemohou ztotožnit s politickým profilem stran 

z tradičních ideologických táborů. Zároveň, komu by byla lhostejná kvalita života jeho a 

blízkých? Proto ekologické poselství zelených stran může být atraktivní pro všechny a strana 

může dle mého názoru oslovit prakticky kohokoliv, dokud bude stav životního prostředí takový, 

jaký je – tedy špatný, což je neoddiskutovatelný fakt, který podtrhuje příčinu vzniku a životnosti 

stran zelených. 

Proč jsou strany zelených v některých státech úspěšnější než v jiných? Může záležet na 

aktuální situaci v dané zemi, na tom, jaké problémy jsou pro občany nejpalčivější. Např. pokud 

předvolební průzkumy poukazují na těsný souboj etablovaných stran pravice a levice (v jejichž 

předvolebním boji většinou dominují ekonomická témata), volič se může rozhodnout, zda v této 

                                                      
20 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 82 

21 Carter, Neil, The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy, Cambridge University press – Department 
of Politics, University of York 2001, str. 87 
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soutěži podpoří jednu či druhou stranu (v tom případě ho bude zajímat, vláda které strany pro něj 

bude mít potenciálně větší výhody) nebo bude chtít stát mimo a může se například rozhodnout 

podpořit ekologicky zaměřenou stranu. Toto by mohl být i případ Strany zelených v České 

republice, která se právě za těchto podmínek dostala v parlamentních volbách 2006 do 

Poslanecké sněmovny. Je otázkou nakolik nastoupivší ekonomická krize způsobí příklon 

dřívějších voličů ekologických formací zpět ke stranám akcentujícím hlavně ekonomická témata. 

2. Spolupráce stran zelených na evropské úrovni 

Spolupráce ekologických uskupení na nadnárodní evropské úrovni se institucionalizovala 

nejprve vznikem Evropské koordinace stran zelených v roce 1984. Na jejím vzniku se podílely 

strany z Velké Británie, Německa, Francie, Švédska, Švýcarska a zemí Beneluxu a k ní se po rozpadu 

komunismu ve střední a východní Evropě přidávají i ekologické strany z těchto zemí. Cílem této 

organizace bylo koordinovat evropskou politiku členských stran.22 

V souvislosti s prohlubováním evropské integrace vznikla potřeba zvolit akceschopnější 

model spolupráce, a proto došlo v roce 1993 v Helsinkách ke vzniku Evropské federace stran 

zelených. V roce 2004 se EFGP transformovala na Evropskou stranu zelených EGP, což 

představovalo další výrazný integrační posun. Základním strukturálním bodem je členství 

jednotlivých ekologických stran. Nově vytvářenou strukturální úrovní jsou tzv. regionální sítě. 

Těchto sítí je šest a mají vytvářet střední strukturu mezi národní úrovní a nejvyšší úrovní  vedení. 

Jsou to tyto skupiny: Alpine Greens, Baltic Greens,  Greens East West Dialog, Greens Islands 

Network, Mediterranean Greens a North Sea Greens.23 V současnosti má EGP 31 členů z 29 

zemí.24 

Druhou důležitou organizací sdružující zelené politické strany je frakce ekologických 

stran v Evropském parlamentu. Ta se ustavila v roce 1984 po druhých přímých evropských 

volbách, když se zeleným ze čtyř států podařilo získat ve svých zemích mandáty.25 Spolu 

                                                      
22 Bican: V. Evropská federace stran zelených. In : Evropské politické strany, Petr Fiala, Miroslav Mareš a další, 
Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2001, str. 85 

23 Bican: V. Evropská federace stran zelených. In : Evropské politické strany, Petr Fiala, Miroslav Mareš a další, 
Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2001, str. 90 

24 European Green Party history, http://www.europeangreens.org/cms/default/rubrik/9/9114.history.htm ( 18.4.2009) 

25 Bican: V. Evropská federace stran zelených. In : Evropské politické strany, Petr Fiala, Miroslav Mareš a další, 
Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2001, str. 85 
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s několika dalšími skupinami poslanců, zejména z regionalistických stran, vytvořili vlastní 

technickou skupinu uvnitř EP nazvanou Rainbow, ve které figurovala podskupina ekologických 

stran s názvem GREAL (Green alternative European link). Po evropských volbách 1989 se 

skupina zelených v EP rozšířila o nové strany a nové zástupce a osamostatnila se. Vytvořila nový 

klub GGEP (Green Group in the European parlament), který byl svého času pátou nejsilnější 

skupinou v EP. Tato skupina je také jednou ze strukturálních součástí organizace EGP.26  

Současnou situaci na poli spolupráce ekologických stran v Evropském parlamentu 

hodnotí následovně volební lídr české SZ pro volby do EP 2009 Jan Dusík: „Spolupráce 

evropských zelených stran je dobrá, nyní má Evropská strana zelených v EP 43 mandátů a 

dokáže účinně spolupracovat na společném prosazování programu v EP. Bylo by dobré, kdyby 

se v novém EP ocitlo více zástupců zelených stran z nových zemí – zatím je tam jediná 

poslankyně z Lotyšska. Pro evropské volby 2009 mají evropští zelení společný programový 

manifest, společnou nadstavbovou kampaň (Green Is the New Big Deal) a některé společné 

aktivity volební kampaně.“27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Bican: V. Evropská federace stran zelených. In: Evropské politické strany, Petr Fiala, Miroslav Mareš a další, 
Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2001, str. 86 

27 Rozhovor s Janem Dusíkem (17. 4. 2009), příloha 2, str. 61 
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3. Analýza vývoje a politického chování jednotlivých zelených stran v 

regionu střední a východní Evropy 

V postkomunistické Evropě je pouze šest plně konsolidovaných demokracií, a to Česko, 

Estonsko, Litva, Maďarsko, Polsko a Slovinsko.28 Pro tuto konsolidovanost, vezmu-li v úvahu i 

hraniční případy Lotyšsko a Slovensko, se budu věnovat právě těmto státům ze všech 

postkomunistických zemí Evropy, jejichž společným jmenovatelem je rovněž region střední 

Evropy (potažmo Pobaltí). 

3.1 Střední Evropa 

Po roce 1989 se většina středoevropských zemí rozhodla zavést parlamentní 

demokratický režim29 a podobně začaly využívat poměrný volební systém (v Maďarsku je 

smíšený volební systém).30 Určujícím pro vymezení této oblasti a zahrnutí států do 

„středovýchodní“ Evropy je společný politický, sociální a ekonomický vývoj po roce 1989.31 

V této práci bych se chtěla pokusit o komparativní výzkum ekologických politických stran a 

provést jejich analýzu ve velmi podobných systémech, což se jeví jako nejvhodnější. 

„V komparativní metodě je nejpoužívanější přístup spočívající ve studiu skupin zemí, které patří 

do stejného politického, kulturního nebo historického „koše“. Právě sem patří postkomunistické 

země středovýchodní Evropy.“32  

Problémem je, že ne všechny po roce 1989 vzniknuvší strany v tomto prostoru jsou 

zařaditelné do klasických ideologických stranických rodin, jak je známe z etablovaných 

demokracií s výrazně nepřerušenou demokratickou tradicí. „V zemích středovýchodní Evropy 

panují specifické podmínky, působí specifické faktory, a proto sem nelze vždy přenášet 

ideologické kategorie ze západní Evropy.“33 

 

                                                      
28 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie, Politika ve středovýchodní Evropě, Dokořán, Praha 2003, str. 20 

29 Výjimkou bylo Polsko do roku 1997, kde existoval poloprezidentský režim 

30 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 434 

31 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie, Politika ve středovýchodní Evropě, Dokořán, Praha 2003, str.9 

32 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie, Politika ve středovýchodní Evropě, Dokořán, Praha 2003, str.13 

33 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie, Politika ve středovýchodní Evropě, Dokořán, Praha 2003, str. 76 
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3.1.1 Česká republika 

Založení pravé ekologické strany předcházela existence pacifistických a ekologických 

proudů a hnutí, jejichž kořeny lze nalézt již např. uvnitř Charty 77.34 Po listopadu 1989 ovšem 

z těchto skupin nevzešel žádný sjednocující proud a většina zelených chápala zápas za životní 

prostředí hlavně jako odpor proti KSČ. 

 Československá Strana zelených (ČSZ) byla založena 8. prosince (24.11.?) 1989 a kromě 

ČSZ vznikla 1. prosince 1989 i Zelená Alternativa (ZA), hlásící se k programu evropských 

zelených. ČSZ byla bohužel vnímána s nedůvěrou ekologickou obcí jako strana bývalých 

napomahačů režimu (skandál kvůli podezření některých členů ze spolupráce se Státní 

bezpečností) a po několikatýdenním působení se její přípravný výbor sám rozpustil.35  

6. ledna 1990 se v karlínské hospodě u Kazdů sjednotili zástupci zelených z Čech, 

Moravy, Slovenska a ZA do Strany Zelených (SZ) a vymezili se proti radikálním levicovým a 

ortodoxně-ekologickým názorům, jako např. úplné zavržení jaderné energetiky.36 Na ustavujícím 

sjezdu 17. února 1990 SZ v Brně zakázala členům, patřícím k nějaké straně před listopadem 

1989, zastávat po dobu jednoho volebního období funkce nebo ucházet se o poslanecký mandát, 

vyloučila jakoukoliv možnost spolupráce s KSČ, hlásila se k linii „ani vlevo, ani vpravo, ale 

vpředu“ a považovala se za stranu nového typu.37 Vztahy SZ s většinou ekologických sdružení 

ovšem provázela nadále nedůvěra a řada předlistopadových ekologických aktivistů nezamířila do 

SZ ale do jiných stran (Josef Vavroušek a Ivan Dejmal do OF, Martin Bursík do OH, Bedřich 

Moldan do ODS).38 

Ve volbách v červnu 1990 do Sněmovny lidu Federálního shromáždění získala na území 

ČR 3,10 % hlasů, do Sněmovny národů 3,44 % hlasů a ve volbách do České národní rady pak 

                                                      
34 Pečinka, Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 190 

35 Hloušek, L., Strana Zelených. In: Malíř, J., Marek, P. a kolektiv, Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí 

v českých zemích a Československu 1861-2004, II. Díl: období 1938-2004, Doplněk, Brno 2005, str. 1579 

36 Pečinka, Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 195 

37 Pečinka, Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 196 

38 Hloušek, L., Strana Zelených. In: Malíř, J., Marek, P. a kolektiv, Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí 

v českých zemích a Československu 1861-2004, II. Díl: období 1938-2004, Doplněk, Brno 2005, str. 1579 
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4,10 %.39 Nepodařilo se jí tak překonat pětiprocentní hranici pro vstup do těchto zákonodárných 

sborů, a to hlavně kvůli neznámým kandidátům, nezvládnuté volební kampani a již v těchto 

volbách se objevující orientace voličstva na téma ekonomické prosperity. Nejvíce stranu volili 

obyvatelé znečištěných severních Čech, což nepotvrzovalo jev ze západních zemí, kde zelení 

mají nejsilnější pozice ve velkoměstech. Na kandidátní listině Občanského fóra (později 

Občanského hnutí – Svobodných demokratů) byl v těchto volbách zvolen do České národní rady 

nynější lídr Strany zelených Martin Bursík. V komunálních volbách strana získala 1,3 % 

mandátů, nedošlo tedy k silnějšímu zakotvení v místní politice. SZ vstupovala do místních koalic 

s centristickou Československou stranou socialistickou (ČSS), s levicovou Československou 

sociální demokracií (ČSSD), s pravicovou KDU-ČSL, s Občanským fórem a centristickou 

Zemědělskou stranou (ZS).40 „Tehdy poskytovala voličská obec SZ následující obraz: 61% jejích 

příznivců tvořily ženy, obliba vzrůstala s mladším věkem, nejsilnější podpora existovala ve 

městech nad 100 000 obyvatel.“41 Tyto údaje, odlišné od předchozích výsledků, už připomínaly 

podobnost se složením voličstva západních zelených. Odlišnosti zůstávaly u profesních skupin 

preferujících zelené, kde u nás převažovali vyučení a spíše osoby s nižším vzděláním 

v politickém životě pasivní.42 

 V r. 1992 získala Strana zelených 3 křesla v parlamentu díky koalici s dalšími dvěma 

stranami, středovými uskupeními Zemědělská strana (ZS) a Československá socialistická strana 

(ČSS), v rámci levostředové Liberálně sociální unie (LSU), která však byla formálně 

registrována jako jednotné hnutí.43 Tato účelová koalice ale prožívala vnitřní spory, neboť ve 

středové SZ se nadpoloviční většina členů hlásila k pravici a považovala ČSS a ZS za příliš 

levicové, čímž došlo ke značnému odlivu jejích členů.44 22. listopadu tedy SZ z koalice LSU 

vystoupila, ale členové se nechtěli vyhýbat spolupráci s ostatními stranami. „54 % z nich si přálo 

                                                      
39 Hloušek, L., Strana Zelených. In : Malíř, J., Marek, P. a kolektiv, Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí 

v českých zemích a Československu 1861-2004, II. Díl : období 1938-2004, Doplněk, Brno 2005, str. 1363 

40 Pečinka, Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 197 

41 Pečinka, Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 198 

42 Pečinka, Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 198 

43 Mareš, M., Česká republika. In :Fiala, P.-Holzer, J.-Strmiska, M. a kol., Politické strany ve střední a východní 
Evropě. Ideově-politických profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Mezinárodní 
politologický ústav, Brno 2002, str. 124 

44 Pečinka, Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 199 
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spolupráci s ČSSD, 52 % se Stranou podnikatelů a živnostníků, 47 % se ZS, 36 % s Občanským 

hnutím (OH). S Občanskou demokratickou stranou (ODS) chtěla spolupracovat 2 % členů, 

s republikány 0,8 %, s Komunistickou stranou Čech a Moravy (KSČM) nikdo.“45 Nálady uvnitř 

strany byly tedy spíše levicové a ty také podpořil Miloš Zeman, když na tiskové konferenci na 

jaře 1994 v parlamentu označil SZ za přirozeného spojence. O to zvláštnější se jeví postoje 

voličů SZ. „Průzkum z konce června 1995 potvrdil přetrvávající zvláštnosti SZ: většina voličů 

SZ by si jako druhou nejoblíbenější stranu vybrala raději ODS než ČSSD.“46 Náklonnost 

tehdejšího předsedy SZ J.Vlčka k ČSSD a dohoda s M. Zemanem (jeho tzv. luxovací taktika) 

však zapříčinila, že část SZ přešla spolu s předsedou Vlčkem do ČSSD a tím strana ztratila 

parlamentní zastoupení. 

Komunikace Strany zelených s veřejností a její propagace vázla, dluhy strany rostly a 

krize vyvrcholila v r. 1996, kdy se kvůli problémům s registrací ani voleb neúčastnila. Voliče 

vyzvala k podpoře koalice Českomoravská unie středu.47 V r. 1997 se SZ přidala k Evropským 

zeleným.  

V r. 1998 se Strana zelených samostatně zúčastnila mimořádných parlamentních voleb, 

ale získala pouhých 1,12 % a žádný mandát. „Nejlepší postavení měla v Karlových Varech (1,67 

%), nejslabší již tradičně v Praze (0,75 %) a na jižní Moravě (0,98 %).“48“Podle Jana Hartla 

z agentury STEM pocházelo ono 1% voličů zelených většinou z řad bezradných lidí, kteří si SZ 

vybrali namátkově, bez hlubšího uvážení, protože o jiné vhodné straně nevěděli.“49 

V prvních volbách do krajských zastupitelstev v roce 2000 strana výrazně neuspěla a tím 

poukázala na její neexistující spolupráci s ekologickými a občanskými iniciativami na regionální 

a v podstatě i celostátní úrovni. Kandidovala tedy na listinách různorodých politických 

subjektů.50 Ideově se SZ v roce 2001 stále vyčleňovala z pravolevého dělení a uváděla, že její 

                                                      
45 Pečinka Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 200 

46 Pečinka Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 200 

47 Hloušek, L., Strana Zelených. In: Malíř, J., Marek, P. a kolektiv, Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí 
v českých zemích a Československu 1861-2004, II. Díl: období 1938-2004, Doplněk, Brno 2005, str. 1584 

48 Pečinka Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 202 

49 Pečinka Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 202 

50 Pečinka Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 203 
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politika slučuje jak hodnoty pravice, tak levice. V roce 2000 se v SZ vytvořila sekce Mladí 

zelení (MZ). 

Na jaře 2002 nově zvolený předseda zelených Miroslav Rokos apeloval na ekologické 

aktivisty, aby kooperovali a pomohli zeleným k úspěchu ve volbách. V červnových volbách 

2002 hranici 5% strana sice opět nepřekročila, ale díky obdrženým 2,36 % hlasů mohla získat 

státní podporu. O tuto podporu se měla podělit s v roce 2001 zformovanou občanskou iniciativou 

Brandýské fórum (BF) reprezentovanou např. Jakubem Patočkou a Janem Beránkem (ředitel 

hnutí Duha), která poskytla své tváře (např. nynějšího místopředsedu SZ Ondřeje Lišku) na 

kandidátky zelených a zvýšila jejich volební preference na 3,5%.51 Program SZ se pod vlivem 

intelektuálů z BF začal více podobat programům západních zelených, i když nebyl ve shodné 

míře akcentován feminismus, práva zaměstnanců nebo levicový euroskeptismus. Před volbami 

2002 jako jediná strana vyloučila možnost koalice s ODS a KSČM.52 

Jakub Patočka po volbách zorganizoval akci „Zelená 50“, později „Tmavě zelení“, ve 

které šlo o to, aby mix aktivistů, intelektuálů a novinářů vstoupil do strany s úmyslem ji 

reformovat, k čemuž došlo v červnu 2002.  

V komunálních volbách na podzim 2002 získali zelení 129 mandátů mj. 

v zastupitelstvech měst Prahy, Brna (zde dosáhli nejlepšího výsledku) aj. včetně 3 pozic 

starostů.53  

V dubnu 2003 byl do čela strany zvolen aktivista Jan Beránek. V červnu 2004, při 

volbách do Evropského parlamentu, získali zelení 3,16% hlasů a na podzim se novinář Jaromír 

Štětina stal nejúspěšnějším kandidátem zelených s největším počtem hlasů do Senátu. Zelení 

získali i dvě místa v zastupitelstvu Jihomoravského kraje.  

V září 2005 byl do čela strany zvolen zkušený politik a bývalý ministr životního prostředí 

Martin Bursík. Strana získala nové vedení, politický personál strany se začal profesionalizovat a 

došlo k jasnému odlišení SZ od ekologických iniciativ a aktivistů.  

                                                      
51 Pečinka, Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 205 

52 Pečinka, Pavel, Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 206 

53 Hloušek, L., Strana Zelených. In: Malíř, J., Marek, P. a kolektiv, Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí 
v českých zemích a Československu 1861-2004, II. Díl : období 1938-2004, Doplněk, Brno 2005, str. 1586 
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Ve sněmovních volbách v červnu 2006 získala SZ 6 poslaneckých mandátů, 447 křesel 

v komunálních volbách a 6 míst v zastupitelstvu hl. města Prahy. SZ se tímto stala významným 

hráčem na politické scéně a po vnitrostranických šarvátkách a velkém zadlužení získala 

politickou odpovědnost.  

Jaká jsou tedy východiska politické orientace SZ? Česká Strana zelených je součástí 

Evropské strany zelených a za svého klíčového partnera pokládá zejména německé Zelené. 

„Podařilo se jim mnohé z toho, oč usilujeme i my: v zemi našich sousedů prosadili celou řadu 

klíčových témat svého programu, zelenou politiku ustavili jako seriozní politický proud a v 

otázce tzv. minulostní debaty zastávají postoje pro Českou republiku příznivé“54, hlásají zelení 

ve svém programu „Vize ekologické demokracie“. Strana se hlásila k ideji neodemokratismu, 

„…pokládá se za dědice emancipačních společenských hnutí, která v dějinách hájila slabé před 

zvůlí silných. K nim patří i hnutí ekologické. Strana zelených se rovněž hlásí k politické tradici 

českého humanismu Jana Ámose Komenského a humanitní demokracie, od Karla Havlíčka 

Borovského a Tomáše Garrigua Masaryka, přes demokratický protinacistický odboj, 

demokratické síly z let 1945 – 1948, exil, československé jaro 1968 a protinormalizační 

občanské iniciativy sedmdesátých a osmdesátých let, až po demokratický ideál revoluce 

1989…“55, odmítá teorii neoliberalismu, že vše vyřeší trh, a její odpovědí je, že vše vyřeší 

demokracie, tudíž Strana zelených dnes nabízí namísto neoliberalismu svoji vizi 

neodemokratismu. 

K vysvětlení tohoto pojmu použiji ilustrativně část článku Tomáše Feřteka z časopisu 

Reflex a Jana Stejskala z Ekolistu :  

"Můžete mi vysvětlit, co je to ten neodemokratismus, co máte v programu?" ptal jsem se 

obsedantně každého, s kým jsem v kuloárech mluvil. Odpověď byla bez výjimky stejná. Úsměv 

a pokrčení ramen. Dokonce i Jakub Patočka na stejnou otázku odpověděl, že on na tom pojmu 

nijak nelpí. Takže co to je? Mám-li parafrázovat stranické programové materiály, pak 

neodemokratismus je přímým ideovým oponentem neoliberalismu v podání ODS. Proto ten 

pojem také vznikl, neoliberalismus, to je mezi Zelenými vulgární slovo. Neodemokratismus 

                                                      
54 Program SZ „Vize ekologické demokracie“(2003), http://www.zeleni.cz/555/clanek/politicky-program-vize-
ekologicke-demokracie/ 

55 Program SZ „Vize ekologické demokracie“(2003), http://www.zeleni.cz/555/clanek/politicky-program-vize-
ekologicke-demokracie/ 
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nebo také nová demokracie je nejspíš křížencem standardní parlamentní demokracie a niterně 

prožívaného občanského aktivismu. Jak se tenhle klon projevuje v politické praxi, se mi zjistit 

nepodařilo a na základě sjezdové diskuse pochybuji, že je na tom někdo lépe.“56  

Třeba neodemokratismus, to je výraz velmi vágní, který je jen reakcí na neoliberalismus," 

řekl EkoListu Petr Štěpánek, podle něhož má Strana zelených tak jasný a zřejmý profil (životní 

prostředí, lidská práva a práva menšin, sociální solidarita, udržitelný rozvoj), že nemá zapotřebí 

dávat si ještě nějaké jiné nálepky.57 

Pochopit politickou orientaci SZ po volbách 2006 se nezdá ani trochu lehčí. Vzhledem 

k patovému výsledku voleb do PS PČR v roce 2006 bylo jednání o sestavení vlády velmi složité. 

Nakonec Strana zelených vstoupila do koalice s ODS a KDU-ČSL. Účast v této koalici byla pro 

SZ jistě výhodná, ale je otázkou, nakolik úspěšně prokázala svoji schopnost prosazovat 

ekologické a multikulturní názory. Zda neztratila tvář přijímáním kompromisů v rozporu se 

svým programem, a tím nepřišla o podstatnou část svých voličů. Postupně na ni začalo být 

nahlíženo, jako by se chovala stejně jako již etablované a v očích mnoha voličů zdiskreditované 

velké strany, i když právě jim sebrala nespokojené voliče, kteří touží po jakémsi svěžím větru 

v parlamentu. V otázce umístění amerického protiraketového radaru se ovšem zelení 

bezpodmínečně nepodřídili postoji vládní koalice, ale jasně podmínili souhlas s radarem jeho 

začleněním do obranných struktur NATO. I tento postoj byl ale relativně mírný vůči ostatním 

členům koalice, neboť leckdo by od strany jako SZ očekával spíše pacifismus a úplné odmítnutí 

podobných struktur na našem či jiném území. Sympaticky se strana projevila nekompromisním 

postojem vůči setrvání místopředsedy vlády Jiřího Čunka (předsedy KDU-ČSL) ve vládě 

vzhledem k jeho obviněním z účasti na úplatkářské aféře. Rovněž odsuzuje jeho xenofobní 

výroky na adresu romské menšiny.58  

Pro své voliče, hlavně mladé a nezařazené, byla SZ před volbami 2006 atraktivní hlavně 

pro proklamace o vedení politiky s důrazem na občanské svobody, ekologii, kvalitu života a 

zvyšování podílu občanů na rozhodování.  „Povzbuzující je skutečnost, že u voličů žijících 

                                                      
56 Tomáš Feřtek, Spor o Bursíka, 2006,  http://www.reflex.cz/Clanek14293.html,  ( 2.4.2009) 

57 Martin Bursík s Petrem Štěpánkem chtějí vést Stranu zelených, 21. července 2004, 
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=191131, (10. 4. 2009) 

58Usnesení Republikové rady k situaci ve vládní koalici ze dne 14.4.2007, 
http://www.zeleni.cz/4373/clanek/usneseni-republikove-rady-k-situaci-ve-vladni-koalici/ (10.4.2009) 
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v zahraničí jsme získali procent šestnáct, stejně jako fakt, že jsme oslovili nejvíce nejmladších 

voličů, prakticky stejně, jako občanští demokraté.“59, tvrdí Martin Bursík. Právě tato programová 

orientace je stěžejním pilířem, který spojuje českou Stranu zelených s podobnými uskupeními 

v Evropě. Je otázkou, zda jsou voliči SZ spokojeni nebo realisticky zkonstatují, že vstupem 

menších stran do vysoké politiky, dochází k obroušení radikálních a idealistických názorů a 

jejich politika se transformuje do realističtější a pragmatičtější podoby. Toto můžeme 

demonstrovat např. akceptací Jaderné elektrárny Temelín Stranou zelených, za což sbírá kritiku 

mezi sousedními státy.  Šéf Zelených, místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin 

Bursík, dokonce varuje v rozhovoru s Robertem Schusterem před nežádoucími následky blokád 

česko-rakouských hranic. Na druhé straně nesouhlasil se státem podporovanou stavbou továrny 

Hyundai v Nošovicích na zelené louce v podhůří Beskyd. Střízlivý je i postoj SZ k případnému 

pořádání olympijských her v Praze, jež vnímá jako krajně prodělečné. Na těchto příkladech 

můžeme pozorovat, že jsou idealistické postoje SZ tvárné a jsou zasazeny do reálného kontextu.  

Na sjezdu SZ 17. února 2007, kdy nepanovaly výrazné pochyby o soudržnosti a stabilitě 

uvnitř strany, sjezd potvrdil silný mandát dosavadního vedení SZ i dosavadní politické 

směřování SZ. Zde vystoupil i představitel hlavního zahraničního partnera zelených, a to 

Reinhard Butikofer, spolupředseda německých Zelených. O vývoji české SZ se vyjádřil 

následovně : „Dalo by se říci, že česká Strana zelených je taková vycházející hvězda na poli 

evropských zelených stran. Její dynamický vývoj je poměrně neobvyklý a vyvolal pozornost 

v celé řadě jiných evropských zemí. Myslím si, že pro řadu zelených stran v jiných evropských 

zemích přinesl i naději, že se jim takový průlom může taky podařit“. Dále spolupředseda 

konstatuje, že na celoevropské úrovni je třicet zelených stran a nepříliš mnoho z nich mělo 

možnost podílet se na vládě. Z výčtu SZ v různých evropských zemích lze vyčíst, že se to 

podařilo pouze v Lotyšsku a na Ukrajině, a proto je velkým úspěchem, že hned po vstupu do 

vlády získala SZ čtyři ministerská křesla. Svoje dobrozdání české Straně zelených končí přáním, 

aby se zelená politika a kvalita života stala z politiky pro menšiny politikou většinovou.60 

 

V březnu roku 2009 v SZ dochází k rozkolu v souvislosti s vyjádřením nedůvěry vládě 

Mirka Topolánka, kdy dvě poslankyně SZ nehlasovaly podle doporučení vedení strany a 

                                                      
59 M. Bursík, Bulletin 21, Newsletter Strany zelených, č. 12, 17. – 25.2.2007 

60 Bulletin 21, Newsletter Strany zelených, č. 12, 17. – 25.2.2007 
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následně odešly do nově vzniklé Demokratické strany zelených, která bude soutěžit o hlasy 

voličů s původní SZ ve volbách do Evropského parlamentu a v předčasných volbách do PSP ČR. 

 

3.1.2 Slovensko 

Vznik zelených na Slovensku byl spojen s předlistopadovým působením Slovenského 

svazu ochránců přírody a krajiny (SZOPK) a posléze se z jeho okruhu rekrutovala značná část 

zakladatelů Strany Zelených na Slovensku (SZS).61 Záhy po pádu komunismu (2. 12.1989) 

vznikla na Slovensku ekologická strana Trend třetího tisíciletí (TTT). Účastníc se voleb na 

kandidátce hnutí Veřejnost proti násilí ovšem v parlamentních volbách 1990 neuspěla, pouze 

v podzimních komunálních volbách získala 4 mandáty.62  

Strana zelených vznikla na Slovensku v prosinci 1989 a v únoru následující ho roku se 

stala součástí československé celostátní Strany zelených. Zelení byli v polistopadovém 

Československu jedním z mála aktérů, kteří vytvořili celostátní strukturu a na federální úrovni 

existoval pouze jediný koordinující a zastřešující orgán – Rada Strany zelených, přičemž 

slovenská organizace a česká a moravskoslezská zemská organizace vystupovaly v řadě případů 

samostatně.63 V prvních demokratických volbách do Slovenské národní rady v červnu 1990 

získala s 3,48 % hlasů 6 mandátů, neboť pro vstup do Slovenské národní rady stačilo překročit 

3% hranici.64 To ovšem nesplnilo očekávání strany a spíše klesající podporu strany naznačily 

také podzimní komunální volby na konci roku 1990, v nichž strana na Slovensku získala pouze 

452 mandátů (1,2 %). Nejsilnější podporu měla strana v Bratislavě, naopak nejméně v oblastech 

s maďarskou menšinou. Stranu volili zejména ženy a mladí lidé do 34 let; vystupovala proti 

způsobu vedení ekonomických reforem, lustracím a nacionalismu, kterému ale pozvolna 

podléhala např. hlasováním jejích poslanců v otázce jazykového zákona diskriminujícího 

Maďary.65  
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V červnu 1991 se slovenská SZ rozhodla, že se stane nezávislým subjektem a s českou 

SZ zůstane formálně propojena v rámci Unie stran zelených.66 Vystupovat začala jako Strana 

zelených na Slovensku (SZS) a většina jejích členů, národně sociální křídlo, se vyslovovala pro 

samostatnost Slovenska.67 Menšinové křídlo vytvořilo uvnitř strany Platformu federace-

referendum-decentralizace, posléze se odštěpilo a začalo vystupovat jako slovenská organizace 

celostátní SZ definující se jako liberální strana středu68 a podporující vládní představu radikální 

ekonomické reformy, k níž SZS zaujímala negativní postoj.69 Do parlamentních voleb v červnu 

1992 vstoupily obě strany a obě propadly. SZS obdržela 2,1 % hlasů a nepřekročila tak 

pětiprocentní hranici pro získání mandátu. Profederální SZ získala 1,1% hlasů a v roce 1993 se 

začlenila do pravicově liberální Demokratické strany, neboť u ní byla patrná určitá občansko-liberální 

inklinace.70 

 V roce 1994 se Strana zelených stala součástí první předvolební koalice politických stran 

v historii samostatného Slovenska.  Jako součást levicové koalice Společná volba (SV) se 

Stranou demokratické levice (SDL) vzniklou transformací z předlistopadové Komunistické 

strany Slovenska, Sociálně-demokratickou stranou Slovenska (SDSS) a Hnutím zemědělců (HP), 

se díky zisku 10,4 % hlasů stala SZS opět parlamentní stranou. Dva poslanci, A. Juriš a J. 

Pokorný, se stali opozičními poslanci. V komunálních volbách 1994 získali zelení 206 

zastupitelů a 11 starostů, což naznačovalo klesající vliv strany na obecní úrovni.71  

Ještě před volbami 1994 odešlo ze SZS několik radikálních nacionalistů a s pomocí 

HZDS a s cílem oslabit SZS vytvořili Slovenskou zelenou alternativu (SZA), která vstoupila do 

voleb 1994 v koalici s HZDS a Rolnické strany Slovenska (RSS) a za niž byla do parlamentu 

zvolena poslankyně Z. Lazarová. Před volbami 1998 se strana pod vlivem novely volebního 
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zákona vylučujícího podobnou formu (krypto)koaličního spojení sloučila se Slovenskou národní 

stranou (SNS).72  

V roce 1995 se strana SZS stala členem Evropské federace zelených stran a po relativním 

úspěchu SZS a hlavně po následném rozpadu koalice SV v srpnu 199773 se zelení snažili i 

v dalších letech prosadit své kandidáty na kandidátky jiných silnějších politických stran, jako se 

podařilo předsedovi Strany zelených Ambrožovi v r. 1998 na kandidátce pravicové Slovenské 

demokratické koalice (SDK), jejímiž hlavními členy byla Demokratická unie (DU) a 

Křesťansko-demokratické hnutí (KDH). I když se SZS angažovala v levicové SV, nepovažovala 

se za levici, dokonce se podle vlastních tezí vymyká pravolevému hodnocení a tvrdila, že by ráda 

by zaujímala středovou pozici mezi mečiarovským a antimečiarovským táborem a působila jako 

jakýsi uklidňující faktor mezi vládní koalicí a opozicí.74 Její program se jeví jako klasický 

program ekologické strany, ovšem s nacionalistickými prvky. Prioritou pro stranu byl vstup 

Slovenska do EU a později zaujala i vstřícný postoj k NATO.75  

„Hlavním tmelem této koalice přitom nebyla ideová nebo programatická blízkost jejích 

členů, ale pragmatická snaha porazit ve volbách HZDS.“76 Koalice získala ve volbách 1998 26 

% hlasů a na její kandidátce uspěli i 4 zelení, ve vládě získali mimo jiné post státní tajemnice 

Ministerstva životního prostředí a zelení vytvořili v SDK zelenou platformu. SZS ovšem počet 

funkcí považovala za nedostatečný a za porušení koaliční smlouvy.77 Spory vyvrcholily v roce 

1999, strana se ocitla v hluboké krizi a její poslanci za zelené a část členstva strany odešli do 

jiných subjektů (např. SDKÚ78). V únoru 2001 podepsala SZS dohodu s nově vzniklou Liberálně 
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demokratickou unií (LDU) o společném postupu v příštích volbách s cílem vytvořit „středovou, 

liberálně ekologickou alternativu“. Obliba strany přesto dále klesala.79 

Ve volbách v r. 2002 SZS nakonec kandidovala samostatně a opět neprorazila 5% hranici 

(získala pouze 0,98 %). Minimální voličskou podporu zelených v tomto období potvrdily také 

výsledky regionálních a lokálních voleb, ve kterých strana získala jen 121 mandátů.80  

Na začátku roku 2006 strana modifikovala svůj název na Strana zelených (SZ). V březnu 

téhož roku se strana dohodla na volební spolupráci s centristicko-liberálním Svobodným fórem 

(SF), ovšem následoval volební neúspěch. 

Strana zelených neměla vyhraněnou politickou linii, spíše oscilovala mezi všemi směry a 

v minulosti se představitelé této strany opakovaně vymezovali jak vůči levicovým, tak 

středovým i pravicovým subjektům. „Přes participaci na projektu SDK, tvořeném převážně 

pravostředovými stranami, se dá říci, že SZS byla svými ideově-programovými postoji spíše 

zařaditelná na levou stranu politického spektra. Účast v SDK se dá považovat za deviační 

vybočení vyvolané vrcholícím sporem mečiarismus versus antimečiarismus. Nepřehlédnutelná je 

ovšem také určitá utilitárnost tohoto politického spojenectví v situaci, kdy dosavadní klíčový 

partner SDL´ jevil o volební spolupráci se zelenými malý zájem.“81 O ideově programové 

orientaci SZS asi nejlépe vypovídá politický program z roku 1998, který se liší jen málo od jejích 

předchozích a následných programů. „Hlavní pozornost v něm byla věnována ekologické 

problematice, která se promítala do celého programu včetně „striktně“ neekologických sfér.“82 

Šlo o např. i o zdravotnictví. Dalšími cíly bylo sociálně a ekologicky orientované tržní 

hospodářství, připojení Slovenska ke všem mezinárodním dohodám zlepšujících stav životního 

prostředí, zřízení funkce ombudsmana životního prostředí a další podobné cíle, s kterými se 

obvykle prezentují ekologické strany.  Základní osou programu je trvale udržitelný rozvoj ve 

všech oblastech. Ve srovnání se zpravidla kosmopolitně orientovanými západoevropskými 

stranami zelených byl naopak neobvyklý její zvýšený důraz na národ, který vyrůstal z jejího 
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radikálně-národního zaměření z první poloviny 90. let. Ve středoevropském kontextu nejde o 

výjimečný jev a nacionální prvek identity je v tom prostoru u některých ekologických stran častý 

(např. pobaltské státy). 83  

Ve volbách do Evropského parlamentu 2004 kandidovala strana v koalici s levicovou 

stranou SMER a nezískala žádného poslance; marginalitu stranu potvrdily regionální volby 

2005, v nichž strana získala 1 poslance ze 412 volených.84  

Agendu prosazování ochrany životního prostředí nyní převzaly vládnoucí strany, kdy 

životní prostředí se stalo prioritou především s ohledem na přípravu pro vstup do Evropské unie 

a kdy post ministra životního prostředí zastávali představitelé Hnutí za demokratické Slovensko 

(HZDS) v rámci středolevé a nacionalistické koalice (1992-1998) a Strany Maďarské koalice 

(SMK) v rámci pravicové koalice (1998-2006). Strana Zelených na Slovensku není tedy dle 

mého názoru v současnosti relevantní stranou a to mi nedovoluje ji zahrnout do závěrečné 

komparace.  

3.1.3 Maďarsko 

V Maďarsku se formování ekologických hnutí datuje do 80. let (v r. 1983 – vznik 

Asociace na ochranu oblasti Dunaje, v r. 1986 – protesty proti vodnímu dílu Gabčíkovo – 

Nagymaros a proti jadernému nebezpečí pod vlivem černobylské tragédie) a jejich množství a 

síla se cestou k pádu komunistického panství zvětšovala.85  

18. listopadu 1989 byla některými členy výše zmíněných skupin založena Strana 

Zelených Maďarska (MZP) a do parlamentních voleb 1990, ve dvoukolovém smíšeném 

volebním systému, kandidovala s umírněným programem vyhýbajícím se nacionalismu.86 

Nenašla však podporu mezi voliči, kteří dali přednost velkým politickým stranám prosazujícím 

radikální reformu v zemi (hlavně klasickým pravicovým směrům87), a celostátně získala jen 0,36 
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% hlasů.88 Pro volební neúspěch, ale i kvůli sporům alternativnějších „Tmavozelených“ a 

„Světlezelených“ funkcionářů, většina členů stranu opustila. Strana se opět vynořila v r. 1993 

před volbami, avšak s extrémně pravicovým programem, neboť skrytě působící ultrapravicová 

skupina uvnitř strany vypudila ze strany zbytek umírněných členů a vytvořila v podstatě 

fašistickou organizaci.89  

Proto v opozici k tomuto programu, aby nedošlo k úplné diskreditaci ekologických 

myšlenek, byla 5. června 1993 založena Zelená alternativa (ZA), zamýšlená již dříve 

Tmavozelenými. Ve volbách 1994 kandidovali dva členové ZA na kandidátce Rolnické aliance, 

ale získala pouze pár komunálních křesel a do parlamentu ani jeden z představitelů koalice 

nevstoupil. To zapříčinilo další krizi uvnitř strany. Do dalších voleb 1998, s volebním 

programem ekologicko-sociální tržní ekonomiky a odmítáním vstupu do NATO, kandidovala 

ZA v rámci dvanáctičlenné unie Společně pro Maďarsko, ale volební výsledek byl rovněž slabý. 

 V r. 2000 po sloučení s členy Mladých sociálních demokratů a pozdějšímu připojení i 

členů Agrárního svazu, došlo ke změně názvu na Zelení demokraté (ZD) a vznikla i její 

mládežnická sekce s cílem spolupracovat s nevládními organizacemi.90 V roce 2001 se ZD (v 

ekologické a zemědělské koalici Zelená stuha Maďarsko91) angažovala v Koalici středu92, v níž 

se spojila řada subjektů různé orientace (např. křesťansko-demokratická KDNP), ze které po 

opadnutí zájmu voličů vystoupila a nyní se potýká s finančními a organizačními problémy, což jí 

neumožnilo získat ve volbách v dubnu 2006 hmatatelný výsledek. Strana je členem Evropské 

strany zelených. 

Nejen pro svoji marginalitu v rámci maďarského politického systému nezahrnu stranu do 

závěrečné komparace, ale i z důvodu toho, že ochranu životního prostředí v Maďarsku nyní 

prosazují především environmentálně orientovaná křídla střídajících se stran vládnoucích 

pravých či středolevých koalic, která musí brát ohled především na mezinárodní závazky 

Maďarska v oblasti životního prostředí, zvláště pak vyplývající z členství v Evropské unii. 
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3.1.4 Polsko 

 „První čistě „zelenou“ iniciativou se stal Polský ekologický klub (PKE), zformovaný 

v září 1980, který jako první z komunistické země vstoupil do hnutí Přátel země.93 Postupně 

s uvolňováním poměrů přešli aktivisté do nových stran jako Federace zelených (FZ), Polská 

strana zelených (PPZ), kteří akcentovali klasická témata ekologických stran, nebo do jiných 

rozdrobených skupin. Do komunálních voleb 1990 se zapojilo neuvěřitelných 13 ekologických 

skupin, z nichž žádná nedosáhla významnějšího volebního výsledku kromě Ekologické frakce 

Demokratické Unie (FE-UD), zpočátku centristické a později pravicově-liberální formace, která 

se se ziskem 12 % stala nejsilnější ekologickou skupinou, ovšem bez parlamentního zastoupení 

v tehdy čistě poměrném systému.94 

Další volby 1993 s pětiprocentní klauzulí pro vstup do parlamentu znamenaly pro FE-UD 

6 křesel a celkově 11 % hlasů. Volby 1997, do kterých UD vstupovala už jako Unie svobody 

(UW) a po volbách sestavila vládu, vynesly do parlamentu tři aktivisty z ekologické frakce UW 

– Ekologického fóra a v roce 1999 byla FE-UW přijata jako pozorovatel do EFGP. V tomto 

období si jak spolupracující levicové, tak i pravicové strany přidávají na kandidátky ekologické 

strany jako zelené doplňky ke svým programům.95 Ve volbách 2001 ke znovuzvolení 3 poslanců 

z FE-UW nedošlo. 

Samostatná polská Strana zelených (Zeleni 2004) byla založena až 7. září 2003 jako 

reakce na šokující výsledek voleb 2001, které vyhráli postkomunisté, extrémní pravice a 

populistická strana Sebeobrana,96 tedy strany, které nepokládaly životní prostředí za prioritu. 

Skládala se z aktivistů feministických, ekologických a etnických hnutí. Existuje v ní striktní 

padesátiprocentní kvóta pro ženy a muže a v jejím čele zasedají dva spolupředsedové. Vystupuju 

s klasickým zeleným programem „Green Mainfesto“. Pro parlamentní volby v září 2005 Zelení 

uzavřeli koaliční smlouvu s Polskou sociální demokracií (SDPL) a Unií Práce (UP), ale dosáhli 

společně jen 3,89 % hlasů, což jim neumožnilo s ohledem na 5 % hranici získat žádný mandát. 
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Zelení se pomalu dostávají do povědomí voličů a jejich snahou je se prezentovat jako středová 

strana. Členem Evropských zelených jsou od r. 2005. 

3.1.5 Slovinsko 

Stranu Zelených Slovinska bych chtěla také zařadit do mnou zkoumaného tématu, i když 

nezapadá přímo do regionu střední Evropy a nachází se v oblasti Balkánu. Slovinsko však jako 

stát je z balkánských státu nejvyspělejší a má s Českou republikou mnoho společných rysů 

(velikost státu, počet obyvatel, podobná ekonomicko-kulturní vyspělost). Např. publikace 

Politické strany moderní Evropy (kol. Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytílek, Portál, Praha 

2005) zahrnuje Slovinsko do kapitoly Střední Evropa. 

 „Alternativní hnutí zde vyrůstala přímo pod ochrannými křídly komunistické mládeže, 

která se pod jejich vlivem dostávala do mírných třenic se slovinskou, taktéž reformní 

komunistickou stranou a do ostrých polemik s centrem v Bělehradu.“97 Zárodky zelených 

iniciativ se objevily v roce 1983, soustředily se na životní prostředí, pacifismus, práva 

homosexuálů a feminismus a postupně splynuly do Slovinského mírového a ekologického hnutí, 

registrovaného jako součást Socialistického svazu mládeže Slovinska.98 K nejznámějším z hnutí 

patřila Lublaňská mírová skupina, Pracovní skupina mírového hnutí a Lidé za mírovou kulturu, 

jež často organizovala protimilitaristické happeningy a protestovala proti jaderné energetice; 

překvapivě nedocházelo v reakci na tyto akce k velkým represím.99  

 Zelení Slovinska (ZS) jako strana vznikli v červnu 1989, odtržením od Socialistického 

svazu mládeže Slovinska a vytvořili samostatnou nepovolenou stranu. Již před oficiálním 

vyhlášením nezávislosti Slovinska 25. 6. 1991 oznámili ZS v lednu 1991 svoji nezávislost na 

Bělehradu. Do prvních svobodných voleb 8. - 22. 4. 1990 vstoupili ZS v rámci koalice DEMOS 

(specifická slovinská varianta typu fóra – koalici pevně definovaných politických stran100, 

sahající od křesťanskodemokratické pravice k sociálnědemokratickému středu101, kde v čele stál 
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sociální demokrat Jože Pučnik) a se ziskem 54 % hlasů se stala jednoznačným vítězem voleb.102 

Zelení Slovinska v rámci této koalice získali celkově 8 % hlasů (v rámci DEMOS 13 %), 8 

křesel v parlamentu a posty ministrů životního prostředí, energie, zdravotnictví a vědy103 ve 

vládě koalice DEMOS (jmenované 16. 5. 1990), do jejíhož čela se postavil křesťanský demokrat 

Lojze Peterle.104 Vláda začala prosazovat razantní pravicovou politiku a následně došlo ke 

sporům uvnitř koalice mezi pravicí a centristy, ke kterým se přikláněla i ZS. Některé strany 

koalice (např. Slovinský demokratický svaz) se vnitřně rozložily;DEMOS ztratil většinu 

v parlamentu a na konci roku 1991 se definitivně rozpadl.105 Vlivem vnitropolitické krize došlo 

k nahrazení osoby předsedy vlády předsedou liberálních demokratů Janezem Drnovšekem a 

v jím sestavené vládě byly zastoupeny i některé strany bývalé koalice včetně Slovinských 

Zelených.  

Následovaly předčasné volby 6. 12. 1992, kde volební kampaň krom ekonomických 

témat ovlivňovala i otázka míry vlivu katolické církve na veřejný život. Zde se ZS stavěla proti 

tomuto ovlivňování a získala 3,7 % hlasů a 5 poslaneckých mandátů.106 Ovšem těchto 5 zástupců 

v parlamentu začalo být kritizováno řadovými členy ZS za příliš levicovou politiku107, proto se 

těchto 5 poslanců následně transformovalo na Zelení – Ekologická sociální strana (ZESS) a 

následně v březnu 1994 došlo k jejich sloučení s Liberálně demokratickou stranou, sloučením 

přejmenovanou na Liberální demokraty Slovinska (LDS), formaci levého středu (vládní stranou 

v letech 1992 – 2000).108  

Mezitím byla podána žádost o pozastavení členství v Evropské koordinaci zelených 

(EGC), kam byli ZS přijati v roce 1992 a pokračovaly spory ZS a ZESS o kdysi společný 

majetek a dokumentaci.109  

                                                      
102 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 535 

103 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 154 

104 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 536 

105 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 536 

106 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 536 

107 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 155 

108 LDS v parlamentních volbách v říjnu 2004 získala 22,8 % hlasů a 23 mandátů. 

109 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 155 
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Společnou ideologií se v rámci LDS stal sociální liberalismus. Kromě těchto pěti 

poslanců přešel k LDS i známý aktivista ZS Leo Šešerko, ale později vyjádřil nespokojenost 

s mírou, jakou se LDS zasazuje o životní prostředí, a založil 21. 12. 1995 Zelenou alternativu 

(ZA), mezi jejíž priority patřilo uzavření jaderné elektrárny Krško pomocí referenda a 

ekologicko-sociální regulace tržního hospodářství.110 Logicky proto za své nejbližší partnery 

považovala levicové strany, její postoj ke vstupu Slovinska do NATO byl skeptický, ale vstup do 

EU podporovala za podmínky omezení nákladní automobilové dopravy.111 Nepodařilo se jí 

ovšem získat větší voličskou podporu.112 

Volby 2000 donutily roztříštěné Zelené spojit síly. ZA a dvě znepřátelené frakce uvnitř 

ZS113 vytvořily Sdružení Zelených Slovinska, získaly ale pouze 1 % hlasů. ZA ani ZS nebyli 

členy Evropské Federace Stran zelených (EFGP), pouze sekce ZA, Mladá zelená alternativa 

(MZA) byla členkou Federace mladých evropských zelených (FYEG).114 

Ochrana životního prostředí je tak v současné době ve Slovinsku, vzhledem 

k marginálním volebním výsledkům čistě zelených uskupení, prosazována prostřednictvím LDS 

a ZLSD (Sjednocená kandidátka sociálních demokratů), tedy velkými, především levicovými 

politickými stranami soutěžícími o politickou moc v rámci poměrného volebního systému se 

silnými prvky personalizace.115 V průběhu celého formování zelených iniciativ a stran před a po 

pádu komunismu ve Slovinsku můžeme pozorovat jasnou inklinaci těchto subjektů k levicové 

politické ideologii. Krátké fungování ve vládě díky účasti v koalici DEMOS neslo prvky 

středové politiky, vzhledem k již výše zmíněnému prosazování pravicové politiky vůdci koalice, 

ale rychle v ní došlo k ideovým třenicím a tehdy centristická ZS z koalice vystoupila, aby 

nakonec její poslanci zaujali jasnou pozici na levici a vstoupili do spolupráce s LDS. Dle mého 

názoru zde tedy můžeme vysledovat jasnou přirozenou inklinaci vzniknuvších zelených 

uskupení k politické levici. Je otázkou, zda k tomu přispělo i relativně svobodné prostředí 

                                                      
110 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 155 

111 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 155 

112 Ve volbách 1996 jen 0,52% hlasů. Původní ZS získala pouze 1,8% hlasů a do parlamentu se neprosadila.  

113 Křídlo kolem Dušana Puha a křídlo Štefana Hana (Zelení Slovinska-Strana třetího tisíciletí), po volbách 2000 
spory propukly nanovo 

114 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 155 

115 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 530 



 

 

33 

(hlavně v kulturní oblasti) ve Slovinsku před pádem železné opony, které se nedalo srovnat se 

situací v ostatních komunistických státech tohoto regionu a mohlo tak přispět k větší důvěře 

politických představitelů v úspěch této orientace a podpory voličů, neboť nevzbuzovala tak 

negativní konotace jako v jiných, nově svobodných, státech.  

Výsledky voleb v průběhu let těsně po pádu komunismu překvapivě ukazují, že levicové 

a středo-levicové strany měly ve Slovinsku nejstabilnější voličskou základnu.116 Stranicko-

politickému soupeření od voleb 1992 dominuje socioekonomická konfliktní linie transformace 

(zároveň otázka prosazování katolických nebo sekulárních hodnot) a probíhala podobně tomu, 

jak se v západních stranických systémech strukturovaly politické síly pravice, středu a levice. 

Důležité je, že se voličstvo dokáže podle osy levice-pravice orientovat. Význam postmateriální 

konfliktní linie poté, co ekologickou problematiku úspěšně inkorporovaly ostatní strany, ustoupil 

do pozadí.117 

Poslední volby 2008 přinesly změnu rozložení politických sil. Po dominanci převážně 

pravicových stran 2004-2008 mají nyní v parlamentu převahu levicové a středové formace. LDS, 

do které se v roce 1994 inkorporovali zelení, získala 5 mandátů a volili ji především mladší, 

vzdělanější a evropsky orientovaní voliči.118  

V současné době působí ve Slovinsku Strana mladých Slovinska119, která není přímo 

ekologickou stranou, ale je členem Evropské strany zelených a ekologie je vedle socialistických 

principů jedním z pilířů jejího programu, ale „strana zelených“ v pravém slova smyslu dnes ve 

Slovinsku neexistuje. 

 

 

 

                                                      
116 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 538 

117 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 541 

118 Slovinsko – vnitropolitická charakteristika, http://www.businessinfo.cz/cz/sti/slovinsko-vnitropoliticka-
charakteristika/2/1000908/,  (24. 3. 2009) 

119 V roce 2000 získala 4 křesla ve slovinském parlamentu, Profil Strany mladých Slovinska, 
http://www.europeangreens.org/cms/default/dok/149/149873.slovenia@en.htm (18. 4. 2009) 
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3.2 Pobaltí 

Nejslabším článkem Pobaltí je z hlediska fungování demokratického uspořádání 

Lotyšsko; vyznačuje se extrémní nestabilitou politických stran a stranického systému.120 

V Pobaltí se jako nejvýznamnější konfliktní linie jeví linie město-venkov (v Litvě se ještě 

prolíná s církev-stát)121 a v závislosti na stupni industrializace a urbanizace i vlastníci-

pracující.122 Na počátku devadesátých let došlo k diskreditaci politické levice a v Lotyšsku je 

možno tento fenomén nedůvěry voličů vůči levici pozorovat i v současnosti. „Základním 

problémem je i vysoká voličská volatilita, která je ovšem podmíněna částečně i nestabilitou 

stranických aktérů,“123rostoucí personalizací politiky a populismem. 

Ekologie se v Pobaltí, stejně jako v ostatních zemích východního bloku, stala důležitým 

tématem a pobaltští ekologové sehráli v rozšiřování chápání této problematiky zásadní roli již 

před pádem železné opony. Jako politické téma ekologii uchopila opozice a získala si tím 

podporu, neboť podobně jako jinde ve východní Evropě měla otázka životního prostředí 

protiruský nádech, chápající dřívější sovětskou nadvládu jako zdroj bezhlavého znečisťování. 

Zeleným, jejichž program byl tím pádem od počátku organicky spojen s nacionalismem, po 

nástupu radikálních nacionalistů ubylo téma, pomocí kterého se profilovali a museli se začít 

věnovat jiným, spíše sociálním tématům.124 

3.2.1 Litva 

15. 10. 1988 se ustavilo Litevské hnutí zelených (LZJ), jež se vyprofilovalo hlavně 

zápasem proti „ruské“ jaderné elektrárně Ignalina.125 15. 6. v následujícím roce byla založena 

Litevská strana zelených (LŽP) a řadila se k politickému středu. Obě formace patřily k hlavním 

složkám opozičního hnutí za přestavbu (Sajudisu), který zahrnoval spektrum od nacionalistů po 

reformní komunisty.126 V rámci tohoto hnutí uspěli ve volbách do Nejvyššího sovětu čtyři 

                                                      
120 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie, Politika ve středovýchodní Evropě, Dokořán, Praha 2003, str. 23 

121 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 551 

122 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 552 

123 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 552 

124 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 159 

125 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 161 

126 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 161 
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členové Litevské strany zelených127 a pět kandidátů LZJ.128 V prvních letech nezávislosti 

následovalo období štěpení strany a volební neúspěchy. 

V roce 1997 vystoupila strana s „radikálně pravicovým“ programem, jak jej pojmenovala 

předsedkyně strany Ruta Gajauskaiteová, což podle ní mělo být chápáno jako „odklon od 

přímého autoritářství k přímé demokracii“129 Ve volbách 1998, kdy uzavřeli koalici s liberálně 

sociální Litevskou unií středu (LCS) ovšem zelení nezískali do sejmu žádného zástupce. Dále 

strana úzce spolupracovala s Litevskou rolnickou stranou (LVP), vedenou bývalou předsedkyní 

vlády Kazimierou Prunskiene, a s konzervativní Novou demokratickou stranou (NDP), které 

získaly v posledních parlamentních volbách v říjnu 2004 6,6 % a 10 mandátů ve 141 členném 

Sejmu. V únoru 2006 se strany sloučily v Litevský rolnický lidový svaz (LVLP). Ten ve volbách 

2008 získal pouze 3,73 % hlasů.130 V současnosti tedy samostatná ekologická strana v Litvě 

neexistuje. 

Zajímavostí je, že Litva se v období politické konsolidace odlišovala od Lotyšska a 

Estonska tím, že až na výjimky nedošlo k prosazení nacionalistické konfliktní linie transformace, 

což bylo dáno především relativní etnickou homogenitou Litvy. Akcentována byla hlavně socio-

ekonomická linie a ekonomická témata byla zásadní i pro voliče.131 Velmi vysoká je pravidelně 

hodnota voličské nestálosti, tedy volatility, která se při volbách 2000 vyšplhala až k hodnotě 46,5 

%, což je nejvyšší ukazatel mezi tzv. novými demokraciemi ve střední a východní Evropě.132 

3.2.2 Lotyšsko 

Lotyšská Strana zelených (LZP) byla založena 13. ledna 1990 a za jednoho z jejích 

předchůdců můžeme považovat Klub na ochranu životního prostředí (VAK) angažující se před 

                                                      
127 V místních zastupitelstvech zasedlo 44 lokálních politiků strany 

128 Od ledna 1991 do října 1992 zastával poslanec LZJ, Sigmas Vaisvila, funkci místopředsedy vlády a později 
přesel z hnutí do strany 

129 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 162 

130 Litva volila v prvním kole, http://www.stranyavolby.cz/cs/analyzy-a-komentare/92-.html, (20. 3. 2009) 

131 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 561 

132 Dančák, B., Kubát M., Litva In: Michal Kubát a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní 
Evropy, Eurolex Bohemia, Praha 2004, str. 193 
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pádem komunismu v opoziční Lotyšské lidové frontě.133 Při založení strany byla vytvořena 

velmi demokratická organizační struktura – tří místopředsedové bez existence funkce předsedy, 

tudíž je nemožné, aby byla strana pod vlivem jedné osoby nebo se stala stranou jednoho muže.134  

Do nejvyššího sovětu Lotyšska se při volbách v dubnu 1990 dostalo sedm zelených, jak 

přímo z LZP, tak i VAK. V prvních svobodných parlamentních volbách 1993 strana vystupovala 

se širší zelenou kandidátkou, Zelenou listinou. Volební úspěch se ale nedostavil a strana získala 

jeden poslanecký mandát, ale její člen Indulis Emsis se stal ministrem životního prostředí a tuto 

funkci zastával až do roku 1998.135  

V roce 1995, kdy postupovala v rámci nacionalistického pravicového Lotyšského 

národního hnutí za nezávislost (LNNK)136, získala již čtyři mandáty a stala se součástí vládní 

koalice (DPS – demokratická strana Hospodář, liberální LC – Lotyšská cesta, LZS -  Lotyšský 

zemědělský svaz). Mezitím došlo k rozmíšce s LNNK, která se čím dál více radikalizovala a 

LZP pokračovala ve spolupráci s jinými stranami. Vytvořila parlamentní frakci s Unií strany 

práce a křesťanskými demokraty, a přestože vystupovala jako strana samostatně, kandidátní 

listiny měla společné s oběma těmito stranami. Tato konzervativně-levicově-ekologická aliance 

vystupovala jako obhájkyně zájmů zaměstnanců a malých a středních podnikatelů a v zahraniční 

politice usilovala o vstup Lotyšska do EU a NATO.137 Aliance se ještě před volbami rozpadla a 

LZP se ve volbách 1998 do Sejmu neprosadila. Pokračovala v projevování protiruských postojů 

a i přes účast v alianci s levicovou stranou si zachovávala svůj pravicově nacionalistický profil. 

 Pro nadcházející volby v říjnu 2002 se LZP rozhodla vytvořit volební koalici 

s Lotyšským zemědělským svazem (LZS) – Svaz zelených a agrárníků (ZZS), aby získala i 

voliče na venkově; v nich společně získaly 9,5 % a 12 mandátů (z toho Zelení 3) ve stočlenném 

Sejmu. Svaz se stal součástí nové středopravé vládní koalice a získal tři ministerské posty - 

životního prostředí, zemědělství a sociálních věcí.138 V únoru 2004 po rozpadu koalice se 

                                                      
133 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 163 

134 Profil lotyšské SZ, http://europeangreens.org/cms/default/dok/148/148873.latvia@en.htm, (20. 3. 2009) 

135 Profil lotyšské SZ, http://europeangreens.org/cms/default/dok/148/148873.latvia@en.htm, (20. 3. 2009) 

136 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 163, Tyto dvě strany našly společnou řeč mj. i 
proto, že LNNK chápala ochranu přírody jako možnost zabezpečit „životní prostředí lotyšskému národu“. 

137 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 164 

138 Profil lotyšské SZ, http://europeangreens.org/cms/default/dok/148/148873.latvia@en.htm, (20. 3 .2009) 
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představitel Zelených v rámci Svazu – Indulis Emsis stal dokonce předsedou menšinové vlády 

(společně s Lidovou stranou a Národní stranou) jako vůbec první představitel zelených ve světě. 

V parlamentních volbách v říjnu 2006 se Svaz zelených a rolníků stal druhým nejsilnějším 

v Sejmu s 16,71 % hlasů a s 18 mandáty. Strana zůstala součástí široké pravicové koalice pěti 

stran v čele s předsedou vlády  Aigarsem Kalvitisem, vůdcem Lidové strany. Strana zelených 

obsadila funkci předsedy parlamentu (Indulis Emsis). Na rozdíl od stran zelených v jiných 

zemích kombinuje lotyšská Strana zelených postmateriální hodnoty ekologické politiky 

s pravicovým pohledem na ekonomiku.139 V tomto případě nacházíme podobnost s politickou 

orientací české Strany zelených. Celkově je LZP řazena mezi nejpravicovější zelené strany 

v Evropě.140 

LZP je členem Evropské federace zelených stran a byla jedním ze zakládajících členů 

Evropské strany zelených v roce 2004.141 Celkově je možné hodnotit LZP jako nejúspěšnější 

stranu zelených ve zkoumaném regionu (účast ve vládě, post předsedy vlády, 1 poslankyně v EP) 

a proto nám může posloužit jako dobrý vzor pro srovnání s českou SZ. 

3.2.3 Estonsko 

Ekologicky orientované iniciativy se staly v Estonsku v druhé polovině 80. let jakýmisi 

protostranickými formacemi, předznamenávajícími vznik budoucí reformní elity.142 Akce proti 

těžbě fosfátů u Maardu vyústily v roce 1988 v ustavení Estonského hnutí zelených (ERL) a i zde 

se ekologické postoje překrývaly s nacionalistickými prvky.143 V roce 1989 se jako druhá 

iniciativa z východního bloku144 začlenila do Friends of the Earth (FoE). Část členů požadujících 

větší politickou aktivitu hnutí se v srpnu 1989 označila za politickou stranu a vstoupili do 

Evropské koordinace zelených (EGC), ovšem navzdory tomu získala původní část ERL 

v prvních svobodných volbách do Nejvyššího sovětu Estonska 8 křesel (úspěch slavili i 

                                                      
139 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 584 

140 Hricová, H., Lotyšsko: Na pomezí Baltu, Evropy a Ruska. In : Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a 

východní Evropy, komparace politických systémů, Oeconomica, Praha 2008, str. 147 
141 Domovská stránka lotyšské SZ, http://www.zp.lv, (20. 3. 2009) 

142 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 592 

143 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 159 

144 Po Polském ekologickém klubu 
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v komunálních volbách), jeden z poslanců Arnold Rüütel byl navržen na prvního prezidenta 

republiky a tehdejší předseda zelených Toomas Frey se stal ministrem životního prostředí.145 

Hnutí i strana se sloučily 7. 12. 1991 v Estonské zelené (ER), a ve volbách 1992 získali s 2,6 % 

hlasů jeden mandát.146 Jejich program byl kritický ke vstupu do EU, i když ho považovali za 

nevyhnutelný, byl též proti vstupu do NATO.147 

   První volby 1992 po nezávislosti Estonska byly značně ovlivněny celkovým kontextem 

historického vývoje, kdy estonští voliči předem diskvalifikovali subjekty hlásící se otevřeně 

k levici a volební úspěch slavily pravicové subjekty.148 Od voleb v r. 1995, kdy naopak zvítězily 

strany levého-středu a kdy zelení získali pouhých 0,8 % hlasů, došlo k úpadku strany. V roce 

1998 se strana musela vzhledem k zákonu o politických stranách z května roku 1994 (strana 

musí mít minimálně 1000 členů, pro volby 1995 bylo stanoveno min. 200 členů), kterému 

nevyhovovala, přeregistrovat na neziskovou organizaci149 a po pokusu o dohodu se Stranou 

středu o individuálním vstupu zelených na jejich kandidátku a i přes vysoký zisk strany jako 

celku nevynesl tento nápad žádné zelené kandidáty do parlamentu.  

Volby 1999 v Estonsku nastartovaly centripetální tendence, jejichž výsledkem bylo 

relativně malé ideologické rozpětí politického spektra, tedy oslabená schopnost stranicko-

politických subjektů vymezit se a zaujmout stabilní pozici na pravolevé škále, což v souvislosti 

se zprofanováním komunismu, socialismu a levice všeobecně vedlo ke snaze většiny politických 

stran (a to i tradičně levicových jako např. Estonská sociálně demokratická strana) inklinovat 

spíše k pravici či politickému středu. 150 

                                                      
145 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 160 

146 Fiala, P.-Holzer, J.-Strmiska, M. a kol., Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politických profil, 
pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Mezinárodní politologický ústav, Brno 2002, str. 166 

147 Pečinka, Pavel: Zelená zleva?, G plus G s.r.o., Praha 2002, str. 160 

148 Strmiska, Hloušek, Kopeček, Chytilek: Politické strany moderní Evropy, Portál s.r.o., Praha 2005, str. 594 

149 Profil estonské SZ, http://europeangreens.org/cms/default/dok/148/148631.estonia@en.htm#party%20profile, 
(20. 3. 2009) 

150 Fiala, P.-Holzer, J.-Strmiska, M. a kol., Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politických profil, 
pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Mezinárodní politologický ústav, Brno 2002, str. 158 
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V r. 2006 došlo k jejímu znovuoživení pod názvem Estonští zelení (EER). 

V parlamentních volbách v v březnu 2007 získala 6 mandátů ze 101.151 Momentálně je v opozici 

vůči koaliční pravostředové vládě (Reformní strana, Svaz pro vlast a věci veřejné, Sociálně 

demokratická strana). „Původně byli Zelení přizváni ke koaličnímu vyjednávání, ale poté, co se 

dostali s dalšími stranami do sporu ohledně využití jaderné energie, odmítli účast na nové vládě. 

Strana těží z narůstajícího zájmu o environmentální témata, získává hlasy především od těch 

voličů, kteří nesouhlasí se současnou vládou a opoziční Estonskou stranou středu. Mezi hlavní 

body programu Strany zelených patří ochrana estonských lesů, moře a nerostných zdrojů, boj 

proti klimatickým změnám a podpora přímé demokracie. Z ekonomického hlediska strana 

podporuje konzervativní fiskální politiku.152 Její současné volební preference se pohybují kolem 

7 %. EER jsou členy Evropské strany zelených. Vzhledem k úspěchu strany v parlamentních 

volbách je vhodné stranu zahrnout do srovnání, i vzhledem k paralele s českou SZ, která naopak 

do koaliční pravostředové vlády vstoupila. 

4. Srovnání politické orientace stran zelených v regionu střední a 
východní Evropy 

Historii ekologických hnutí na našem území můžeme datovat do stejného období jako 

historii ostatních nových společenských hnutí v Evropě. Od 70. let 20. století stoupá mezi voliči, 

kteří na jednu stranu vyrostli v ekonomicky stabilních podmínkách, avšak při hrozbě zhoršování 

stavu životního prostředí a vzniku tzv. moderních rizik pro člověka (např. nebezpečné odpady, 

jaderné odpady, chemické látky, geneticky modifikované organismy) poptávka po post-

materiálních hodnotách (důraz na sebevyjádření, individuální kvalitu života). S touto poptávkou 

rostla i podpora zelených po celé Evropě.  

V případě mnou zkoumaného regionu středovýchodní Evropy došlo k možnosti svobodně 

artikulovat své zájmy, akumulovat společné názory a vyjádřit svoji podporu ekologickým či 

jiným stranám v demokratických volbách až po pádu komunistického panství. 

  

                                                      
151 Profil estonské SZ, http://europeangreens.org/cms/default/dok/148/148631.estonia@en.htm#party%20profile 
(20. 3. 2009) 
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 Hrdličková, B., Estonsko: Internetová demokracie. In : Cabada, L. a kolektiv, Nové demokracie střední a 

východní Evropy, komparace politických systémů, Oeconomica, Praha 2008, str. 109 
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4.1 Pravice a levice – prázdné nebo stále aktuální pojmy? 

 Na začátku svého zkoumání a snahy o nalezení jisté analogie nebo naopak 

nepravidelnosti v politickém chování stran zelených v prostoru středovýchodní postkomunistické 

Evropy a k pochopení jejich politické orientace se mi jeví vhodné zamyslet se nad aktuálním 

dělením politické scény, z kterého si často vypůjčujeme pojmy jako pravice a levice, pomáhající 

nám v popsání povahy (nejen) politické strany a napomáhající voličům v orientaci a ztotožnění 

se s politickými subjekty. 

 Vypomohu si knihou italského politologa Norberta Bobbia Pravice a levice, kde se právě 

touto nejznámější dichotomií zabývá s použitím metody pojmové analýzy. Nesdílí názor 

některých vědců, že toto dělení již patří do historie a nechává nám nyní jen prázdné pojmy, které 

je možno naplnit čímkoliv. Ve své knize se snaží doložit, že pravici a levici se podařilo obhájit 

svoji existenci a odvažuje se dokonce tvrdit, že je aktuálnější než kdy jindy.153  

 S tímto tvrzením souhlasím, neboť občané jsou neustále vystavováni této dyádě na 

politické scéně, v médiích, ale i ve veřejném prostoru při každodenních debatách o politicích a 

politických stranách. Mnohdy toto rozdělení přijímají a sami se politicky na ose pravice-levice 

vymezují a deklarují pomocí této osy svou politickou příslušnost. Přitom, aby se takto mohli 

vymezit, musí existovat předpoklad, že mají základní představu o náplni těchto dvou politických 

pozic, což naznačuje, že toto dělení je stále velmi živé. Při volbách pak některé politické strany 

přímo vystupují s názvem, jenž slova „levice, levicový“, „pravice, pravicový“ ale i „střed, 

středový“ obsahují a tak dávají najevo svoji ideovou příslušnost a tím i poskytují voličům určité 

vodítko při rozhodování. Hlavní výhodu i nevýhodu dělení politické scény na pravici a levici 

spatřuji v tom, že nabízí značné zjednodušení, kterého lze využít k jasné proklamaci postojů 

strany před voliči, ovšem na druhou stranu se za ní nemusí skrývat odpovídající programová 

náplň. Proto je pro mne velikou výzvou pokusit se popsat a následně srovnat politickou pozici 

ekologických stran na pravo-levé ose politického spektra (pokud to lze) a zjistit, zda se 

programatika těchto stran opírá o tento zažitý dualismus pravice-levice. 

 Nad touto otázkou se pozastavuje i sám Bobbio: „Stará dyáda je kritizována a odmítána 

ještě z dalšího důvodu: očividně ztratila hodně ze své původní popisné hodnoty. Společnost se 

neustále transformuje a nové politické problémy přispívají k formování hnutí, která nezapadají, 

                                                      
153 Bobbio, Norberto : Pravice a levice, Důvod a smysl rozdělení politické scény, Centrum pro studium demokracie 
a kultury, Brno 2003, str. 9 
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nebo se domnívají či předpokládají, že nezapadají do tradičního opozičního schématu pravice-

levice…Jako nejzajímavější příklad ze současnosti bychom mohli uvést českou Stranu zelených. 

Je pravicová nebo levicová? Vezmeme-li v úvahu kritéria, kterých se při dvoupólovém dělení 

obvykle používá…, vypadá to, že ji lze podle situace považovat za pravicovou a levicovou, nebo 

ani za pravicovou, ani levicovou…Zelení by mohli být označeni za hnutí „transversální“ v tom 

smyslu, že se pohybují napříč „nepřátelským územím“, lhostejno kterým směrem, a jsou fakticky 

důkazem toho, že kromě pozice mezi dvěma (střed) a pozice nad (syntéza) existuje ještě třetí 

způsob, jak zpochybnit dyádu: pohybem napříč.“154 Podle Bobbia tudíž nedochází přímo 

k odvržení či překonáni dualismu pravice-levice, spíše ztrácí na vážnosti a je zlehčován. Lze to 

tedy dle mého názoru chápat tak, že nová hnutí jako Zelení se již v deklaraci své politické pozice 

neváží tak striktně na pravo-levou dimenzi a hledají nové prostředky, jak vyjádřit své politické 

cíle a postoje. 

 Tento Bobbiův výklad podle mne ukazuje zajímavý a srozumitelný pohled na věc, který 

vrhá na mnoho reálných situací, jichž jsme byli svědky, nové světlo. Vyjádří se i k dalšímu jevu, 

který můžeme pozorovat v mnoha ekologických subjektech: „Nelze vyloučit, že právě 

v důsledku rozmanitosti filozofického podhoubí, ze kterého vyrůstají protichůdné systémy 

hodnot, navzájem neslučitelná přesvědčení a v pravém slova smyslu antitetická pojetí světa, 

nebude již úkolem stále houstnoucích řad Zelených dokázat anachronismus dyády, nýbrž budou 

předurčeny k tomu, aby potvrdily, že dyáda existuje právě v jejich středu. Ekologická hnutí 

vznikla sice nedávno, ale charakterizuje je neklid.“155 Odlišná pojetí hodnot pak podle Bobbia 

nakonec ve svém důsledku povedou k rozlišení, ke kterému částečně již došlo, na Zelené 

levicové a Zelené pravicové. Tím Bobbio ilustruje nám známy jev soupeření vnitrostranických 

frakcí a názorových proudů, který můžeme pozorovat např. v české SZ. 

 V neposlední řadě musím zmínit, že v posledních letech pozorujeme po celé Evropě 

praxi, že např. levicová strana prosazuje pravicovou politiku a naopak. Programově a prakticky 

tedy dochází k přiblížení vykonávaných politik mezi „pravicí a levicí“ a ostentativní 

manifestování příslušnosti k jednomu či druhému táboru je možno vnímat spíše jako ukázku 

                                                      
154 Bobbio, Norberto : Pravice a levice, Důvod a smysl rozdělení politické scény, Centrum pro studium demokracie 
a kultury, Brno 2003, str. 45 
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obecnějšího světonázoru, který může sloužit pro identifikaci členů strany a voličů s daným 

politickým subjektem. 

 4.2 Odkaz západních stran zelených  - vzor pro postkomunistické země či nikoliv?  

„Ekologické strany, zelení či strany zelených, jak jsou nazýváni podle svého obvyklého 

jména, představují nejmladší stranickou rodinu.“156 Součástí vlád se v některých zemích (Finsko, 

Francie, Německo nebo Belgie) stávají od poloviny 90. let 20. století obvykle jako menší 

koaliční partner sociálních demokratů157 a od té doby se má obecně za to, že se ekologické strany 

z konsolidovaných států západní Evropy nebrání koalicím s levicovými uskupeními, ať už se 

socialisty, či dokonce s komunisty nebo feministkami. V západních politických systémech 

existuje velká konkurence radikálně-levicových „ekologizovaných“ stran nebo levicově-liberální 

postmaterialisticky zaměřených subjektů a proto se v některých zemích zelení vůbec do 

parlamentu nedostali např. Dánsko a Norsko. Když ano, výjimečně překračují 10% hranici.158  

 „Východní zelení si naproti tomu z ideologických aj. důvodů zachovávali odstup i od 

levice umírněné a ve svých zemích tak byli odsouzeni ke spojenectví s nečitelnými stranami 

středu nebo pravice.“159 Zatímco západní zelení začínali v sedmdesátých letech jako 

antisystémové hnutí, v osmdesátých letech získávali první křesla v parlamentu a v národních 

vládách se objevují až na konci 90. let, východní zelení vstoupili do parlamentů a vlád téměř 

okamžitě po svém vzniku a to většinou jako přílepek vítězných protikomunistických koalic.160 

Záhy po zmizení strachu z návratu komunismu a po tom co ekologická témata přijaly za své 

velké strany, začali zelení postupně z parlamentů a vlád mizet. Ekologické strany, v tomto 

prostoru spíše středového zaměření, nedokázaly např. těžit ze sociální krize po pádu totalitních 

režimů, jak to udělala levice, a ani s levicí příliš nespolupracovaly (kromě účelových dohod 

s postkomunisty na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku).161 Navíc se v postkomunistických 
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zemích projevila mimořádně vysoká voličská volatilita a odlišné chápání pojmu „pravice“ a 

„levice“ ve srovnání se západní Evropou, kde rozdělení na pravici a levici vychází 

z nejdůležitější konfliktní linie vlastníci-pracující.162 

I v České republice je vzhledem k pozdějšímu nástupu tohoto druhu politických stran 

(teprve tzv. sametovou revolucí v listopadu 1989) a po zkušenosti s komunistickou vládou tato 

tendence sdružovat se výhradně s levicovými (nebo dokonce s komunistickými) stranami 

potlačena. Domnívám se, že i vlivem obrazu minulého režimu jakožto bezohledného 

znečišťovatele a neschopného urbanisty.  

Nejmarkantněji je vidět averze k politické levici doplněná navíc o nezanedbatelný stupeň 

nacionalismu v pobaltských státech. Levice je zde v myslích občanů spojována s komunistickým 

panstvím a hlavně s pokusy o rusifikaci obyvatelstva. Názorným příkladem je Lotyšská strana 

zelených (LZP) ( nacionalismus byl ovšem příznačný např. i pro slovenskou SZS). Další současnou 

tendencí v Pobaltí je přiklánět se politicky a ekonomicky ke skandinávským zemím, které 

inspirují i podobu politického systému, což je nejlépe vidět na příkladu Estonska. 

Dle mého názoru je příklon ekologických stran (hlavně těch úspěšných) 

v postkomunistické Evropě k politice středové či dokonce pravicové právě specifikem prostoru 

středovýchodní Evropy, které si zaslouží další pozornost. 

4.3 Srovnání politické orientace relevantních ekologických stran 

Pro vlastní srovnání bych zařadila do komparace hlavně v současnosti relevantní 

ekologické strany v mnou zkoumaném prostoru, a to Strany zelených v České republice, 

Estonsku a Lotyšsku a ostatní zmínila pouze pro případnou ilustraci popisovaných jevů, neboť 

marginální formace ve srovnání s úspěšnými stranami by nebyly dobrým základem pro 

smysluplnou komparaci.  

V kterých zemích tedy nemůžeme v současnosti hovořit o relevantní ekologické straně?  

I když se na Slovensku postmaterialistická konfliktní linie vyskytuje, nehraje významnou 

roli. „Přestože se v polistopadovém období vytvořilo několik stran zelených (SZS, SZA aj.) a 

několikrát se jim podařilo získat i poslanecké mandáty, jejich význam je marginální. Při 

pětiprocentní uzavírací klauzuli pro vstup do parlamentu, kterou se zatím žádné ze zelených 
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stran nepodařilo samostatně překročit, jim nezbývá než vytvářet koalice s jinými stranami 

(případ SZS v koalici Společní volba v roce 1994) nebo její kandidáti musí jít do voleb na 

kandidátce jiné strany (případ SZA, ve volbách 1994 na kandidátce HZDS).“163 

Naopak v Maďarsku, Polsku nebo na Litvě se nedostavil ani větší „vstupní“ úspěch 

zelených. Místní ekologické formace zůstaly i na začátku transformace zcela okrajovými 

politickými hráči.164 

To, co často komplikuje zaujetí stabilní pozice v systému relevantních politických stran 

je, že:“ Obecně patří zelení k rodinám, které velmi často stíhají různé vnitřní konflikty. Vedle 

otázky, jak radikálně/umírněně prosazovat ekologické požadavky, to historicky ovlivnilo 

rozmanitost původu stranické elity. Někdy to vede k přechodnému nebo i dlouhodobému 

konkurenčnímu působení několika stran zelených v jedné zemi. Může to snižovat politický 

potenciál zelených, protože dochází k tříštění voličských hlasů.“165  

K tomu došlo např. ve Slovinsku, kde se zelení začali vnitřně dělit v otázce participace na 

vládě s pravicovými stranami. „Parlamentní spíše do leva inklinující elita strany si v roce 1993 

založila vlastní stranu, která záhy splynula s centristickými Liberálními demokraty Slovinska 

(LDS). Rozpad strany provázely ostré spory o majetek strany, jež přispěly ke kompromitaci 

zelených. Mimo to se ZS museli vypořádat s konkurencí nově založené Zelené alternativy (ZA). 

Nakonec pro volby 2000 vytvořená společná kandidátka obou stran dosáhla necelého jednoho 

procenta hlasů, což demonstrovalo jejich marginalitu. V roce 2004 byl volební výsledek ještě o 

něco nižší“166 

Zatímco v těchto státech v současné době pozorujeme úpadek voličské podpory 

ekologickým stranám, v části regionu dochází k pravému opaku. K nejviditelnějším příkladům 

patří česká Strana zelených (SZ), která v parlamentních volbách 2006 překročila 5% uzavírací 
                                                      
163 Kopeček, L., Specifika vývoje slovenského systému politických stran – Analýza konfrontačního charakteru 

slovenské politiky ve světle konfliktních linií slovenské společnosti. In : Strmiska, M. ( ed),Postkomunistické 

stranické soustavy a politická pluralita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 1999, str. 43 
164 Kopeček, L. Politické strany na Slovensku, 1989 až 2006, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 
2007, str. 45 
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klauzuli a Lotyšská LZP, která si parlamentní zastoupení pravidelně zajišťuje prostřednictvím 

volebních koalic s agrární stranou.167 Estonská strana zelených založená v roce 2006 nyní zasedá 

v parlamentu se šesti mandáty v opozici proti vládní koalici. 

Lotyšská, estonská i česká Strana zelených jsou proevropské a podporují členství svých 

států v NATO. Estonská SZ je ovšem i přes vědomí prospěšnosti EU pro rozvoj Estonska k EU 

nejvíce kritická, ale zároveň nabízí ve svém programu vedle silné kritiky Evropské unie i 

komplexní návrhy na změny v jejím fungování pro lepší plnění cílů udržitelného rozvoje jak 

v ekologické tak sociální oblasti.  

Estonská SZ stejně jako česká SZ odmítá převládající neo-liberální přístupy k ekonomice. 

Estonská SZ chce posílit práva zaměstnanců a zajišťování sociálních práv, usiluje o zmenšení 

rozdílů mezi bohatými a chudými, tedy větší sociální spravedlnost. Estonská i česká SZ se chce 

rovněž zasazovat o rovná práva pro imigranty. Česká SZ chce v oblasti sociální politiky 

podporovat smíšenou ekonomiku, rozrůznění finančních zdrojů, buď formou privatizace, nebo 

alespoň odstátnění některých částí státního sektoru. 

Estonská SZ prosazuje nízkou daňovou hladinu, podobně jako česká SZ, která má svoji 

vizi ekologické daňové reformy, a to na principu fiskální neutrality, kdy se nezvýší celková 

daňová zátěž, ale přesune se více do pole nepřímých daní formou ekologické daně. Strana je 

připravena kompenzovat vyšší výdaje na tuto daň sociálně znevýhodněným.168  

Podle svého současného programu Programme of Latvian Green Party ze srpna 2002 jsou 

ideologickým východiskem lotyšské SZ tradiční zelené myšlenky jako kvalita života pro litevské 

občany, ochrana bohatství litevské přírody a podpora rozvoje ekologického smýšlení a 

alternativních zdrojů energie a strana deklaruje, že hájí zájmy všech sociálních skupin. 

Zajímavostmi v programu je např. prosazovaní přímé úměry mezi platy policistů a stavem 

veřejné bezpečnosti, bezplatné sekundární školství nebo státní dohled nad státními i soukromými 

zalesněnými pozemky. Lotyšská i Estonská SZ požadují depolitizaci a dekomercializaci mass 

                                                      
167
 Kopeček, L. Politické strany na Slovensku, 1989 až 2006, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 

2007, str. 45 
168 Volební program SZ ČR Kvalita života, http://www.zeleni.cz/159/clanek/2-modernizace-ceske-spolecnosti/, (19. 
4. 2009) 
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médií, podporu malých a středních podniků ve světle regionálního rozvoje nebo ochrana 

místních rybářů na mezinárodním trhu.169   

Programatika stran zelených v Estonsku, Lotyšsku a České republice je tedy velmi 

podobná. Explicitním zmínkám o politické orientaci se strany ve svých programech vyhýbají a 

prezentují se jako strany, jejichž pohled na fungování státu vychází především z ekologie a 

premisy trvale udržitelného rozvoje. To, co je dále společné všem, je důraz na sociální 

spravedlnost, ochranu menšin a boj proti diskriminaci. Rétorika těchto stran se v mnoha bodech 

jeví jako levicová, přesto si dovolím dle předchozí analýzy jednotlivých stran hodnotit všechny 

tři strany jako centristicko-pravicové.  

 

Autor: Anna Hlaváčková, Pozice jednotlivých SZ na pravo-levé ideologické ose dle srovnání volebních programů 

 Lotyšská strana od roku 2002 vystupuje v unii se Zemědělskou unií a v současné době je 

členem vládní pravo-středové koalice v čele s premiérem Valdisem Dombrovskisem ze strany 

Nový čas. Z historie strany i současných angažmá v pravo-středových lotyšských vládách jasně 

vidíme, že i přes jisté levicové body v programu strany, které jsou spíše nástrojem pro udržitelný 

ekonomický i sociální vývoj Lotyšska, na kterém strana svůj program staví, je LZP strana 

                                                      
169 Program lotyšské SZ, http://www.zp.lv/info.asp?en, (19. 4. 2009) 
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pravicová (stejně tak jako je celý lotyšský politický systém posunut směrem doprava) a úspěšně 

získává voliče. 

Čeští zelení k účasti v pravostředové koalici projevili vůli po volbách 2006, i když uvnitř 

strany existují na toto směřování odlišné názory. Jan Dusík, příznivec oficiálního vedení strany, 

považuje stranu za středovou, kterou nelze zařadit na pravolevé škále a v níž existují proudy 

doprava i doleva.170 Dle předsedy jihočeské organizace SZ Jiřího Gutha je třeba rozlišit orientaci 

podle členstva, podle voličstva z voleb 2006, podle platných programových dokumentů a podle 

hlasování zástupců SZ ve vládě a v parlamentu. Politický program SZ (Vize ekologické 

demokracie) je mírně nalevo od středu, volební program 2006 (Kvalita života), členstvo a 

voličstvo ukazuje na střed ( resp. podivný amalgám levicových a pravicových prvků) a poslední ( 

reálné chování v politických procesech) je zřetelně pravicové.  

Guth by stranu ovšem raději viděl stranu spíše nalevo od středu , politickému programu vytýká 

dílčí nedostatky, nikoliv celkovou orientaci. Poznamenává, že „pravicovostí“ je ve SZ do značné 

míry rozuměn jen (neo-)liberalismus a že o autentickém konzervatismu, v některých ohledech 

blízkém zelené ideologii, se ví a mluví jen pramálo.171 Právě pro nejednoznačnou možnost 

uspokojivě pojmenovat politickou orientaci české SZ se tomuto tématu budu blíže věnovat 

v následující kapitole. 

Estonská strana je sice v opozice k pravostředové vládě, ale nikoliv z důvodů odporu vůči 

pravici, ale kvůli neotřesitelnému postoji proti jaderné energetice, kterou nesdílí zbytek 

parlamentních stran. Jeví se mi tedy jako strana středová, ovšem chápaná v souvislostech 

estonského stranického systému – z našeho úhlu pohledu ovšem spíše jako středo-pravicová. Jak 

jsem již zmínila, v Estonsku stejně jako v Lotyšsku mají strany všeobecnou tendenci inklinovat 

spíše k politické pravici či středu, vzhledem k všeobecným negativním konotacím, které u 

občanů vyvolává pojem levice. V západoevropských poměrech k něčemu podobnému nedošlo. 

4.4 Politická orientace české SZ – nakročeno k dalšímu úspěchu? 

Volební úspěch české SZ a následná účast ve vládě Mirka Topolánka nabízí otázku, zda 

je možno tento úspěch i pro nejasný profil strany, na kterém se neshodnou ani její členové, 

                                                      
170 Rozhovor s Janem Dusíkem (17. 4. 2009), viz. Příloha 2, str. 61 

171 Rozhovor s Jiřím Guthem (8. 4. 2009), viz. Příloha 3, str. 63 
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zopakovat. Nadcházející volby do Evropského parlamentu a předčasné volby do PS ČR po pádu 

Topolánkovy vlády jsou pro SZ výzvou a možností ukázat svoji životaschopnost. 

Pro možnou predikci dalšího vývoje a potenciálního volebního výsledku SZ v dalších 

volbách, je dobré zrekapitulovat, které faktory měly vliv na úspěch SZ v parlamentních volbách 

2006. 

V diskuzi v rámci série politologických seminářů České parlamentní strany 2007 - 

křižovatky a cesty - Strana zelených pořádané 16.4.2007 na Vysoké škole CEVRO Institutu byla 

jedním z častých témat politická orientace SZ a její členství v současné vládě. Politologickou 

reflexí na úvod přispěl pedagog této vysoké školy a šéfredaktor CEVRO Revue Petr Sokol, 

sociologickou sondu do elektorátu strany připravil vedoucí Katedry politologie a mezinárodních 

vztahů na vysoké škole CEVRO Institutu Daniel Kunštát.  

„Petr Sokol v této souvislosti poukázal na rozdíl v pozicích stran zelených v západní 

Evropě, kde zpravidla představují levicovou nebo středolevicovou stranu, a v Evropě střední a 

východní, kde jsou zelení spíše slabší a pozičně se řadí do středu či dokonce středu pravého. 

V diskusi se také hovořilo pozici současného předsedy Bursíka, vztahu SZ ke komunistům, 

možnostech integrace s dalšími menšími subjekty, vyhlídkách pro krajské volby i pevnosti či 

naopak přelétavosti voličů SZ.172  

Na pardubickém mimořádném sjezdu SZ bylo přijato rozhodnutí, že strana půjde do 

voleb samostatně (s programem ekologické demokracie), tedy nikoliv v koalici s menšími 

liberálními stranami.173 Před volbami 2006 došlo k nárůstu preferencí a strana získala 6 mandátů 

v PS ČR. 

Na základě sociologického průzkumu (Data Centra pro výzkum veřejného mínění 

Sociologického ústavu AV CR, v. v. i) elektorátu strany zjistíme, že SZ volili hlavně občané 

vyučení nebo se středním vzděláním bez maturity (42 % voličů SZ) a s maturitou (31 % voličů 

SZ). Dle věku pak nejvíce SZ volili mladí ve věku 18 až 29 let (41 % voličů SZ) a voliči ve 

středním věku 30 až 44 let (29 % voličů SZ) a volilo více žen než mužů v poměru 52:48. SZ 

                                                      
172 České parlamentní strany 2007, http://www.cevro.cz/cs/konference-a-seminare/akce-od-xii-2005/?action=get-
event&eventId=195008, (20. 3. 2009) 

173 Prezentace, Petr Sokol, Strana zelených. Vývoj strany 1989-2007, CEVRO institut, 16. 4. 2007  
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rovněž volili spíše ekonomicky aktivní občané z řad běžných zaměstnanců se střední výší příjmů 

a v neposlední řadě studenti.  

Dle prezentace Daniela Kunštáta z CEVRO institutu se tedy voličská základna SZ 

diferencuje hlavně věkem a pozicí v zaměstnání od složení voličů ostatních stran, naopak slabě 

je volební příklon k SZ ovlivněn velikostí místa bydliště, krajem, pohlavím a vzděláním a profil 

klasického voliče SZ je věk pod 29 let, je studentem či zaměstnancem v nedělnických profesích 

s mírně nadprůměrným příjmem.174 

K volebnímu úspěchu přispělo i množství nerozhodnutých voličů a prvovoličů, spolu 

s viditelnou volební kampaní a podle Jana Dusíka i neokoukanost SZ v porovnání s klasickými 

parlamentními politickými stranami, hledání alternativy a tvář Martina Bursíka jako moderní 

tváře Zelených. Podle jeho názoru je strana přitažlivá pro ty voliče, kteří nejsou primárně 

zaměřeni na ekonomický prospěch, ale na širší spektrum hodnot. Voliče smýšlející globálně 

spíše než šovinisticky.175 

Po volebním úspěchu nastala povolební vyjednávání, která skončila utvořením koaliční vlády 

ODS, KDU-ČSL a SZ s těsnou parlamentní většinou. Jedni chápou vstup SZ do této křehké 

koalice jako odvážný krok, který zviditelní SZ, jiní jako zradu stranických principů a odklon od 

programu. Jan Dusík se domnívá, že vstup SZ do vládní koalice s ODS a KDU-ČSL byl pro 

budoucnost strany přínosný a dodává:“ SZ zkusila rozdíl mezi opoziční neodpovědností a vládní 

spoluodpovědností a hledáním kompromisů. S ohledem na volební výsledek a počet mandátů 

v PSP je účast a výkon čtyř ministrů vlády úspěchem.“176 Naopak Jiří Guth tento optimismus 

nesdílí a tvrdí, že vstup do vlády byla chyba z mnoha důvodů: strana sama potřebovala 

konsolidaci a sbírání zkušeností, část elektorátu ve volbách do PSP byla zjevně „přelétavá“; 

takticky bylo třeba promyslet (až jaksi sobecky v zájmu SZ), jak ji pevněji připoutat bez ztráty 

tradičního jádra (2-3 %), resp. jak toto jádro rozšířit. Nestalo se tedy ani jedno, přičemž bez 

účasti ve vládě by to podle Gutha bylo snazší a vůbec pravděpodobnější. Dále bylo třeba ve 

straně prodiskutovat postoj důsledné (do určité míry antisystémové) opozice. Dále způsob 

získání důvěry vládě založené na hlasech přeběhlíků získaných podezřelým způsobem je sám o 

sobě špatný a nutně „pošpinila“ i SZ. Stranící prý byli naivní a netušili, jak moc loajální bude M. 

                                                      
174 Prezentace, Daniel Kunštát, Sociologický rozbor SZ, CEVRO institut, 16. 4. 2007 

175 Rozhovor s Janem Dusíkem (17. 4. 2009), viz. Příloha 2, str. 61 

176 Rozhovor s Janem Dusíkem (17.4. 2009), viz. Příloha 2, str. 61 
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Bursík ke koalici a osobně k M. Topolánkovi a jak málo se mu podaří prosadit z koaliční dohody 

resp. z programového prohlášení vlády. Na závěr kritiky chce Guth připomenout, že jihočeská 

krajská konference hned po volbách v červnu 2006 doporučila vedení strany jednat o vzniku 

menšinové vlády, již by případně poslanci SZ podpořili; o podpoře jednotlivých zákonů a jiných 

předloh by potom vyjednávali podle situace a hlavně podle volebního programu.177 

Pro možnou předpověď budoucího úspěchu SZ ve volbách mne hlavně zajímá, jak účast 

v Topolánkově vládě zapůsobila na voliče SZ, ať už na jejich voličské jádro nebo všeobecně na 

voliče, kteří v roce 2006 dali svůj hlas SZ, a jak působí na občany spory uvnitř strany. Jan Dusík 

se domnívá, že na velikost voličské základny mají negativní vliv právě třenice ve straně, ovšem 

nikoliv účast v koaliční vládě.178 Jiří Guth vidí škodu způsobenou neshodami uvnitř strany a 

neukázněností poslanců při hlasování o nedůvěře vládě (Zubová, Jakubková) jako značnou a 

v očích voličů evokující představu „neukázněných, politicky nevyzrálých členů SZ“. Na druhou 

stranu ale také připomene nedemokratické metody M. Bursíka a jeho souputníků ve vedení 

strany a odpor proti nim. Krátkodobě tedy bude vliv spíše záporný, ale ve střednědobém výhledu 

už méně.179 

Na otázku zda už má SZ představu o volební kampani pro nadcházející volby do EP a PS ČR 

oba straníci hovoří primárně o důležitosti přípravy na volby do Evropského parlamentu, která 

jistě bude mít některá společná témata s kampaní do předčasných voleb 2006. 

Zajímalo mne, nakolik nastoupivší ekonomická krize odláká voliče zajímající se v době 

relativního blahobytu o to, podpořit ve volbách ekologickou stranu, ke stranám akcentující 

hlavně ekonomická témata, jako dva největší rivalové na české politické scéně ODS a ČSSD. Jan 

Dusík se tohoto neobává, i když je možné, že tak to bude interpretovat opozice. Cestou 

z ekonomické krize je podle něj modernizace, inovace, úspory a veřejné investice do 

infrastruktury, tedy témata dlouhodobě podporovaná SZ.180 Jiří Guth se domnívá, že strana by 

určitě měla nabídnout voličům hlubší, systémovější opatření pro řešení ekonomické „krize“ 

respektive pro prevenci jejího opakování. 

                                                      
177 Rozhovor s Jiřím Guthem, (8. 4. 2009 ), viz. Příloha 3, str. 63 

178 Rozhovor s Janem Dusíkem (17. 4. 2009), viz. Příloha 2, str. 61 

179 Rozhovor s Jiřím Guthem (8. 4. 2009), viz. Příloha 3, str. 63 

180 Rozhovor s Janem Dusíkem (17. 4. 2009 ), viz. Příloha 2, str. 61 
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Při pokusu předpovědět možný úspěch v budoucích volbách Jan Dusík předpovídá lepší 

výsledek než v roce 2006, ale kritizuje, že ještě nedošlo ke změně volebního zákona a malé 

strany jsou ve volebních výsledcích při přepočtu na skutečné mandáty stále diskriminovány. Jiří 

Guth je v odhadu opatrný, tipuje 2,6 – 5,8 %. 

Na otázku, s jakými stranami by strana v případě volebního úspěchu byla ochotná 

spolupracovat, se oba straníci shodli, že se všemi, které mají společné programové body kromě 

nereformované komunistické strany, k čemuž Guth dodává, že zkušenost z koalice s ODS byla 

natolik neuspokojivá, že je nepravděpodobné, aby příští spolupráce s touto stranou byla ve straně 

podpořena.  

Po vyloučení nespokojených členů SZ pro neshody s vedením a stranickou 

nedisciplinovanost založil bývalý krajský předseda SZ Libereckého kraje Jan Vondrouš jako 

alternativu pro z jeho pohledu nedemokraticky vedenou Stranu Zelených novou stranu – 

Demokratickou stranu zelených - a následně se k němu připojili i někteří další nespokojení 

členové SZ.181 To může přispět ještě k většímu štěpení hlasů pro zelené, kteří již teď mají 

nejasné vyhlídky na překonání pětiprocentní klauzule pro vstup do poslanecké sněmovny. Jako 

vodítko pro předpověď jejich úspěchu v předčasných parlamentních volbách nám může posloužit 

jejich výsledek ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat 5. - 6. června 2009 

několik měsíců před předčasnými parlamentními volbami.  

Lednový průzkum STEM ovšem zjistil, že SZ by dnes volilo jen 49 % těch voličů, kteří ji 

dali hlas v červnu 2006, což ukazuje, že ze všech parlamentních stran vykazují zelení největší 

rozklad svého voličstva. Překvapivě nejvíce jejích voličů zběhlo k ČSSD.182 Tento výzkum by 

mohl být dobrou zpětnou vazbu pro zelené, neboť jejich spíše pravicová orientace ve vládě 

evidentně nepůsobí dobře na polovinu jejich dřívějších voličů, kteří se v tomto světle jeví jako 

preferující spíše levici. Druhá polovina spíše středo-pravicově smýšlejících voličů, kteří se 

patrně rekrutovali z dřívějších voličů Unie Svobody, nebude asi stejně zklamaná. 

Dubnový průzkum stranických preferencí agentury STEM ukazuje, že SZ by dnes volilo 5,6 

% dotázaných, což by straně přineslo 5 křesel v poslanecké sněmovně, a 5 % voličů 

                                                      
181 Bývalí členové SZ, kteří uvnitř strany vytvořili frakci Demokratická výzva, se ovšem k nové straně nehlásí. 

182 V roce 2006 volili zelené. Dnes by se polovina z nich rozhodla jinak. Přesuny voličů stran od roku 2006, 
http://stem.cz/clanek/1720 (20. 4. 2009) 
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rozhodnutých jít k volbám.183 Centrum pro výzkum veřejného mínění AV ČR přisoudilo straně 

na základě dotazování 5 % hlasů ze všech dotázaných a 7 % těch, kteří jsou rozhodnuti jít 

k volbám.184 V obou průzkumech figuruje velký podíl nerozhodnutých voličů. 

Domnívám se, že Strana zelených má reálnou šanci uspět v příštích volbách do poslanecké 

sněmovny. Měla by se ovšem vnitřně konsolidovat a ve vnitrostranické diskuzi se dohodnout, jak 

svoji vizi politiky a svůj politický profil prezentovat jednotně a srozumitelně veřejnosti. Pokud 

bude pokračovat vnitřní pnutí mezi spíše realistickým křídlem a křídlem fundamentalistickým, 

stejně tak jako mezi proudy levicovými a pravicovými, nebude strana pro voliče čitelná a 

důvěryhodná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
183 Preference politických stran – duben 2009, http://stem.cz/clanek/1784 (20. 4. 2009) 

184 Naše společnost 2009, v09-04, Stranické preference a volební model v dubnu 2009, http://www.cvvm.cas.cz/, 
(20. 4. 2009) 
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Závěr 

Česká Strana zelených se sice neopírá pevně, ale přesto se opřela o politický proud 

„zelených“, který má zastoupení v 15 evropských parlamentech a je zastoupen 43 poslanci 

v Evropském parlamentu. 

Zařadit tuto politiku striktně mezi levicové či pravicové se neodvažuji, neboť i sama 

strana toto vlastní začleňování odmítá. Můžeme pouze pozorovat celoevropský trend u těchto 

stran přibližovat se středu a spojit tradiční levicová témata s pravicovým náhledem. Konstatujme 

tedy, že česká Strana zelených se v kontextu chování ostatních zelených evropských stran chová 

poněkud pravicověji, než je obvyklé, v kontextu východní Evropy naopak dle očekávání. Že 

reaguje na problémy a dnešní otázky v rámci možností realisticky a snaží se distingovat od 

ekologických aktivistických hnutí, kvůli jejichž záměně s konsolidovanou stranou jsou její 

návrhy a názory často opomíjeny.  

Zelená politická teorie přináší do politiky nové pozitivní jevy: rozšiřuje prostor pro 

politickou debatu, nabízí nové členy politické komunity, má vlastní náhled na politické koncepty 

a nabízí novou vztažnou dimenzi pro politické myšlení a status politických teorií. 

Díky ekologickým stranám začínáme o věcech mluvit jako o „zelených myšlenkách“ 

stejně jako např. o liberálních myšlenkách. Zelení rozšířili prostor politiky o přírodu a postupem 

času můžeme pozorovat, jak se v politice tradiční zájem obrací od národního státu k zájmu o 

planetu. To lze na jedné straně chápat jako projev globalizace, ale věřím, že mnoho občanů by 

rádo doufalo v to, že konečně došlo k všeobecnému uvědomění si hrozby spojené s nešetrným 

chováním k přírodě.  

Doufám a přeji si, aby se myšlenky ekologie a trvale udržitelného rozvoje staly 

samozřejmým základem politických rozhodnutí a nebylo nakonec potřeba ekologických stran 

k jejich zviditelnění a prosazování. 

 

 

 

 



 

 

54 

Resumé 

The objective of the bachelor thesis „The comparison of the political orientation of green 

parties in european post-communist countries“ is to analyse the tendencies in the political 

orientation of ecological parties in the area of central and eastern Europe among  each other, by 

examinating their history and election success, and in opposition  to the orientation of these 

parties in Western democracies. The outcome of the question on what is the essential 

characteristic of Green parties in post-communist countries is their centrist or rightist political 

orientation, very much different from the traditional vision of ecological parties as fundamentally 

leftist. In second order the thesis deals with the recent engagement of the Czech Green party in 

the Czech governement, the influence of it on their political profile and the outlook of the party 

to gain electoral support in the future in order to illustrate the possible chances for other green 

parties in post-communist countries.  

Keywords 

Green parties, Post-communist countries, Eastern Europe, Central Europe, political orientation, 

czech Green Party, green political theory, comparison   

Anotace 

 Cílem bakalářské práce „Srovnání politické orientace Strany zelených v České republice 

a v postkomunistických státech Evropy“ je analyzovat a srovnat tendence v politické orientaci 

ekologických politických stran (zelených) v prostoru střední Evropy a Pobaltí zkoumáním jejich 

historie a volebních výsledků v protikladu k orientaci těchto stran, jak ji známe ze západní 

Evropy. Odpovědí na otázku, jaká je hlavní charakteristika stran zelených v postkomunistických 

zemích, je jejich centristická či pravicová politická orientace, která se velmi liší od tradičního 

chápání ekologických stran jako převážně levicových. V neposlední řadě se tato práce zabývá 

účastí české Strany zelených ve vládě, vlivem, který tato účast měla na její politický profil, a 

výhledem strany obstát i v budoucnosti s cílem ilustrovat šance pro ostatní strany zelených 

v postkomunistických státech Evropy. 

Klíčová slova 

Strany zelených, postkomunistické státy, východní Evropa, střední Evropa, politická orientace, 

česká Strana zelených, zelená politická teorie, komparace 
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1) Rozhovor s Bedřichem Moldanem (3. 4. 2009) 

1) Domníváte se, že existuje Zelená politická teorie v pravém slova smyslu?  

Domnívám se, že nikoliv. 

2) Pokud ano, může tato teorie zahrnout všechny oblasti stranické politiky (např. zahraniční 
politika, ekonomika státu)  např. do politického programu ekologické strany, a 
konkurovat tak programům etablovaných politických stran? Domníváte se, že by 
ekologická strana byla schopna samostatně vládnout zemi?  

Důvodem je právě to, že zelená politika, byť může být formulována široce, dost dobře 
nemůže – a neměla by - zahrnovat další velké oblasti. Ekologická strana by byla schopna 
vládnout (pokud by získala důvěru voličů) tehdy, kdyby svůj program výrazně rozšířila i 
mimo oblasti vlastní zelené politiky.  

3) Hodnotíte vstup SZ do vládní koalice s ODS a KDU-ČSL jako pro ekologickou myšlenku 
a potenciální budoucí volební úspěch zelených uskupení přínosný?   

Pro ekologickou myšlenku ano, pro volební úspěch nevím. 

4) Jaký předpovídáte vývoj zájmu voličů o ekologické strany? Nedojde tím, že tradiční 
strany vytvářejí v rámci svého programu vlastní ekologickou koncepci, k erozi tohoto 
zájmu? 

Cílem mého vlastního politického programu je právě vytvoření ekologické politiky 
tradiční strany. 

5) Jak byste komentoval současnou situaci zelených stran v Evropě? Jsou opět na vzestupu 
nebo naopak již na ústupu? 

Situace je různá v různých zemích, celkově bych řekl, že jsou spíše na ústupu, právě 
proto, že tradiční strany se více „zelenají“. 

6) Pokládáte environmentalismus za politickou ideologii? 

Rozhodně nikoliv.      

7) Kam lze podle Vašeho názoru zařadit zelenou politickou teorii v pravo-levém politickém 
spektru? Je to vůbec možné? 

Obvykle bývá řazena do levé části, ale podle mého názoru t je to dáno pouze historicky a 
ve skutečnosti může a měla by mít konservativní charakter. 

8) Máte pocit, že se ekologické strany dostatečně jasně ideologicky vymezují při reálném 
výkonu politiky v interakci s dalšími stranickými subjekty, nebo se v reálné politice 
chovají spíše pragmaticky? 

Zde nelze generalizovat, jsou velmi různé. 
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2) Rozhovor s Janem Dusíkem (17. 4. 2009) 

1) Čemu přičítáte volební úspěch SZ v parlamentních volbách 2006? 

Neokoukanost v porovnání s klasickými parlamentními politickými stranami, hledání 
alternativy, tvář Bursíka jako moderní tváře Zelených 

2) Jaké voliče, podle Vašeho názoru, přitahuje politický program a politická koncepce SZ? 

Ty, kteří nejsou primárně zaměřeni na ekonomický prospěch, ale na širší spektrum 
hodnot. Smýšlející globálně spíš než šovinisticky. 

3) Souhlasíte s řazením politické orientace SZ do pravého středu politického spektra, nebo 
vymezování se na pravo-levé škále odmítáte?  Jak byste charakterizoval politickou 
orientaci SZ? Existují uvnitř strany proudy preferující jinou politickou orientaci? 

SZ nelze přesně zařadit na pravolevé škále, je to středová strana, jsou v ní proudy doleva 
i doprava, tmavě či světle zelené. Je to strana neustále živě debatující o bodech svého 
programu a míře radikalismu. 

4) Domníváte se, že vstup SZ do vládní koalice s ODS a KDU-ČSL byl pro budoucnost 
strany přínosný? Jak předpokládáte, že toto angažmá ovlivnilo velikost voličské základny 
SZ?  

Jsem přesvědčen, že ano. SZ zkusila rozdíl mezi opoziční neodpovědností a vládní 
spoluodpovědností a hledáním kompromisů. S ohledem na volební výsledek a počet 
mandátů v PSP je účast a výkon čtyř ministrů vlády úspěchem. Na velikost voličské 
základny SZ mají významný negativní vliv vnitřní rozpory SZ, účast ve vládě se v tom 
zřejmě příliš neprojevuje. 

5) Jaký vliv, podle Vašeho předpokladu, budou mít na“ image“ SZ vnitřní neshody uvnitř 
strany, potažmo vyloučení některých členů (zároveň poslanců) SZ a jejich následné 
hlasování pro návrh vyslovení nedůvěry koaliční vládě Mirka Topolánka? 

Neshody – viz výše. Uvidíme, jak se situace změní po vyloučení dvou poslankyň a 
čelných představitelů Demokratické výzvy, po vyslovení nedůvěry vládě a po vzniku 
nové Demokratické Strany Zelených. Nyní je předpoklad, že největší tenze v SZ 
utichnou, a to přinese uklidnění pro veřejnost. 

6) Mohl byste nastínit, zda již má strana představu o podobě volební kampaně a volebního 
programu do pravděpodobných předčasných voleb? 

SZ zatím připravila program do evropských voleb, nechceme směšovat evropská a 
národní témata, ale některá budou určitě společná. Zatím nebyl stanoven harmonogram 
pro přípravu programu předčasných voleb, od shody na jejich termínu uplynulo pouze 10 
dnů. 
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7) Myslíte, že by současná ekonomická krize mohla odlákat SZ voliče ke stranám 
akcentujícím, spíše než kvalitu života, ekonomická témata související s jejím řešením? 

Určitě to bude argument politických oponentů, ale realita to není – viz program 
prezidenta Obamy nebo EU, které ukazují, že cestou z krize je modernizace, inovace, 
úspory a veřejné investice do infrastruktury, tj. témata dlouhodobě podporovaná SZ. 

8) Jaký předpokládáte volební výsledek v letošních předčasných volbách? 

Předpokládám, že se SZ opět dostane do PSP, uvidíme, jestli s lepším výsledkem než 
v roce 2006, ale s ohledem na to, že nedošlo ke změně volebního zákona, jsou malé 
strany ve volebních výsledcích při přepočtu na skutečné mandáty stále diskriminovány. 

9) S jakými relevantními stranami (které již jsou zastoupeny v PS ČR) by po volbách byla 
SZ ochotná spolupracovat? 

Se všemi, se kterými najde největší shodu na svých programových cílích. S výjimkou 
nereformované komunistické strany, s níž si spolupráci jen těžko dovedu představit. 

10) Jak spolupracují ekologické strany v Evropském parlamentu? Spolupracují aktivně strany 
zelených postkomunistického regionu na této úrovni? Jak probíhá spolupráce v rámci 
Evropské federace stran zelených? 

Spolupráce evropských zelených stran je dobrá, nyní má Evropská strana zelených v EP 
43 mandátů a dokáže účinně spolupracovat na společném prosazování programu v EP. 
Bylo by dobré, kdyby se v novém EP ocitlo více zástupců zelených stran z nových zemí – 
zatím je tam jediná poslankyně z Lotyšska. Pro evropské volby 2009 mají evropští zelení 
společný programový manifest, společnou nadstavbovou kampaň (Green is the new Big 
Deal) a některé společné aktivity volební kampaně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

3) Rozhovor s Jiřím Guthem (8. 4. 2009) 

1) Jaké jsou hlavní důvody nespokojenosti jihočeské organizace SZ s vedením strany 
celostátní organizací? 

U kořene nespokojenosti vidím dva důvody, totiž nedemokratickou tvorbu politických a 
organizačních rozhodnutí (řečeno nanejevýš obecně) a nedodržování vnitrostranických 
předpisů. Od toho lze ostatní výhrady (ne-/naplňování programu apod.) víceméně 
odvodit. 

2) Jak byste charakterizoval politickou orientaci SZ? 

Tu je třeba rozlišit „můj ideál“, orientaci podle členstva, podle voličstva (2006), podle 
platných programových dokumentů a podle hlasování zástupců SZ ve vládě a v 
parlamentu. Z praktických důvodů budu orientaci popisovat v tradičních pojmech. 

Politický program SZ (Vize ekologické demokracie) je mírně nalevo od středu, volební 
program 2006 (Kvalita života), členstvo a voličstvo ukazuje na střed resp. podivný 
amalgám levicových a pravicových prvků a poslední je, žel, zřetelně (i když mírně) 
pravicové.  

„Svůj ideál“ vidím spíše nalevo od středu - „vidině“ (politickému programu) vytýkám 
dílčí nedostatky, nikoliv celkovou orientaci. Každopádně budiž poznamenáno, že 
„pravicovostí“ je ve SZ do značné míry rozuměn jen (neo-)liberalismus a že o 
autentickém konzervatismu, v některých ohledech blízkém zelené ideologii, se ví a mluví 
jen pramálo. 

3) Domníváte se, že vstup SZ do vládní koalice s ODS a KDU-ČSL byl pro budoucnost 
strany přínosný? Neslušela by straně spíše role v opozici? 

Už jsem nahlédl (zhruba ve druhé polovině roku 2007), že vstup do vlády byla z více 
ohledů velká chyba: 

• strana sama potřebovala konsolidaci a sbírání zkušeností 

• část elektorátu ve volbách do PSP byla zjevně „přelétavá“; takticky bylo třeba promyslet 
(až jaksi sobecky v zájmu SZ), jak ji pevněji připoutat bez ztráty tradičního jádra (2-3%), 
resp. jak toto jádro rozšířit; nestalo se ani jedno, přičemž ale bez účasti ve vládě by to 
podle mě bylo snazší a vůbec pravděpodobnější 

• bylo třeba ve straně prodiskutovat postoj důsledné (do určité míry antisystémové) 
opozice, odmítnutí ideologie růstu a „zbožštění“ prosperity 

• důvěra vlády založená na hlasech přeběhlíků získaných podezřelým způsobem je sama o 
sobě špatná a nutně „pošpinila“ i SZ 
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• byli jsme naivní, aspoň já – netušil jsem, jak moc loajální bude M. Bursík ke koalici a 
osobně k M. Topolánkovi a jak málo se mu podaří prosadit z koaliční dohody resp. z 
programového prohlášení vlády (resp. že bude tak málo ochoten si to přiznat) 

• stojí zato připomenout, že jihočeská krajská konference hned po volbách v červnu 2006 
doporučila vedení strany jednat o vzniku menšinové vlády, jenž by případně poslanci SZ 
podpořili, ale o podpoře jednotlivých zákonů a jiných předloh by potom vyjednávali 
podle situace a hlavně podle volebního programu. 

Shrnuto, mám (nyní) za nepochybné, že SZ by role v opozici „více slušela“. 

4) Jaké existují v SZ názorové proudy? Vyskytují se zde i vnitrostranické frakce, nebo 
jedinou byla Demokratická výzva? 

DV je jedinou přiznanou frakcí. Jinak spektrum názorů ve SZ je velmi široké (na většinu 
dílčích otázek od energetiky přes evropskou integraci a americký radar až třeba po 
dodržování hygienických předpisů :-)). Jejich zastánci se zčásti sdružují v odborných 
sekcích (skupina „živnostníků“ v hospodářské sekci), zčásti neformálně. Jakžtakž 
rozeznatelný (ale neformalizovaný) je „proud“ mladých spíše levicových intelektuálů 
kolem M. Stropnického. 

5) Pokud ano, jakými idejemi se odlišují od oficiálně deklarovaných postojů celostátní 
organizace? 

Nelze stručně odpovědět, navíc „postoje celostátní organizace“ se v čase mění a mnohdy 
nejsou srozumitelné a jednotné. Něco jsem naznačil v předchozí odpovědi, na vyžádání 
mohu doplnit podle konkrétních upřesňujících dotazů.   

6) Jaký vliv, podle Vašeho předpokladu, budou mít na“ image“ SZ vnitřní neshody uvnitř 
strany, potažmo vyloučení některých členů (zároveň poslanců) SZ a jejich následné 
hlasování pro návrh vyslovení nedůvěry koaliční vládě Mirka Topolánka? 

Komplexní: posílí (odůvodněnou) představu neukázněných, politicky nevyzrálých členů 
SZ, ale také připomene nedemokratické metody M. Bursíka a jeho souputníků ve vedení 
strany a odpor proti nim. Krátkodobě tedy bude vliv spíše záporný, ale ve střednědobém 
výhledu už méně. 

7) Mohl byste nastínit, zda již má SZ představu o podobě volební kampaně a volebního 
programu do pravděpodobných předčasných voleb? 

Naprostá většina orgánů SZ se bohužel ještě ani nepokusila ji vytvořit. Myslím, že rada 
jihočeské krajské organizace je výjimkou, ale i ta zatím jen volně promýšlí a diskutuje 
různé scénáře pro různé možné výsledky voleb do EP. Ty scénáře mají společné jen to, že 
v nejvyšší možné míře (která nemusí být vůbec „absolutně“ velká při silně centralizované 
organizaci kampaně) se budeme v kraji distancovat od M. Bursíka a K. Jacques a od 
jejich názorů, postojů, přístupu a postupů. 
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8) Myslíte, že by současná ekonomická krize mohla odlákat SZ voliče ke stranám 
akcentujícím, spíše než kvalitu života, ekonomická témata související s jejím řešením? 

Nemyslím si to, a to nezávisle na tom, jestli považujeme za „voliče SZ“ její elektorát z 
voleb do sněmovny v r. 2006 nebo ty, kdo vyjadřují vůli ji volit v průzkumech veřejného 
mínění v současné době. Zatím ale SZ ani nevyužila příležitost lákat voliče na hlubší, 
systémovější opatření pro řešení ekonomické „krize“ resp. pro prevenci jejího opakování. 

9) Jaký předpokládáte volební výsledek v letošních předčasných volbách? 

No, když to musí být... podle okolností (dalšího vývoje) 2,6 – 5,8 %. 

10) S jakými relevantními stranami (které již jsou zastoupeny v PSP ČR) by po volbách byla 
SZ ochotná spolupracovat? 

Podle mě se všemi (ba i s dalšími, ale na ty otázka nemíří). Zkušenost ze současného 
volebního období zejména s ODS považuji za tak tristní, že není příliš pravděpodobné, že 
by se mohla (ODS) proměnit natolik, aby s ní SZ mohla nějak úžeji spolupracovat. 
Teoreticky vzato není vyloučena ani změna SZ v opačném směru, ale tu si nepřeju a s 
mandátem od krajské organizace jí budu případně i bránit. 


