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Anotace 
Bakalářská práce „Vývoj KSČ/KSČM v letech 1989 - 1993 a jeho dopad na postavení 

strany v současném stranickém systému ČR“ pojednává o přechodu posttotalitní 

autoritářské strany v součást pluralitního stranického systému parlamentní demokracie. 

Zabývá se otázkou reformy komunistické strany, vnitrostranických střetů o její 

výslednou podobu v letech 1989 až 1993, zařazením strany v současném stranickém 

systému i alternativami vývoje a budoucího směřování strany. Cílem práce je dokázat, 

že právě v období tzv. sametové revoluce a počátku devadesátých let leží příčiny 

pozdějšího antisystémového charakteru strany.  
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The bachelor‘s thesis “Development of KSČ/KSČM in the years 1989 - 1993 and its 

impact on the position of the communist party in the present party system” deals with 

transformation of post-totalitarian authoritarian party into the constituent of pluralist 

party system in parliamentary democracy. It concerns the issues of the reform of the 

communist party, internal conflicts within KSČM in the years 1989 - 1993 concerning 

the future shape of the party, position of the party in the present party system and 

alternatives of forthcoming trends. Aim I want to achieve is to prove that the roots of 

anti-system character of the communist party are in era of the Velvet Revolution and the 

beginning of the 1990s.  
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Úvod 
 

Komunistická strana Čech a Moravy je stabilní součástí  české politické 

scény. Ve volbách do Poslanecké sněmovny pravidelně  dosahuje 

výsledků  mezi deseti a dvaceti procenty a od roku 1990 drží pozici 

druhé, respektive (od roku 1996) třetí nejsilně jší strany. Je zřejmé, že 

komunistická strana je a v dohledné době  zůstane významným prvkem 

našeho stranického systému. Zároveň  je ale prvkem 

nejproblematičtějším. 1 

I  proto je KSČM dodnes předmě tem četných debat, odborných i 

laických. Dá se říci, že otázka postavení KSČM se stala konstantou 

společenské diskuze v celém polistopadovém vývoji.  V urči tých 

okamžicích se zintenzivní, aby pak načas odezněla,  ale je téměř  j isté, že 

se po ně jaké době  zase objeví.  Aktuálnost tématu je jedním z důvodů  

proč  jsem se rozhodl zabývat se jím ve své práci.   

Často se lze v rámci této diskuze setkat s odkazy na období tzv. 

sametové revoluce a několika následných let,  s hodnoceními, jak 

se tehdy mě lo postupovat,  co se mě lo stát a čemu se mě lo zabránit. 

Přesto mám pocit,  že se v těchto debatách zapomíná na mnohé aspekty, 

které tato doba obnášela, což pro mě  bylo dalším impulzem ke 

zpracování tohoto tématu.  

Domnívám se a pokusím se dokázat,  že vývoj komunistické strany 

v závěru 80. let a na počátku let 90.,  její  transformace z posttotalitní 

autoritářské státostrany v součást pluralitního stranického systému 

parlamentní demokracie, je jedním z určujících faktorů  pro její  postavení 

v současném systému politických stran v ČR i pro tento systém samotný.  

Ve své práci se zaměř ím právě  na tento aspekt. Základní otázka 

zní,  jak vývoj komunistické strany ve sledovaném období ovlivnil její  

postavení v současném stranickém systému. K jejímu zodpovězení je 

třeba se podívat na související témata - reakci KSČ  na události listopadu 
 

1 „Problematičností“ KSČM mám na mysli její zařazení na okraji politického spektra mezi antisystémové 
strany, její nulový koaliční potenciál a z toho plynoucí komplikace pro efektivní fungování stran v rámci 
multipartistického mechanismu, nikoli normativní hodnocení existence KSČM. 
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1989, existenci frakcí či  názorových proudů  ve straně  č i  pokusy o 

reformu.  

Obdobím, ve kterém se převážně  budu pohybovat, jsou léta 1989 

až 1993, klíčovými událostmi jsou pro mě  na jedné straně  tzv. sametová 

revoluce, na straně  druhé III. sjezd KSČM. Na tomto místě  je třeba se 

zastavit nad problematikou terminologie. Pojem „revoluce“ pro označení 

událostí l istopadu 1989 není mezi politology a historiky jednoznačně  

při j ímán. Např íklad v rámci tranzitologických teorií ,  které v této práci 

také zmiňuji,  se objevují termíny jako transformace, sjednaný přechod, 

reforma, pakt a podobně .  Přesto se v této práci budu držet obecně  

zažitého termínu „revoluce“, byť  s  vědomím jisté problematičnosti 

tohoto pojmu.  

KSČM se svým prozatím téměř  nulovým koaličním potenciálem (na 

centrální úrovni v oblasti  exekutivy) představuje zátěž stranického 

systému a poškozuje mechanismy konkurence a kooperace parlamentních 

stran. Proto myslím, že stojí  za to zkoumat příčiny tohoto stavu, které 

leží především právě  na počátku 90. let.  

 Mým cílem je podat objektivní analýzu daného tématu, nikoli 

stanovovat jakýkoli normativní rámec. Myslím, že na téma komunismu a 

jeho projevů  v podobě ,  který prezentovala KSČ ,  lze i  přes jeho 

aktuálnost a kontroverznost pohlížet s urči tým odstupem na základě  

empiricko-analytického přístupu. Tím ale neř íkám, že tento pohled je 

jediný vhodný. Naopak považuji za nutné nezapomínat na zločinnou 

povahu komunistického režimu a př ipomínat si  destruktivní důsledky 

č tyř  desetiletí  komunistické nadvlády. Cílem této práce to ovšem není. 

Stejně  tak problematiku slovenské části Československa jsem se 

rozhodl ponechat stranou. Vývoj Komunistické strany Slovenska šel 

poněkud jiným směrem a jistě  by vydal na samostatnou práci.  

Téma, které jsem si zvolil ,  bylo dosud zpracováno jen z části  a to 

především v oblasti deskripce vývoje komunistické strany zejména 

v období listopadu 1989, méně  už v otázce vztahu pozdějšího vývoje 

k současnému postavení strany. Obecně  považuji období počátku 90. let  

za málo probádané, opomíjené a neprávem poněkud „zapomenuté“. Může 
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to být dáno tím, že po roce 1993 se vývoj v KSČM v zásadě  ustálil  a 

dvanáctileté předsednictví Miroslava Grebeníčka dalo zapomenout na 

předchozí, značně  komplikovanou etapu. Navíc je pozornost upřena 

v tomto období k řadě  j iných významných událostí  (rozpad Občanského 

Fóra, dělení federace apod.),  takže je jimi komunistická strana poněkud 

zastíněna. 

Mezi zásadní prameny této práce považuji zejména monografii  

brněnských politologů  Petra Fialy, Jana Holzera, Miroslava Mareše a 

Pavla Pšeji Komunismus v České republice 2,  která souhrnně  mapuje 

působení KSČM a dalších komunistických organizací. Tito autoři  a jejich 

další  brněnští kolegové, Stanislav Balík, Vít Hloušek a Jan Šedo, 

publikovali i  řadu článků  s tématikou KSČ/KSČM a mají velký podíl na 

zmapování této problematiky. Cenným zdrojem poznatků  je i  obsáhlé 

dílo Milana Otáhala, které se věnuje především předlistopadovému 

období, a Jiřího Suka, jenž zpracoval období sametové revoluce.  

Dále jsem využil memoáry Miloše Jakeše, 3 a to přesto, že u 

materiálů  tohoto typu je třeba předpokládat značnou míru autostylizace a 

přistupovat k nim obezřetně  a kriticky. 

Ke zdrojům, které si  zasluhují výraznější  pozornost,  řadím 

Dokumenty I. ,  II . ,  a III.  sjezdu KSČM .   V neposlední řadě  musím zmínit  

též soubor dokumentů  z období 17. listopadu - 27. listopadu Deset 

pražských dnů . 4 Zajímavé informace přinášejí  i  přepisy depeší 

velvyslanectví USA v Československu z období 1989 - 1990. 5 

Struktura práce je převážně  chronologická. Úvodní kapitola proto 

nejprve popisuje stav, ve kterém se Komunistická strana Československa 

nacházela v roce 1989. Stručně  shrnuje výchozí situaci jak z hlediska 

vnitropolitického, tak i mezinárodně-polit ického. Pozornost je věnována 

 
2 FIALA, Petr;  HOLZER, Jan; MAREŠ, Miroslav; PŠEJA, Pavel. Komunismus v České republice. 
Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české 
politice. Brno:  MPÚ MU, 1999. 315 s. 
3 JAKEŠ, Miloš. Dva roky generálním tajemníkem. Praha : Regulus, 1996. 137 s. 
4 Deset pražských dnů 17.-27. listopad 1989: dokumentace. Praha : Academia, 1990. 672 s. 
5 Praha_Washington_Praha. Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989. 
Praha : Knihovna Václava Havla, 2004. 364 s. 
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především vnitřním procesům v KSČ .  Tématem této kapitoly je také 

vývoj, který těsně  předcházel listopadu 1989. 

Další kapitola je pak věnována událostem tzv. sametové revoluce 

z hlediska jejich dopadu na stranu. Jaká byla reakce KSČ  na 

demonstrace? Jakým způsobem probíhala interakce mezi komunistickým 

vedením a představiteli  opozice? Kdo vyšel ze situace jako vítěz, kdo 

jako poražený? 

  Zabývám se zde i  první frakcí,  která se ve straně  vytvoři la,  a také 

závěry mimořádného sjezdu KSČ  v prosinci 1989. 

Tématem třetí kapitoly je pak období po revoluci.  To je 

charakteristické soupeřením proreformní a konzervativní frakce. Dochází 

v něm k velkému názorovému pnutí, jež má za následek vznik řady 

vnitrostranických platforem, které nakonec ve většině  případů  stranu 

opouštějí .  Pod vedením Jiřího Svobody došlo i  k pokusu o prolomení 

izolace komunistické strany účastí  ve volební koalici.  Důležitým 

ukazatelem smýšlení č lenské základny byl spor o změnu názvu strany, 

vyřešený vnitrostranickým referendem. V této kapitole se také zamýšlím 

nad příčinami selhání pokusu o reformu KSČM. Mimo jiné využívám 

teoretického rámce tranzitologických teorií.  

V závěrečné kapitole se zaměřuji na důsledky, plynoucí 

z pří tomnosti nereformované komunistické strany v českém stranickém 

systému. Jaké byly alternativní možnosti? V čem spočívají chyby 

minulosti a jaké jsou perspektivy budoucnosti? 
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1. KSČ na prahu revoluce  
 

Komunistická strana Československa vstoupila v roce 1989 do 

jednačtyřicátého roku své nadvlády v Československu. Prošla za tu dobu 

různými fázemi vývoje. V jakém stavu se nalézala v předvečer svého 

pádu? 

Abychom mohli zodpovědět  tuto otázku, je potřeba se alespoň  

stručně  podívat hlouběj i  do historie na některé momenty po roce 1968, 

které mě l i  vliv na personální složení KSČ  a na vztah veřejnosti ke 

straně .  Z mezinárodního hlediska jsou podstatné změny, k nimž došlo 

v sovětské zahraniční politice po nástupu generálního tajemníka KSSS 

Michaila Gorbačova, a které stranu silně  zasáhly. Přidaly se k domácím 

problémům a jak se ukázalo v listopadu 1989, Komunistická strana 

Československa jim nedokázala čelit .  

 

1.1. Výchozí situace 
 

Stranický systém v normalizačním Československu lze s využitím 

klasické Sartoriho typologie 6 označi t  jako systém s hegemonickou 

stranou. Po intermezzu v roce 1968, kdy se pozice komunistické strany 

zdála nejistá, ale byla upevněna vnější  vojenskou intervencí,  následovaly 

dvě  dekády relativně  bez vě tších otřesů .  Během nich vykrystalizovala 

struktura č lenské základny, která osvět luje směr,  j ímž se strana pozdě j i  

vydala, i  konflikty, které ji  provázely. 

 

1.1.1. Složení KSČ 
Po srpnu 1968, během první fáze normalizace, se uskutečnily tři  vlny 

č istek. Dvě  z nich směřovaly dovnitř  strany. Čistka nejprve zasáhla 

vnitrostranickou opozici uvnitř  ÚV, poté i nižší úrovně  stranické 

organizace. V roce 1970 pak proběhla výměna stranických legitimací. Ta 
 

6 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Praha : Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), 2005. s. 234 - 243. 
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byla záminkou k vyloučení č i  vyškrtnutí cca 340 tisíc členů ,  kteří  novou 

stranickou knížku nedostali a přidali se tak k dalším 150 tisícům členů ,  

jež stranu opustili  ještě  před touto čistkou. 7 Jak uvádí historik Jiř í  

Kocian, č istka postihla zejména stranickou inteligenci, vědecké 

pracovníky, publicisty, umě lce, inženýry, lékaře, vedoucí pracovníky. 8 

V souvislosti  s touto skupinou lidí hovoří  historik Milan Otáhal 9 o 

„straně  vyloučených“, jež představovala budoucí potenciál 

protirežimních opozičních struktur. Během č istek tedy byli odstraněni 

představitelé Pražského jara a strana se tak zbavila svého reformního 

křídla.  

Tím se podle Kociana změnil charakter strany, jelikož 

„degradovala opět  na organizaci úzké mocenské elity stojící  nad masou a 

opírající se o dogmatické ideologické postuláty“. 10  

Konstatování, že lidé, kteří  ve straně  zůstali ,  jsou jen prověření 

dogmatici,  kteř í  se vždy stavěli  proti  myšlénkám Pražského jara, je však 

neúplné. Personální proměnu KSČ  totiž doplnil ještě  další faktor. Jak 

konstatují brněnští  politologové Balík, Holzer a Šedo, „na stranickém 

č lenství byl do značné míry závislý kariérní a s ním související sociální 

vzestup.“ 11 Mezi třemi sty tisíci novými č leny, kteří  vstoupili  do strany 

během 70. let,  lze tedy předpokládat výraznou vě tšinu těch, kteří  

vstupovali nikoli z ideologického přesvědčení,  nýbrž z důvodů  

kariérních. Zjednodušeně  lze tedy příslušníky KSČ  v roce 1989 rozdě l i t  

do dvou skupin. Jednu z nich tvoři l i  „přesvědčení“ komunisté, 

schvalující vývoj po srpnu 1968. Druhou skupinou byli lidé, jejichž 

vstup do strany byl především formální deklarací podpory režimu, za 

kterou byli „odměněni“ dobrým zaměstnáním a šancí na lepší životní 

úroveň .  Tito lidé nemě l i  po roce 1989 důvod ve straně  zůstávat.  Zbyli 

 
7 BALÍK, S.; HLOUŠEK, V.; HOLZER, J.; ŠEDO, J., Politický systém českých zemí 1848-1989, 2003, s. 
172. 
8 KOCIAN, J., Politický systém v letech 1948-1989, 2005, s. 1238. 
9 OTÁHAL, Milan. Programová orientace disentu 1968-1989. In BLAŽEK, Petr (ed.). Opozice a odpor 
proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha : Dokořán, 2005. s. 25. 
10 KOCIAN, J., Politický systém v letech 1948-1989, 2005, s. 1239. 
11 BALÍK, Stanislav; HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Komunistická strana Československa. In MALÍŘ, 
Jiří; MAREK Pavel; a kol. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu v letech 1861–2004. 2. díl, Období 1938-2004. Brno : Doplněk, 2005. s. 1264. 
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tam tedy převážně  t i ,  kteří  se k ideologii komunismu hlásí autenticky, 

bez postranních důvodů .  Byli to především lidé staršího věku (například 

v době  II.  sjezdu KSČM byla více než polovina č lenské základny starší 

šedesáti let 12).  Pro polistopadový vývoj komunistické strany mě la tato 

specifika její  členské základny veliký význam. 

 

1.1.2. Generační obměna 
Ukázali jsme si,  jaký byl stav členské základny. Jak na tom ale bylo 

vedení strany? Většina předních představitelů  KSČ  ve stranických i 

exekutivních funkcích v roce 1989 patři la k dlouholetým členům, kteří  se 

na politice strany podíleli  j iž od roku 1968 či  dříve. Ostatně  pro celé 

období normalizace je typická nehybnost a minimální personální 

obměny. 13 

To ostatně  konstatují i  brněnští politologové, podle kterých KSČ  

„ztratila veškerý potenciál stát se nositelkou (…) společenských změn, 

její  vedení se postupně  vyprofilovalo jako jedno z nejkonzervativně jších 

v celém sovětském bloku“. 14 A v podobném duchu se vyjadřuje i  Milan 

Otáhal, podle něhož se představitelé strany dostali do izolace. 15 V tom je 

základní rozdíl oproti roku 1968, kdy strana (alespoň  její  část) v souladu 

s veřejností reformy podporovala. Nyní k nim byla nucena vnějšími 

tlaky.  

Přesto se v závěru 80. let pozvolna objevují  urči té změny. 

Např íklad v dubnu 1989 v doplňovacích volbách do FS byla zavedena 

možnost výběru z dvou až tř í  kandidátů .  Př ipravoval se návrh nové 

ústavy. Miloš Jakeš se ve svých pamě tech prezentuje jako veliký 

příznivec reforem. 16 Rozepisuje se o plánu přestavby v ekonomice, v 

politické sféře i  ve stranické organizaci. Je třeba ale dodat,  že velká část 

 
12 Dokumenty II. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy. Praha : Ústřední výbor KSČM, 1992. 81 s. 
13 Pro ilustraci stačí uvést několik jmen: Lubomír Štrougal - předseda vlády ČSSR v letech 1970 - 1988, 
Josef Korčák - předseda vlády ČSR v letech 1970 - 1987, Alois Indra - předseda FS v letech 1971 - 1989.  
14 BALÍK, S.; HLOUŠEK, V.; HOLZER, J.; ŠEDO, J., Politický systém českých zemí 1848-1989, 2003, s. 
172. 
15 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám "normalizace". Praha : 
Maxdorf, 1994. s. 77. 
16 JAKEŠ, M., Dva roky generálním tajemníkem, 1996, 137 s. 
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těchto reforem zůstala jen na papíře nebo dokonce jen ve verbální 

podobě .  Jak uvádí Otáhal, 17 ve skutečnosti  se cíti li  Jakeš i  celé 

předsednictvo ÚV reformami ohroženi a reformní návrhy u nich nenašly 

ohlas. 

Ostatně  i  po urči tých personálních změnách ve druhé polovině  80. 

let 18 byli  ve vedení reprezentanti starých struktur, v době  srpnové 

okupace loajálních Moskvě .  To se týká i  generálního tajemníka Miloše 

Jakeše, který patřil  k normalizátorům a nesl podíl na stranických 

č istkách v  70. letech, kdy působil jako předseda Ústřední kontrolní a 

revizní komise KSČ .  Od roku 1977 byl i  členem předsednictva ÚV KSČ .   

 Poučení z krizového vývoje , 19 tato “bible“ normalizátorů ,  která 

přinášela oficiální výklad událostí roku 1968 jakožto „kontrarevoluce“, 

znesnadňovala jakékoli  budoucí pokusy o reformy. To je další příčina, 

proč  Československo ustrnulo a nevydalo se cestou sousedního Polska či  

Maďarska. 

Reformy v ČSSR byly ve srovnání s procesy v Polsku či  Maďarsku 

jen polovičaté a značně  opožděné. Strana byla ve vleku vývoje, 

nedokázala již udávat směr.  

 Příč iny tohoto stavu lze hledat právě  v tom, že navzdory drobným 

korekcím nedošlo k opravdové generační obměně  a vzniku silného 

reformního křídla. To je podle politologa Lubomíra Kopečka 20 zásadní 

rozdíl oproti situaci v Maďarsku a Polsku, kde mě lo reformní křídlo pro 

další vývoj a transformaci komunistických stran klíčový význam. 

Důvodem proč  nedošlo k výraznější  generační obměně  a neprosadilo se 

reformní křídlo je pochopitelně  srpnová okupace v roce 1968 a následné 

č istky, které reformisty odstranily. Pozdější  termín vně jšího zásahu 

(oproti  Maďarsku) zapříč inil ,  že generační výměna nestihla do listopadu 

1989 proběhnout. 
 

17 OTÁHAL, M., Opozice, moc, společnost 1969-1989, 1994, s. 81 - 82. 
18 Tyto změny, k nimž patří především odstoupení Štrougala z funkce předsedy vlády a jeho nahrazení 
Adamcem či odchod Biľaka z ÚV, ale nedokázaly změnit politický kurz KSČ. 
19 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. [online]. [cit. 13. února 2008]. 
Dostupné z WWW: <http://www.totalita.cz/texty/pouceni.php>. 
20 KOPEČEK, Lubomír. Transformace středoevropských komunistických stran - polský a maďarský 
příklad. Středoevropské politické studie. jaro 2001, roč. 3, č. 2. [cit. 23. února 2008]. Dostupný též 
z WWW: <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=89>. 
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1.2. Cesta k Listopadu 
 

V úvodu kapitoly jsem zmiňoval,  že v Československu existoval systém s 

hegemonickou stranou. Pro tento typ stranického uspořádání je 

charakteristické, že přes existenci více stran není dovolena soutěž a 

nadvládu hegemonické strany nelze zpochybnit.  Pokud existuje 

subsystémová autonomie, je jen minimální.  Balík a kol.  vidí v období 

závěru 80. let „nárůst dynamiky vývoje společnosti,  na které nejsou 

mechanismy režimu schopny adekvátně  reagovat“. 21 Objevuje se řada 

nezávislých, v ilegalitě  působících spolků  a iniciativ, což svědčí  o tom, 

že komunisté ztráceli kontrolu nad situací.   

Normalizační režim veřejnosti  nabídl sociální kontrakt ,  tzn. 

„uspokojení materiálních potřeb výměnou za rezignaci na politické dění 

a ústup do soukromé sféry“. 22 Veřejnost ho akceptovala, ale v druhé 

polovině  80. let se výrazněj i  začaly projevovat l imity socialistického 

hospodářství a režim již nebyl schopen dostát svým závazkům v rámci 

sociálního kontraktu. 23 Ekonomická situace se zhoršovala, centrálně-

direktivní plánování nedokázalo uspokojit  poptávku, vázlo zásobování. 

Dosavadní občanská pasivita a tichá tolerance režimu ze strany naprosté 

většiny občanů  ustupovala stále hlasitě jším projevům nespokojenosti .  

Silně  se to ukázalo při  demonstracích v lednu 1989 během tzv. Palachova 

týdne.  

Od 16. prosince 1988 přestalo být v Československu po vzoru 

SSSR rušeno vysílání Rádia Svobodná Evropa. Vedlo to k většímu 

přísunu informací ze zahraničí ,  díky němuž lidé viděli  prohlubující se 

rozdíly životní úrovně  v ČSSR a v zemích západní Evropy. To vše 

pochopitelně  výrazně  snižovalo atraktivitu sociálního kontraktu.  

 
21 BALÍK, S.; HLOUŠEK, V.; HOLZER, J.; ŠEDO, J., Politický systém českých zemí 1848-1989, 2003, s. 
159. 
22 Tamtéž. 
23 Tamtéž, s. 160. 



17 

 

t i t isíce podpisů .   

mu vedení“. 28 

                                                           

„Nehybnost až mrtvolnost sociálního dění,“ 24 o které hovoř í  Fiala 

a kol. ,  byla v závěru 80. let vystř ídána vzrůstající aktivitou občanů .  

Vedle Charty 77 vznikají  další opoziční skupiny jako například 

Demokratická iniciativa, Hnutí za občanskou svobodu č i  Československý 

helsinský výbor. Několik vě t  i  mnohé další petiční akce dokázaly 

shromáždit nikoli stovky, ale tisíce či  dese

Lidé se přestávají bát otevřeně  vyjadřovat své názory. Mezi roky 

1986 a 1989 se uskutečnilo pě t  výzkumů  veřejného mínění, které 

zjišťovaly názor veřejnosti na význam a dů ležitost vedoucí úlohy strany. 

V roce 1986 vyjádřilo souhlas s vedoucí úlohou strany 67 % občanů ,  

zatímco v červnu 1989 už to bylo pouhých 41 %. 25  

Ještě  pozoruhodnější je obdobný výzkum provedený v červnu roku 

1989 mezi funkcionáři ,  členy a kandidáty KSČ ,  podle něhož celých 10 % 

funkcionářů  a 18 % č lenů  a kandidátů  považovalo vedoucí úlohu za málo 

potřebnou či  nepotřebnou. 26 Historik Miroslav Vaněk to pokládá za 

důkaz „hluboké krize uvnitř  samotné komunistické strany“. 27 K 

podobným závěrům nutně  směřuje i  výzkum z května 1989, který 

„zaznamenal nedůvěru 57 % č lenů  KSČ  a 52 % funkcionářů  této strany 

ke stranickému a státní

Ozývají se i  nekomunistické strany Národní fronty, o čemž svědčí  

například dopis tajemníka Československé strany lidové Richarda Sachra 

ústřednímu výboru ČSL, kde kritizuje mimo jiné závislost strany na 

KSČ . 29 Aktivnější roli začíná hrát i  církev a představitelé kulturní sféry. 

„Od roku 1988 byla KSČ  konfrontována s nebývalým pohybem na 

neoficiální opoziční scéně .“ 30  

 
24 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 65. 
25 VAŇEK, Miroslav. Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989 : Analýza výsledků výzkumů 
veřejného mínění prováděných ÚVVM od roku 1972 do roku 1989. Praha : Maxdorf, 1994. s. 21. 
26 Tamtéž, s. 24. 
27 Tamtéž. 
28 Tamtéž. 
29 SUK, Jiří; JANIŠOVÁ Milena; PREČAN, Jiří (eds.). Mezinárodní konference Demokratická revoluce v 
Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999) : 
studijní materiály. Sešit 3, Hlasy občanské společnosti 1987-1989. Praha : Československé dokumentační 
středisko : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. s. 47.  
30 KOCIAN, J., Politický systém v letech 1948-1989, 2005, s. 1240. 
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 Když na přelomu let 1988 a 1989 založili  reformní komunisté 

z osmašedesátého roku Klub za socialistickou přestavbu - Obroda ,  

považoval jej režim za „nejnebezpečnějšího pretendenta moci“. 31 

Ukázalo se však, že návrat k experimentu z roku 1968 už pro veřejnost 

není východisk

Podle historika Jiřího Suka 32 však stranické vedení sílu a vliv 

občanských iniciativ přeceňovalo. To lze vyčíst  i  z různých interních 

dokumentů  KSČ ,  které byly částečně  zveřejněny v práci Chronologie 

zániku komunistického režimu . 33 Dne 29. dubna 1988 předsednictvo ÚV 

KSČ  varuje před „aktivizací sil  vnitřního a vně jšího protivníka. 34 Dne 

25. srpna téhož roku pak konstatuje, že tito „vnitřní nepřátelé“, 

podněcovaní ze zahraničí ,  zvyšují svoji  aktivitu. 35 O další měsíc později  

doplňuje, že opoziční seskupení usilují  o destabilizaci socialistického 

společenského zřízení prostřednictvím masových konfrontačních 

vystoupení. 36 Jak se ukázalo, nebyly tyto opoziční skupiny samy o sobě  

schopny režim svrhnout. Byl k tomu nutný katalyzátor právě  v podobě  

masových demonstrací.  A těm strana čelit  nedokázala. 

Odlišný a značně  originální pohled na příčiny sametové revoluce 

přináší sociolog Ivo Možný ve své eseji  Proč  tak snadno... 37.  Je to 

pohled „zdola“, z úrovně  rodiny a jejích ekonomických zájmů .  Dochází 

k závěru, že rychlý a „hladký“ kolaps režimu byl zapříčiněn (mimo jiné) 

tím, že tento režim, jenž skloubil archaické a moderní prvky ekonomiky, 

„nakonec už nevyhovoval nikomu“, 38 ani rodinám z „šedé zóny“, pro 

které byla reprodukce kapitálu stále obtížnější ,  ani příslušníkům 

nomenklatury, pro něž (a pro jejich potomky) byla vydobytá pozice 

v dosavadním systému př íliš nejistá. 

 
31 SUK, Jiří; CUHRA, Jaroslav; KOUDELKA, František. Chronologie zániku komunistického režimu v 
Československu 1985-1990. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999.  s. 51. 
32 SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 
do června 1990). Praha : Prostor, 2003. s. 85. 
33 SUK, J.; CUHRA, J.; KOUDELKA, F., Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 
1985-1990, 1999, 143 s. 
34 Tamtéž, s. 33. 
35 Tamtéž, s. 38. 
36 Tamtéž, s. 39. 
37  MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno… . Praha : Sociologické nakladatelství, 1991. 81 s. 
38  Tamtéž, s. 30. 
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Společenské změny, k nimž po letech stagnace došlo, zastihly 

komunistickou stranu ve stavu, kdy „vykazovala řadu známek hluboké 

vnitřní destrukce, rozpadu mocenských, informačních i kontrolních 

mechanismů ,  což jí  do značné míry znemožňovalo smysluplnou a 

adekvátní reakci na probíhající politické procesy.“ 39 Na změny a otřesy, 

které se koncem dekády nahromadily, jednoduše nestačila léty zažitá 

schémata jednání.  

Všechny výše zmíněné vnitropolitické faktory vypovídaly o 

neudržitelnosti stávajícího stavu. V minulosti se ale normalizační režim 

mohl spolehnout na „bratrskou pomoc“ států  sovětského bloku, zejména 

na SSSR. Tato situace se však začala měnit.  Příčiny vývoje, který vyústil  

v tzv. sametovou revoluci,  tedy nelze hledat pouze v domácích, ale i  v 

mezinárodních souvislostech. 

 

1.2.1. Mezinárodně-politická situace 
Nyní se tedy podívejme na tyto vnější ,  mezinárodně-politické faktory, 

které na komunistickou stranu působily. V Polsku probíhala jednání 

s opozicí a v červnu 1989 se uskutečnily polosvobodné  volby. 

V Maďarsku vedl dialog s opozicí k legislativním změnám (vyškrtnutí 

vedoucí úlohy strany z ústavy), které též vyústily v nastartování procesu 

demokratizace.  

 To, čím se odlišovala KSČ  od polské č i  maďarské vládnoucí 

strany, je podle Viléma Prečana a Františka Koudelky právě  „odmítání 

nabídek k dialogu, požadavků  na demokratizaci systému z jiných než 

oficiálních struktur, a setrvání na nepřátelství vůči  nim.“ 40 Tehdejší 

velvyslankyně  USA v Československu Shirley Temple Black shrnuje 

situaci v září  1989 takto: „Československá vláda bez ohledu na vývoj 

 
39 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 69-70. 
40 KOUDELKA, František; NOSKOVÁ, Alena; PREČAN, Vilém. Mezinárodní konference 
Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 
14.-16. října 1999) : studijní materiály. Seš. 4, Vedení KSČ o disentu a opozici. Praha : Československé 
dokumentační středisko : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. s. 6. 
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svých liberálních sousedů  neochvějně  podporuje staré konzervativní 

přátele, jako je NDR, a hledá další j im podobné.“ 41 

Vedle událostí  k nimž docházelo v Polsku, v Maďarsku (a nakonec 

i v NDR) byl tím hlavním hybatelem Sovětský svaz. Když se v roce 1985 

ujal vlády Michail Gorbačov a začal hovořit  o reformách, zavládla 

v KSČ  nervozita. Ta ještě  zesílila po zformulování nové zahraniční 

politiky. „Základní silou normalizace byla především pří tomnost 

vojensko-politické sovětské moci“, 42 o kterou se ale strana po nástupu 

Gorbačova a jeho revizi vztahu k sově tským satelitům nemohla opřít .  

Dosavadní tzv. Brežněvova doktrína ospravedlňovala zásah SSSR 

v případě ,  že se některý ze satelitních států  odchýlí od požadovaného 

kurzu. Gorbačov však tento přístup odmítl  a opakovně  prohlašoval, že 

ostatní komunistické strany mají volnost a mohou sami určovat směr 

vývoje.  

Ztráta opory v SSSR a tlak na reformy vedení KSČ  velmi znejistil .  

Nutnost opírat se o Sověty navíc, jak konstatuje Kocian, 43 dlouhodobě  

vedla k poklesu důvěry občanů  v KSČ .  Spolu s oslabováním sociálního 

kontraktu to znamenalo vážné otřesení pozice strany.  

Jaká byla její  reakce? Brněnští politologové hovoří  o „pštrosí“ 

taktice KSČ . 44 Bezradnost strany tváří  v tvář  zhoršující se ekonomické 

situaci,  zvětšujícím se ekologickým problémům a rostoucí aktivitě  

opozice, stavěla stranu do stále vě tší  izolace. K této vnitřní izolaci se 

přidala i  izolace mezinárodní a vedení tak zůstalo, jak konstatuje Milan 

Otáhal, 45 jako onen pověstný ků l  v plotě .   

 

 

 

 

 

 
41 Praha_Washington_Praha, 2004, s. 3. 
42 KOCIAN, J., Politický systém v letech 1948-1989, 2005, s. 1238. 
43 Tamtéž. 
44 BALÍK, S.; HOLZER, J.; ŠEDO, J., Komunistická strana Československa, 2005, s. 1266. 
45 OTÁHAL, M., Opozice, moc, společnost 1969-1989, 1994, s. 88. 
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2. KSČ během sametové revoluce 
 

V předchozí kapitole jsem se snažil popsat aktuální situaci, v níž se 

Komunistická strana Československa ocitla v závěru roku 1989, v době ,  

kdy do ztráty jejího mocenského monopolu zbývaly jen dny.  

V Československu sílilo společenské napět í ,  probouzela se 

občanská společnost,  ekonomika státu se ocitala ve stále více se 

prohlubující krizi,  k tomu je možno přidat prohlubující se motivační 

krizi. 46 V Polsku i v Maďarsku byly demokratizační změny v plném 

proudu, a události nabíraly spád i v dosud konzervativní NDR. Ze 

společnosti  se vytrácel strach, který dříve panoval.  Jistě  k tomu přispě lo 

i  šíření proslulé nahrávky projevu Miloše Jakeše z Červeného Hrádku. 

Tyto společenské změny se ale odehrávaly především „pod povrchem“, 

v rovině  psychologické. „Kromě  stále se rozšiřujícího okruhu disidentů  

v prostředí intelektuálů  zůstává obyvatelstvo apatické,“ 47 sdě lovala do 

USA svému ministerstvu zahraničí  ještě  9. l istopadu americká 

velvyslankyně  v ČSSR. Tato její  domněnka svědč í  o tom, že 

v Československu panoval zdánlivý klid. 

Byl to ale ten příslovečný klid před bouří ,  jež vypukla 17. 

listopadu 1989 násilným potlačením poklidné studentské manifestace 

k uctění památky Jana Opletala. Tato událost v symbolický den 50. 

výročí  tragických události roku 1939, podpořená rozšířením pozděj i  

vyvrácené zvěsti  o smrti studenta Martina Šmída, vedla k tomu, že i  

v ČSSR se dali věci do pohybu.  

Tématem této kapitoly není ani tak podrobná chronologie všech 

událostí  l istopadu a prosince 1989, jako spíše analýza vývoje a dění 

uvnitř  komunistické strany, její reakce na stupňující se protesty 

veřejnosti ,  procesy diferenciace vedení vzhledem k přístupu k opozici a 

personální změny. Tato témata jsou nesmírně  dů ležitá pro budoucí 

směřování strany, což potvrzují  autoři  práce Komunismus v České 

 
46 Pojem motivační krize neboli motivační dekrescence používá politolog Karel Vodička (viz VODIČKA, 
Karel; CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha : Portál, 2003. 
s 115 - 131). Považuje ho za prvotní příčinu kolapsu komunismu. 
47 Praha_Washington_Praha, 2004, s. 45. 
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republice ,  podle nichž „jednou z nejvýznamně jších determinant 

ovlivňujících současné postavení KSČM v českém politickém spektru je 

právě  role, kterou KSČ  sehrála v průběhu sametové revoluce v roce 

1989.“ 48 

 

2.1. Ve víru revoluce 
 

Zpráva o průběhu a násilném ukončení studentské manifestace 

z předchozího dne se začala 18. listopadu rychle šířit  navzdory mlčení 

oficiálních médií.  Studenti pražských vysokých škol vstoupili  do stávky, 

objevila se řada prohlášení a provolání. K studentům se následně  

připojili  divadelníci.  Dále vydalo první den po zásahu na Národní tř ídě  

odsuzující stanovisko Hnutí za občanskou svobodu, 49 Charta 77 50 a 

Společnost pro lidská práva. 51 Úřední orgány strany a státu však mlčely. 

Zdálo se, že čelní představitelé strany ne zcela odhadli závažnost 

situace, jakoby vůbec nepočí tali  s možností eskalace událostí . 

Zareagovali totiž velice pomalu a nesmě le.  Balík, Holzer a Šedo reakci 

na průběh roku 1989 označují doslova za amatérskou. 52 

 První oficiální vyjádření př išlo 19. listopadu, kdy ve večerních 

hodinách vystoupil v Československé televizi předseda české vlády 

František Pitra. Ten obvinil „některé kruhy doma i v zahraničí“,  že 

využily pietní shromáždění „k organizování destabilizace a rozvratu“ a 

vyzval k rozvaze a občanské odpovědnosti. 53 To nebylo prohlášení, které 

by společnost mohla akceptovat. 

Téhož dne, 19. listopadu, bylo v pražském Činoherním klubu 

založeno Občanské fórum, které sdružovalo řadu opozičních skupin 54 i  

 
48 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 85. 
49 Deset pražských dnů 17.-27. listopad 1989: dokumentace, 1990, s. 33-34. 
50 Tamtéž, s. 34-35. 
51 Tamtéž, s. 35-36. 
52 BALÍK, S.; HOLZER, J.; ŠEDO, J., Komunistická strana Československa, 2005, s. 1268 
53 Prohlášení předsedy české vlády Františka Pitry. Výzva k rozvaze a odpovědnosti. Rudé právo. 20. 11. 
1989, r. 70. č. 273, s. 1. 
54 Mimo jiné se na činnosti OF podílela Charta 77, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, 
Československý helsinský výbor, Kruh nezávislé inteligence, Hnutí za občanskou svobodu nebo Klub za 
socialistickou přestavbu - Obroda. 
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některé představitele stran Národní fronty. Ve svém provolání 

formulovalo první verzi požadavků  vůči  režimu - vyšetření postupu 

státních orgánů  vůči  demonstracím z posledních měsíců ,  propuštění 

politických vězňů  a odstoupení nejvíce zkompromitovaných 

představitelů ,  např .  Gustáva Husáka, Miloše Jakeše, Jana Fojtíka, Karla 

Hofmanna, Aloise Indry či  Miroslava Štěpána.  

Své prohlášení vydal i  přípravný výbor Československé sociální  

demokracie. Vyzval k obnovení činnosti strany. Tento budoucí souputník 

a soupeř  KSČM se zmínil i  o možnosti koexistence sociálně  

demokratické a komunistické strany v případě ,  že tato se zřekne násilí  a 

diktatury. 55 

Dne 20. listopadu vydaly na mimořádném plenárním zasedání své 

stanovisko vlády ČSSR, ČSR a SSR. V něm v souvislosti s rozehnáním 

manifestace 17. listopadu zaznělo, že „vlády ČSSR, ČSR a SSR souhlasí  

s opatřeními, která mě la za cíl  obnovit pořádek, chránit majetek a životy 

občanů .“ 56 I toto vyjádření orgánů  státní moci vyvolalo odpor veřejnosti . 

Její  volání bylo slyšet čím dál hlasitěji .  Počty různých vyjádření 

k situaci a prohlášení o podpoře studentům rostly exponenciální řadou, 

jak dokazuje soubor dokumentů  z období 17. - 27. listopadu Deset 

pražských dnů . 57 

Též v oblasti médií se projevily propastné rozdíly mezi stranou a 

společností .  Rudé právo, orgán ÚV KSČ ,  píše v souvislosti se 17. 

listopadem o „štvavých vysílačkách“, které šíří  dezinformace o průběhu 

pietního aktu a jeho potlačení,  přičemž samo události  zlehčuje, popírá 

násilí  a hájí  oprávněnost zásahu. 58  

Zatímco Rudé právo se urputně  drží starých a obehraných floskulí, 

nekomunistická média, například Svobodné slovo a Lidová demokracie, 

tedy stranické listy ČSS a ČSL, prolomila dosavadní cenzorské bariéry a 

počínají 21. listopadu informovat otevřeně  a svobodně .   

 
55 Deset pražských dnů 17.-27. listopad 1989: dokumentace, 1990, s. 50 
56 Vlády ČSSR, ČSR a SSR k událostem 17. listopadu. Dialog ano - konfrontace ne. Rudé právo. 21. 11. 
1989, r. 70, č. 274, s. 1. 
57 Deset pražských dnů 17.-27. listopad 1989: dokumentace, 1990, 672 s. 
58 Viz Očité svědectví. Rudé právo. 20. 11. 1989, r. 70, č. 273, s. 1. 
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Velmi rozpačitě  působilo vystoupení Miloše Jakeše 

v Československé televizi 21. listopadu. 59 Ten ostatně  s  odstupem času 

ve svých pamě tech přiznává, že události zastihly vedení strany 

nepřipravené. 60 

O tom, že strana nebo přesněji  stranické vedení se ocitlo de facto 

v izolaci,  svědčí  i  pohyby v ostatních stranách Národní fronty, odkud se 

ozývají hlasy na podporu demonstrantům. Už 19. 11. vydala ČSS 

prohlášení, 61 v němž požaduje při jetí  novely zákona shromažďovacího a 

spolčovacího. O pár dní pozděj i ,  24. 11. zasedal ÚV ČSS, který se 

vyslovil pro větší  autonomii l idové strany na KSČ  a pro svobodné volby. 

V ČSL bylo vedení strany loajální komunistům, avšak zároveň  sílila 

pozice „Obrodného proudu“ a z řad nižších složek strany a č lenské 

základny př ichází podpora stávkujícím studentům a požadavek na 

svobodné volby. 62 Dne 24. listopadu dokonce vyzvala pražská organizace 

ČSL vedení strany k rezignaci.  A k té také o dva dny pozděj i  došlo. 

Na 24. listopadu bylo přes odpor Miloše Jakeše 63 svoláno 

mimořádné zasedání ÚV KSČ .  Jakeš jistě  tušil ,  že se má čeho obávat.  

Jeho pozice už byla neudržitelná. Vyjádření z úvodu jednání, že 

podmínky pro další rozvoj socialismu zajistíme, „když budeme dál dělat 

čestnou a poctivou politiku a postupovat v duchu osvědčené zásady 

‚Čelem k masám’,“ 64 nesvědčilo o Jakešově  schopnosti a připravenosti 

adekvátně  reagovat na situaci,  kterou hodnotil  jako nástup „bílého 

teroru“. 65 O Jakešově  zoufalé bezradnosti vypovídá i  závěr jeho druhého 

vystoupení: „Co mám tedy dělat,  co mám udě lat jako generální tajemník? 

(…) Co mám udělat ,  poraďte.“ 66  

Kýžené rady se Jakešovi nedostalo, přišla spíše řada kritických 

vystoupení směrem ke stranickému vedení.  Nakonec tedy na tomto 
 

59 Projevme všichni vysokou občanskou odpovědnost, rozum a odvahu. Rudé právo. 22. 11. 1989, r. 70, č. 
275, s. 1. 
60 JAKEŠ, M., Dva roky generálním tajemníkem, 1996, s. 109. 
61 Deset pražských dnů 17.-27. listopad 1989: dokumentace, 1990, s. 43-44. 
62 Tamtéž, s. 147. 
63 Viz JAKEŠ, M., Dva roky generálním tajemníkem, 1996, s. 112. 
64 Poslední hurá: stenografický záznam z mimořádných zasedání ÚV KSČ 24. a 26. listopadu 1989. Praha 
: Cesty, 1992. s. 14. 
65 Tamtéž, s. 56. 
66 Tamtéž. 
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zasedání došlo k odstoupení generálního tajemníka i ostatních členů  

předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ .  Novým generálním tajemníkem se 

stal  dosavadní předseda výboru pro stranickou práci, Karel Urbánek. 

Tento nepří l iš známý funkcionář byl politicky nezkušený, stejně  jako 

jeho předchůdce. Byl typickým produktem pokř iveného vnitrostranického 

výběru v KSČ .  Za pozornost stojí,  že ještě  22. listopadu Urbánkem 

řízené zasedání výboru pro stranickou práci vyslovilo plnou podporu 

Miloši Jakešovi. 67  

Občanské fórum nebylo s novým vedením zcela spokojeno a 

požadovalo další personální změny. 68 K nim došlo 26. listopadu na 

dalším mimořádném zasedání ÚV KSČ .  Z funkce byli uvolněni například 

Miroslav Štěpán či  Josef Lenárt.  Výměna vedení byla krokem nutným, 

ale nikoli dostačujícím. Občanské fórum vznášelo na komunisty další,  

mnohem závažnější  požadavky. Průběh interakce těchto dvou subjektů  

bude předmě tem další podkapitoly. 

Je zřejmé, že staré vedení ztratilo nejenom důvěru veřejnosti ,  ale i  

části strany. O postojích č lenské základny svědčí  řada vyjádření 

základních a závodních organizací KSČ ,  které podporovaly stávky, 

včetně  té generální,  a žádaly personální změny. 69 Tady ale Jiří  Suk 

upozorňuje na dů ležitý rozdíl mezi Prahou a ostatními částmi republiky. 

V hlavním městě  existovala mezi stranickými funkcionáři  nejistota a 

názorové kolísání, kdežto v okresech a krajích převažovalo dogmatické 

hodnocení situace. 70 „Okresní a krajské funkcionáře komunistické strany 

muselo dění v Praze šokovat,“ 71 tvrdí Suk. Tuto dogmatickou či  

ortodoxní část komunistické strany doplňují brněnští politologové 72 o ty 

komunisty, kteří  byli ve straně  „z prospěchářských důvodů“ a stavě l i  se 

proti reformám a požadovali razantní vypořádání se s opozicí,  aby si 

udrželi současné postavení.  

 

 
67 Deset pražských dnů 17.-27. listopad 1989: dokumentace, 1990, s. 304. 
68 Tamtéž, s. 479. 
69 Viz Deset pražských dnů 17.-27. listopad 1989: dokumentace, 1990, 672 s. 
70 SUK, J., Labyrintem revoluce, 2003, s. 40. 
71 Tamtéž. 
72 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 86. 
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2.1.1. Jednání s opozicí 
V Československu až do listopadu 1989 nebyla na rozdíl od Polska a 

Maďarska opozice režimem akceptována jako partner k vyjednávání. 

Nedošlo ale ani ke zformování relevantní vnitrostranická opozice. Možná 

i  proto byla strana naprosto nepřipravená a zaskočená. Ovšem totéž platí  

i  pro Občanské fórum. Milan Otáhal trefně  vystihuje situaci prvních dnů  

a týdnů ,  kdy „společnost se nacházela v bodě ,  kdy vedení KSČ  j iž nebylo 

schopno vládnout, ale opozice ještě  nebyla připravena nebo schopna 

převzít moc“. Občanské fórum o ni z počátku ani neusilovalo. V části OF 

byla rozšířená představa „nepolitické politiky“, která se neslučovala 

s revolučním převzetím moci. Dle historika Jiř ího Suka OF „tlumilo 

revoluční dynamiku“ 73 a „pohybovalo se na samé hranici veřejné vů le“. 74 

Společnost byla naladěna vůči  KSČ  radikálněji .  OF ale zvolilo smířl ivou 

cestu vyjednávání a postupného předávání moci. 

Představa, že za jeden stůl  spolu zasednou Václav Havel spolu 

s dalšími předními disidenty a normalizátoři  typu Husáka č i  Jakeše, se 

nejeví pří l iš realisticky. Pro OF byl přijatelný předseda federální vlády 

Ladislav Adamec, který projevil jistou dávku progresivity. Již 21. 

listopadu se sešel s „představiteli  studentských, umě leckých a 

občanských kruhů“, byť  se jednalo jen o informativní schůzku, nikoli o 

jednání o konkrétních požadavcích a navíc na ni nebyl připuštěn Václav 

Havel.  

Jiří  Suk 75 hodnotí Adamce jako člověka, který se odpoutal od 

vedení strany, nemohl se však odpoutat od strany samotné, a to i  z toho 

důvodu, že mě l  ambice stanout v jejím čele. To bylo jeho limitem a 

v tom se lišil  od svého nástupce ve funkci premiéra, Mariána Čalfy. 

Adamec pochopil,  že dosavadní straničt í  l ídř i  jsou „ztraceni“ a 

mocenské centrum se přesouvá jinam. To dokazuje i  fakt,  že OF během 

listopadu s vedením KSČ  nejednalo, s výjimkou jedné schůzky s Karlem 

 
73 SUK, J., Labyrintem revoluce, 2003, s. 25. 
74 Tamtéž. 
75 Tamtéž, s. 46. 
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Urbánkem. 76 Jak ale konstatuje Jiří  Suk, 77 pozici Adamce oslabilo to, že 

se ocitl  bez stranické podpory. 

 Adamec byl skrze své poradce, především Oskara Krejč ího, v  

kontaktu s Michalem Horáčkem a Michalem Kocábem z iniciativy Most, 

jež byla součástí  OF a snažila se zprostředkovat dialog s režimem. První 

vážné jednání, na kterém zástupci OF Adamcovi přednesli své základní 

požadavky, proběhlo 26. l istopadu. Pozdě j i  téhož dne Adamec vystoupil 

jako host OF na demonstraci na Letenské pláni,  ovšem jeho projev se 

nesetkal s pochopením a tímto jeho nevydařeným vystoupení se 

Adamcova pozice dále zhoršila.   

V ponděl í  27. listopadu pak proběhla dvouhodinová generální 

stávka, která zasadila režimu další zdrcující ránu. Jak prohlásil  na jedné 

z demonstrací na Letenské pláni Václav Havel,  „generální stávka by se 

mě la stát  skutečně  všenárodním neformálním referendem o vedoucí úloze 

jedné strany.“ 78 O výsledku tohoto „referenda“ nemohlo být pochyb. 

Federální shromáždění 29. listopadu skutečně  vypustilo z ústavy vedoucí 

úlohu KSČ  (článek 4). 79 Strana se tak formálně  vzdala čtyřicet let 

trvajícího mocenského monopolu. Neznamenalo to ale její  definitivní 

kapitulaci. Svědčí  o tom dokument „Praktiky KSČ  pro boj s Občanským 

fórem“ 80 určený řadovým č lenům strany. Ten vyzývá k infiltraci 

Občanského fóra členy KSČ ,  oddělení OF a studentů  a zabránění šíření 

místních OF. 

Přesto oznámilo 28. listopadu nové stranické vedení nižším 

složkám strany, že KSČ  „bude muset“ respektovat OF jako politického 

partnera, 81 a také proběhlo druhé jednání OF s Adamcem. Na něm OF 

 
76 Tato poněkud rozpačitá schůzka proběhla 6. prosince. Viz HANZEL, Vladimír (ed.). Zrychlený tep 
dějin : reálné drama o deseti jednáních : autentické záznamy jednání představitelů státní moci s 
delegacemi hnutí Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu v listopadu a prosinci 1989. Praha : OK 
centrum, 1991. s. 200 - 232. 
77 SUK, J., Labyrintem revoluce, 2003, s. 44. 
78 Obrovská, dosud nevídaná demonstrace v Praze na Letné. Mladá fronta. 26. 11. 1989. Mimořádné 
vydání, s. 3. 
79 Dále byl vypuštěn článek 6 o vedoucí roli KSČ v Národní frontě a článek 16 o marxismu-leninismu 
jako státní ideologii. 
80 Deset pražských dnů 17.-27. listopad 1989: dokumentace, 1990, s. 499. 
81 SUK, J.; CUHRA, J.; KOUDELKA, F., Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 
1985-1990, 1999, s. 103. 
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rozšíř i lo své požadavky. Požadovalo mimo jiné demisi federální vlády, 82 

byť  pouze jako techniku její  rekonstrukce, 83 nikoli kompletní výměnu. 

Adamec dostal šanci sestavit a vést novou vládu. Při  jednání demisi 

odmítl 84 a OF mu ustoupilo.  

Občanské fórum po celou dobu volilo zdrženlivý, uvážlivý postoj a 

mírnilo radikálně jší postoje veřejného mínění. Postup OF v této šachové 

partii  se jevil poněkud zvláštně .  V době ,  kdy se vítězství opozice zdálo 

nevyhnutelné, zvolila raděj i  defenzivní taktiku. Jiří  Suk hodnotí roli 

postup opozice takto: „Opozice nepožadovala o mnoho více, než co byla 

státní moc ochotna učinit  ze své vlastní vůle.“ 85 OF se inspirovalo 

kulatými stoly v Polsku a Maďarsku. Chtě lo postupný přechod, aby KSČ  

nesla odpovědnost za stav, do kterého zemi přivedla. Zvolilo, jak uvádí 

Suk „taktiku vně jší  kontroly moci“. 86 Nepřipravenost OF chopit se ihned 

politických funkcí je pochopitelná. Kde sehnat ze dne na den lidi,  kteří  

ovládají praktické stránky každodenní politiky? I proto se Občanskému 

fóru velmi hodil komunista Čalfa. 

Ale nepředbíhejme. Dne 3. prosince Adamec vyhlásil  vládu „15:5“ 

(tzn. s účastí patnácti členů  KSČ),  která vyvolala ve veřejnosti vlnu 

nesouhlasu. I Občanské fórum ji odmítlo a dalo Adamcovi čas do 10. 

prosince na provedení rozsáhlejší  rekonstrukce. Ani nyní ho tedy OF 

nezatratilo a netrvalo na jeho demisi. Znovu tak „odhalilo svoji 

nepřipravenost převzít moc.“ 87  

Na dalším jednání s Adamcem 5. prosince představilo OF a VPN 

své návrhy na obsazení některých ministerských postů .  Adamec 

podmínky odmítl a začal hrozit demisí. 88 Tu nakonec podal 7. prosince. 

OF se stalo de facto hegemonem. Přesto nakonec nepožadovalo post 

premiéra. Adamec za svého nástupce navrhl dosavadního místopředsedu 

vlády Mariána Čalfu, což OF a VPN akceptovalo s tím, že jejich návrhy 

 
82 HANZEL, V. (ed.), Zrychlený tep dějin, 1991, s. 46. 
83 Tamtéž, s. 68. 
84 Tamtéž, s. 54. 
85 SUK, J., Labyrintem revoluce, 2003, s. 49. 
86 Tamtéž, s. 55. 
87 Tamtéž, s. 59. 
88 HANZEL, V. (ed.), Zrychlený tep dějin, 1991, s. 164. 
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o 

devět  

ežila a pustila se do boje o své 

místo na slunci v nových podmínkách.  

 

 Pro KSČ  však byla od 17. do 

24. lis

na složení vlády budou respektovány. Jednání u „kulatého stolu“ o 

složení federální vlády se uskutečnilo 8. prosince za pří tomnosti 

zástupců  KSČ ,  ČSS, ČSL a dalších stran a organizací. 89 Následující den 

ještě  proběhlo jednání OF a VPN s Mariánem Čalfou. 90 Návrhy OF a 

VPN byly př ijaty a 10. prosince prezident Husák jmenoval vládu 

„národního porozumění“. Ta je symbolickým vyústěním toho, co Suk 

označuje jako „historický kompromis“. 91 Z dvaceti  členů  vlády byl

komunistů .  

Prezident Husák následně  abdikoval a OF spolu s VPN ohlásilo 

kandidaturu Václava Havla na tento post. Končí  tak jedna fáze střetu 

demokratické opozice a komunistické moci. Během ní se stupňoval tlak 

na KSČ  a ta se musela vzdát řady svých pozic. Přestože Občanské fórum 

si mezi veřejností získalo dominující  postavení a komunismus byl 

v Československu poražen, Komunistická strana Československa jako 

nejmasovější  politická strana v zemi př

2.1.2. Konflikt či kompromis 
Pro vypořádání se s revoluční situací přicházelo v úvahu i  násilné, 

„konfliktní“ řešení. Dle Balíka, Holzera a Šeda „vedení KSČ  mě lo,  

pokud nadále chtělo hrát výraznou roli,  v zásadě  na výběr dvě  možnosti -  

buď  použitím násilných prostředků  celé revoluční hnutí potlači t ,  a nebo 

ihned přistoupit na jeho požadavky a umožnit tak alespoň  části  KSČ ,  aby 

se stala aktivní proreformní součástí  dění.

topadu charakteristická pasivita.“ 92  

Na zasedání ÚV KSČ  dne 24. listopadu zazně lo několik požadavků  

k násilnému řešení.  Například ministr národní obrany Milán Václavík 

                                                            
89 Viz HANZEL, V. (ed.), Zrychlený tep dějin, 1991, s. 294 - 379. 

ER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 90. 

90 Viz HANZEL, V. (ed.), Zrychlený tep dějin, 1991, s. 382 - 483. 
91 SUK, J., Labyrintem revoluce, 2003, s. 59. 
92 FIALA, P.;  HOLZ
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navrh

t“. 93 

ohl být v srpnu 1968 přes noc svolán tzv. vysočanský sjezd.“ 94 

Mohli

edošlo, což Jakeš považuje za chybu. „Totální mobilizace strany, 

kterou

ká 

strana

zkomplikovala pozici OF, které do této funkce nominovalo Václava 

                                                           

oval „uvést do bojové pohotovosti armádu, Bezpečnost, milici  (…), 

aby tyto složky byly připraveny, jestliže k něčemu dojde, věci řeši

Nakonec ale komunisté nevyužili  služeb armády a jednotky 

Lidových milicí,  svolané do Prahy, byly zakrátko zase odvolány.  

 Ještě  se nabízela jedna možnost, jak čelit rostoucím 

demonstracím. Pro komunistické strany obecně  je charakteristická 

propracovaná struktura, díky níž může být v krátkém čase aktivizována 

č lenská základna. Jak uvádě jí  Balík a kol. ,  díky tomu „mohlo být během 

noci v únorových dnech 1948 zaplněno Staroměstské náměstí ,  stejně  jako 

ovšem m

 ale stejné organizační výhody komunisté „využít“ v listopadu 

1989?  

Podle Miloše Jakeše 95 se na předsednictvu ÚV KSČ  19. listopadu 

uvažovalo o svolání masového shromáždění komunistů  do Prahy, které 

by mě lo čelit  rostoucí aktivitě  opozice a studentů .  Autorem návrhu byl 

vedoucí tajemník městského výboru pražské KSČ  Miroslav Štěpán. Již 

následující den ale Štěpán usoudil,  že tato varianta není reálná, a proto 

k ní n

 si tolik přála uvést do chodu, byla však sotva možná,“ 96 tvrdí Jiř í  

Suk. 

Když tato varianta selhala, strana se dle Milana Otáhala po 

odstoupení ÚV 24. listopadu zaměř ila na pokus „o zahájení ‚kulatého 

stolu’, u něhož by jako dva rozhodující partneři  zasedli Komunistic

 Československa a Občanské fórum.” KSČ  pak nasadila jakousi 

„reformní image“, provedla to však podle Otáhala dosti  neohrabaně . 97 

O tom, že strana přizpůsobila svoji taktiku novým poměrům, 

svědčí  požadavek KSČ  z 11. prosince na př ímou volbu prezidenta, 

protože ta se nyní stala hlavním cílem KSČ .  Tímto krokem značně  

 
93 Poslední hurá: stenografický záznam z mimořádných zasedání ÚV KSČ 24. a 26. listopadu 1989. Praha 
: Cesty, 1992. s. 70. 
94 BALÍK, S.; HOLZER, J.; ŠEDO, J., Komunistická strana Československa, 2005, s. 1249. 
95 JAKEŠ, M., Dva roky generálním tajemníkem, 1996, s. 110. 
96 SUK, J., Labyrintem revoluce, 2003, s. 40. 
97 Tamtéž. 
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demokracie“ chtěla prezentovat jakožto 

„obro

 přidal se 

na stranu vítězů  a ve volbách v roce 1990 kandidoval za VPN. 

 

.2. Vítězové a poražení 

                                                           

Havla. Jednalo se dle Jiř ího Suka o „politický kalkul“ KSČ ,  která se jako 

iniciátorka „jedinečného kurzu 

zená a osvícená“ strana. 98 

Taktika komunistů  byla taková, že chtěl i  ve Federálním 

shromáždění, ve kterém mě l i  vě tšinu, 99 prosadit  přímou volbu prezidenta, 

a předpokládali,  že v ní zvítězí Ladislav Adamec. „Občanské fórum se 

obává, že pokud by se opoziční hlasy rozdělily mezi Dubčeka a další  

kandidáty, mohl by komunistický kandidát (…) získat vě tšinu,“ 100 

potvrzuje nejistotu Občanského fóra Shirley Temple Black. Jednání u 

kulatého stolu 13. prosince mě lo tuto situaci vyřešit,  ale neuspě lo. 

Marián Čalfa vycítil  šanci přesvědči t  demokraty o své loajálnosti  a 

zvýšit své šance na setrvání ve vládě ,  a nabídl proto Havlovi pomoc. 

Havel jeho nabídku přijal.  Čalfa začal jednání s poslanci, zřejmě  jim 

slíbil ,  že si mohou poslanecký mandát ponechat do svobodných voleb, 

pokud Havla podpoří ,  a možná se uchýlil  i  k tvrdším formám nátlaku. 

K tomu se přidaly též nátlakové aktivity studentů .  Výsledkem bylo 

zvolení Václava Havla Federálním shromážděním 29. prosince do funkce 

prezidenta. Bylo to i  vítězství Mariána Čalfy, který se ve funkci 

premiéra udržel až do roku 1992. Čalfa ale řady KSČ  opustil ,

2
 

Volbou Václava Havla zhasly veškeré výraznější  ambice Ladislava 

Adamce. Od prosince 1989 do září  roku 1990 sice působil  v čele KSČ  a 

ještě  dva roky byl poslancem Federálního shromáždění, pak ale 

z politiky definitivně  odešel. Miloš Jakeš byl 5. prosince vyloučen 

z KSČ ,  o týden pozděj i  se vzdal poslaneckého mandátu a stáhl se do 

ústraní.  Karel Urbánek zastával funkci generálního tajemníka pouze 
 

98 Tamtéž, s. 214. 
99 Většinu si KSČ držela, přestože jako výsledek jednání u kulatého stolu odstoupilo nebo bylo odvoláno 
122 komunistických poslanců z obou komor FS a pouze 14 z nich bylo nahrazeno jinými komunisty 
(mezi těmito nově příchozími byli například Miroslav Grebeníček či Vasil Mohorita). 
100 Praha_Washington_Praha, 2004, s. 285. 
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o ÚV zvoleného na XVII. 

sjezdu

 

person

b

 vytvoření územní organizace KSČ  v Čechách a na Moravě  

(t j .  KS

ce a 

Moho

místopředseda ÚV KSČM a nyně jší  europoslanec Miroslav Ransdorf. 

                                                           

necelý měsíc, do mimořádného sjezdu strany, který se konal v Praze 20. 

a 21. prosince, a v červnu 1990 z politiky též odešel.  Na tomto sjezdu jej 

v čele strany nahradil  právě  Ladislav Adamec, který se stal předsedou. 

Vasil Mohorita byl zvolen tajemníkem strany. Také byl zvolen nový 

ústřední výbor. Ze 197 členů  a kandidátů  staréh

 strany zůstali  v novém ÚV pouze č tyři .   

Z celého  tohoto výč tu je patrné, že došlo k poměrně  rozsáhlým

álním obměnám. Jakými změnami ale prošla strana jako taková?  

Mimořádný sjezd při jal odpovědnost za předchozí politiku a 

omluvil se o čanům za předchozí chyby a omyly, k nimž došlo 

v uplynulých jednačtyřiceti letech. 101 Revidoval i  postoj k 

„osmašedesátníkům“, adresoval jim omluvu a vyzval je k návratu do 

strany, 102 a také byla zrušena platnost Poučení z krizového vývoje ve 

straně  a společnosti po XIII.  sjezdu KSČ .  Sjezd dále rozhodl o rozpuštění 

Lidových milicí.  Akční program KSČ 103 deklaroval odhodlání stát  se 

moderní politickou stranou v prostředí pluralitní demokracie a 

distancoval se od stalinského modelu. A v neposlední řadě  bylo 

rozhodnuto o

ČM). 

Na jedné straně  tedy vidíme řadu kroků  vedoucích k vyrovnání se 

s minulostí .  Na straně  druhé si komunistická strana na rozdíl od svých 

„bratrských“ stran v Polsku, Maďarsku a NDR zachovala název. Do 

svého čela si navíc zvolila předlistopadové vrcholné politiky - Adam

ritu. Otázka budoucího charakteru strany tak zůstala otevřená. 

Během listopadových dnů  se také zformovalo první reformně  

orientované hnutí uvnitř  KSČ ,  Demokratické fórum komunistů .  To se 27. 

listopadu od strany odštěpilo. Působil v něm například pozdější  

 
101 Prohlášení k občanům ČSSR (mimořádný sjezd KSČ 20. prosince 1989). [cit. 2. března 2008]. 
Dostupný z WWW: <http://www.kscm.cz/article.asp?thema=2730&item=24181>. (viz příloha) 
102 Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968-69 (mimořádný sjezd 
KSČ 20. prosince 1989). [cit. 2. března 2008]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kscm.cz/article.asp?thema=2730&item=26459>. (viz příloha) 
103 Akční program Komunistické strany Československa. Za demokratickou socialistickou společnost 
v ČSSR. Rudé právo. 22. 12. 1989, r. 70, č. 301, s. 1-2. 
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Z prohlášení 104 a programových tezí 105 Demokratického fóra vyplývá, že 

se distancuje od stávajícího vedení KSČ  a požaduje důslednou reformu a 

demokratizaci strany. 

Výše citovaný dokument Praktiky pro boj s Občanským fórem  se o 

Demokratickém fóru zmiňuje a vrhá na něj  poněkud jiné svě t lo. Vyzývá 

řadové členy KSČ ,  aby navozovali  nejednotnost OF prostřednictvím 

zakládání mnoha levicových spolků ,  například právě  Demokratického 

fóra. Proto na něj  můžeme nahlížet jako na “krycí manévr, který však byl 

neúspěšný“. 106 

  Na zajímavý aspekt polistopadového působení strany upozorňuje 

Fiala a kol. Komunistická strana totiž v Československu „nebyla v roce 

1989 veřejností vnímána jako spolutvůrce demokratizačního procesu (na 

rozdíl od Maďarska č i  Polska).“ 107 Tato pozice, do které se ale dostala 

vlastní vinou, jí  stavěla do potenciální opozice vůči  novému politickému 

systému a napomohla jejímu směřování do role antisystémové strany. 

Dalším významným faktorem byl pohled Občanského fóra na 

přechod k demokracii.  OF nechtělo boř i t  stávající instituce, ale využít je 

k přechodu. Zdeněk Jič ínský během jednání OF s premiérem Adamcem 

28. listopadu prohlásil ,  že OF chce postupovat „ústavními formami“. 108 

Tento způsob zaruči l  ústavní a právní kontinuitu a přinesl řadu 

problémů .  Jedním z nich je i  legitimizace KSČ .  Ovšem realističnost  

jiných variant je sporná a je otázka zdali by zákaz či  rozpuštění strany 

nepřineslo více problémů  nežli by jich vyřešilo. O tomto tématu bude 

podrobněj i  pojednáno ve čtvrté kapitole. Nejprve je ale nutné podívat se 

na konflikty, jež eskalovaly poté, co strana de facto přišla o moc, 109  a o 

to se bude snažit následující kapitola. 

 

 
 

104 Dvě prohlášení Demokratického fóra komunistů (22.11.1989 a 27.11.1989). [cit. 9. března 2008]. 
Dostupný z WWW: < http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005010142>. 
105 Programové teze Demokratického fóra komunistů (27.11.1989). [cit. 9. března 2008]. Dostupný 
z WWW: <http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005010141>. 
106 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 94. 
107 Tamtéž, s. 89. 
108 HANZEL, V. (ed.), Zrychlený tep dějin, 1991, s. 51. 
109 De iure tomu tak bylo až ve volbách v červnu 1990. 
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3. Období po revoluci (1989 -1993) 
 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) vnikla 31. března 1990 

jako územní organizace Komunistické strany Československa (KSČS 110), 

č ímž byla odstraněna dosavadní asymetrie způsobená existencí 

Komunistické strany Slovenska (KSS). V prvních letech demokratického 

vývoje probíhala v KSČM intenzivní debata o dalším směřování. 

Konzervativci vedli spor s reformně  orientovaným křídlem strany. 

Proběhly pokusy o změnu názvu, včetně  vnitrostranického referenda o 

této otázce. V rámci strany vzniklo několik frakcí a platforem, které 

pozděj i  stranu opustily nebo zanikly. Došlo také k pokusu zapojit  KSČM 

do širší levicové koalice a překonat tak izolaci strany.  

Než se ale k těmto událostem dostaneme, chtěl  bych předeslat 

jednu věc, kterou považuji za podstatnou. Domnívám se, že pro radikální 

rozchod s minulostí,  pro autentickou reformu, která ve svých důsledcích 

musí být malou vnitrostranickou „revolucí“, je nejpř íhodnější  právě  

období revoluční či  těsně  porevoluční. S tím jak mizí počáteční nejistota, 

usazuje se politický a tedy i stranický systém a strana si upevňuje 

voličskou základnu, klesá pochopitelně  odhodlání provést radikálnější  

změny. Např íklad pouhá změna názvu je dnes, po dvaceti letech 

fungování značky KSČM jen obtížně  představitelná, kdežto v roce 1989 

nebo 1990, po čtyřiceti letech fungování zcela zdiskreditované značky 

KSČ ,  by vypuštění komunistické ideologie z názvu bylo mnohem méně  

problematické. 

Polský a maďarský příklad ukazuje, že je možné jít  cestou 

rozpuštění komunistických stran a „sociáldemokratizace“ jejich 

nástupkyň .  I  na Slovensku se podařilo dosáhnout obdobného úspěchu. 

Proč  k tomu v období po roce 1989 v případě  české komunistické strany 

v dostatečné míře nedošlo, to se pokusím v této kapitole objasnit.  

 

 
110 Komunistická strana Československa začala používat tuto zkratku od roku 1990 na žádost slovenských 
komunistů. 
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3.1. Reflexe vývoje ze strany KSČM 
 

První drobné krůčky, které strana učinila směrem k vyrovnání se 

s vlastní minulostí ,  lze vysledovat již do prosince 1989. Již jsem 

zmiňoval například přehodnocení postoje k intervenci z roku 1968, č i  

vyloučení nejzkompromitovanějších funkcionářů  (kromě  Miloše Jakeš to 

byl například Miroslav Štěpán), i  když tento krok je třeba vnímat 

především jako úlitbu veřejnému mínění. Jaký je tedy reálný vztah 

KSČM k vlastní totalitní a autoritářské minulosti? 

 

3.1.1. Pohled KSČM na svou minulost 
Z oficiálních vyjádření nejvyššího orgánu strany, tedy sjezdu, se 

k předlistopadovému období vyjadřuje výše zmíněné Prohlášení 

k občanům ČSSR ,  přijaté na prosincovém mimořádném sjezdu strany v 

roce 1989. Uznání odpovědnosti za chyby minulosti ,  omluva občanům a 

distanc od starého vedení poněkud znehodnocuje přihlášení se k tomu 

dobrému, co výstavba socialismu přinesla. 111 Vyzdvihování úspěchů  

minulého režimu slýcháme od komunistů  často, kdežto k omluvě  se 

komunistič t í  funkcionáři  odmítají  vracet.  Omluva z tohoto sjezdu je tak 

jedinou, která byla takto jasně  formulována. 

Volba Adamce a Mohority do čelních stranických funkcí 

znamenala zachování personální kontinuity s předlistopadovou činností  

strany. Kontinuitu symbolizovalo i zachování názvu strany. Změny tedy 

proběhly především v rovině  deklaratorní.  

K pochopení skutečné míry sebereflexe v KSČM jsou spíše než 

oficiální,  pro širokou veřejnost určené výstupy, podstatnější  méně  

formální, ale o to upřímnější  projevy, směřované příznivcům a 

potenciálním voličům strany. Zajímavý rozbor tohoto jevu činí Stanislav 

 
111 Prohlášení k občanům ČSSR (mimořádný sjezd KSČ 20. prosince 1989). [cit. 2. března 2008]. 
Dostupný z WWW: <http://www.kscm.cz/article.asp?thema=2730&item=24181>. (viz příloha) 
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Balík ve svém článku KSČM a její  vztah k vlastní minulosti . 112 Balík 

kromě  oficiálních dokumentů  rozlišuje ještě  další  tř i  úrovně .   

První z nich představují postoje ke snahám o nápravu 

komunistických křivd a k pokusům o vyrovnání se s minulostí 

z iniciativy ostatních politických sil .  Tady zmiňuje snahu o revizi 

restitučních zákonů ,  trvalý odpor vůči  lustračnímu zákonu č i  zamítavé 

stanovisko ke snahám odškodnit obět i  komunistického bezpráví.  Do této 

úrovně  aktuálně  spadá i  zamítavý postoj KSČM ke vzniku Ústavu pro 

studium totalitních režimů .     

Druhou rovinou jsou vyjádření představitelů  strany směrem 

k členské základně ,  které bývají často velmi radikální.  „Únor 1948 

otevřel cestu k budování lidsky i ekonomicky spravedlivější  společnosti,  

(…) a dnes „stojíme před zásadní otázkou (…) jak vytvoři t  podmínky pro 

systémovou a revoluční změnu společnosti ,“ 113 prohlásil  například 

předseda Komunistického svazu mládeže a místopředseda pražské rady 

KSČM Josef Gottwald při  př í ležitosti  108. výroč í  narození „výrazné a v 

pravdě  jedinečné osobnosti dělnického a komunistického hnutí,“ 114 

Klementa Gottwalda.  

A konečně  třetí úrovní jsou postoje řadových č lenů  strany ke 

komunistické minulosti.  Ty jsou podle Balíka ovlivněny velmi vysokým 

věkovým průměrem č lenů .  „Ne každý je schopen si ve stáří  př iznat, že 

jeho celoživotní víra byla falešná a klamná, a proto je obranná reakce 

poměrně  silná.“ 115 Díky tomu se můžeme u těchto lidí často setkat s 

kladným hodnocením minulého režimu.  

Stanislav Balík shrnuje vztah KSČM k vlastní minulosti  takto: 

„slova čelných představitelů  KSČM o vyrovnání se strany se svou 

minulostí nejsou pravdivá. Usnesení mimořádného sjezdu KSČ  

z prosince 1989 (…) lze již v této souvislosti  považovat za vyhaslé či  

 
112 BALÍK, Stanislav. KSČM a její vztah k vlastní minulosti. Středoevropské politické studie. 2004, roč. 
6, č. 2-3, s. 1-13. [cit. 2. května 2008]. Dostupný též z WWW:  
<http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=200>. 
113 Projev místopředsedy PR KSČM 23. 11. 2004. [cit. 30. března 2008]. Dostupný z WWW:  
< http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/jgo_kg.htm>. 
114 Tamtéž. 
115 BALÍK, S., KSČM a její vztah k vlastní minulosti. 
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neplatné.“ 116 Jako doklad této skutečnosti bych uvedl například nedávné 

prohlášení Výkonného výboru ÚV KSČM: "KSČM se hlásí k revolučnímu 

základu Února 1948 a vysoce oceňuje práci a obětavost generací  

budovatelů  první formy socialismu, které se na prosazení této cesty a 

následném rozvíjení jejích pozitivních stránek podílely." 117 

Proč  se KSČ  nedokázala výrazněj i  rozejít  se svou minulostí? 

Z jakého důvodu nedošlo k tak radikální transformaci jako v případě  

polské či  maďarské vládnoucí strany? Zajímavého rozdílu mezi českou 

komunistickou stranou a jejími polskými a maďarskými protějšky si 

všiml Lubomír Kopeček. 118 KSČM si totiž na rozdíl  od těchto stran 

udržela masový charakter, 119 kdežto členská základna poklesla k roku 

1993 v případě  postkomunistů  v Polsku na méně  než 60 000 a 

v Maďarsku na 35 000 č lenů .   

Hloušek a Kopeček upozorňují,  že vzhledem k tomu, že Polská 

sjednocená dělnická strana i  Maďarská socialistická dělnická strana 

zanikly, do nástupnických stran MSzP a SdRP se museli č lenové nově  

přihlásit .  Uč inila tak jen minoritní část,  která akceptovala 

modernistickou reformní orientaci a rozchod s minulostí.  Tato skutečnost 

podle Kopečka výrazně  napomohla „sociáldemokratizaci“ těchto stran. 

„Pragmatická vedení se záměrně  odřízla od ‚konzervativní‘ č lenské 

základny, jež v případě  KSČM zatvrzele brání jakékoli změně ,“ 120 

doplňuje politolog Josef Mlejnek ml. V  KSČM totiž nedošlo 

k přeregistraci členstva a strana př ijala veškerou č lenskou základnu 

české části  KSČ .   

Přestože si  ale KSČM zachovala členskou základnu, nedokázala si,  

jak konstatují Fiala a Mareš, udržet řadu osobností typu Vladimíra 

 
116 Tamtéž. 
117 Stanovisko k 60. výročí únorových událostí v r. 1948. [cit. 5. května 2008]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kscm.cz/article.asp?thema=2727&item=37665>. (viz příloha) 
118 KOPEČEK, L., Transformace středoevropských komunistických stran - polský a maďarský příklad. 
119 Ještě v roce 1993 měla KSČM více než 317 tisíc členů. 
120 MLEJNEK ml., Josef. Od konkurence ke spolupráci? Vztah ČSSD a KSČM po roce 1989. In 
FAJMON, Hynek; BALÍK, Stanislav; HLOUŠKOVÁ, Kateřina (eds.). Dusivé objetí : historické a 
politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Brno : Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), 2006. s. 35. 
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Dlouhého či  Valtra Komárka, a tyto osobnosti pak chyběly při  

prosazování reforem. 121 

Další úhel pohledu na problematiku transformace komunistických 

stran přináší teoretický rámec přechodů  k demokracii .  

 

3.1.2. Československý přechod k demokracii 
V oblasti  tranzitologie vzniklo několik odlišných typologií  přechodů  

k demokracii.  Jednou z nich je typologie T. L. Karlové a P. 

Schmittera 122,  která považuje za zásadní proměnné aktéry (elity nebo 

masy) a strategie, které tito aktéři  volí (kompromis či  silové řešení).   

S využitím této typologie by Československá tranzice nejvíce 

odpovídala typu, který je označován jako reforma . 123 Je pro ně j 

charakteristické, že rozhodujícími aktéry jsou masy a tyto masy volí jako 

cestu k řešení konfliktu multilaterální kompromis.  

 Maďarsko je naproti  tomu případem, jež se blíží definici tzv. 

paktu ,  tedy kompromisního postupu elit . 124 Podobně  tomu bylo i 

v Polsku, kde otevřela prostor pro přechod k demokracii dohoda elit . 125 

Obě  tyto tranzice sice nelze označi t  č istě  jako tzv. sjednaný přechod ,  

který je považován za nejperspektivnější  cestu, 126 ale oproti 

Československu by na pomyslné ose mezi negociovanou tranzicí a 

(násilnou) revolucí byly umístěny více směrem ke sjednanému přechodu. 

Ten pak usnadňuje akceptování nového politického systému těmi, kteří  

se podíleli  na fungování starého režimu. „Charakteristickým prvkem 

sjednané demokratizace (…) je skutečnost,  že alespoň  část autoritářské 

elity nepř išla zcela o svou sebedůvěru, (…) proto, že s důvěrou hledí na 

 
121  FIALA, Petr; MAREŠ, Miroslav. KSČM a koalice levý blok. Formování české levice a otázka 
transformace komunistické strany. Politologický časopis. 1999, roč. 6, č. 2, s. 184. 
122 Viz ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Praha : Portál, 2000. s 244 - 245 a  
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra; KUNC, Jiří. O přechodech k demokracii. Praha : Sociologické 
nakladatelství, 1994. s 63 - 69. 
123 Z tohoto hlediska není zcela vhodné hovořit v souvislosti s listopadem 1989 o „revoluci“, neboť 
revoluce představuje pouze další ze čtyř typů (pakt, reforma, vnucení, revoluce). 
124 DVOŘÁKOVÁ, V.; KUNC, J., O přechodech k demokracii, 1994, s. 66. 
125 SUK, J., Labyrintem revoluce, 2003, s. 55 
126 DVOŘÁKOVÁ, V.; KUNC, J., O přechodech k demokracii, 1994, s. 71. 
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možnost svého zapojení do demokratických poměrů ,“ 127 tvrdí Dvořáková 

a Kunc. Nevytvář í  se tak výrazné příkopy mezi nimi a novými elitami a 

to eliminuje antisystémové tendence v řadách příznivců  předchozího 

režimu. 

V Československu ale k tomuto nedošlo. Příslušníci starých elit ,  

kteří  spojovali své další aktivní politické působení s demokratickým 

systémem, například Marián Čalfa, Valtr Komárek, Vladimír Dlouhý a 

mnozí další,  se s komunistickou stranou rozešli.  Vina ovšem ležela 

především na straně  KSČ ,  neboť  „legitimita držitelů  politické moci 

spojovaná se jmény Biľak, Husák, Jakeš, ale fakticky všech 

významnějších funkcionářů ,  byla spjata právě  s  odmítnutím jediné možné 

alternativy východu zevnitř  autoritářského systému - l iberalizace.“ KSČ  

proto nemohla být a nebyla „veřejností  vnímána jako spolutvůrce 

demokratizačního procesu“. 128 Zároveň  ale nebyla ani zcela zavrhnuta a 

odsouzena jakožto nedemokratická organizace k zániku. 

 Dů ležitou roli v tom sehrála již dříve zmíněná jednání u kulatého 

stolu. Ta do značné míry legitimizovala KSČ  jako partnera. Tento stav 

následně  prohloubil zákon číslo 15/1990 Sb., který v lednu 1990 při jalo 

Federální shromáždění. Zákon stanovil,  že stávající (již existující) 

strany, mezi nimiž taxativně  jmenoval i  Komunistickou stranu 

Československa, se nemusejí na Ministerstvu vnitra znovu registrovat. 

Jednalo se tedy o právní uznání legitimity (legality) KSČ .   

Domnívám se proto, že Československo zůstalo takříkajíc „na půl  

cesty“. KSČ  byla „tolerována“, ale do nového systému nebyla (zejména 

svou vlastní vinou) vpuštěna. Například politologové Fiala a Strmiska 

hovoří  o „dohodě  o vyloučení“ 129 KSČM, kterou neformálně  uzavřely 

demokratické politické strany. Tento stav, který v určité míře trvá 

dodnes, představuje vážnou komplikaci pro stranický systém. Snaha 

k jeho překonání však ze strany KSČM nebyla příliš silná. Výjimku tvoří  

 
127 Tamtéž, s. 73. 
128 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 89. 
129 FIALA, Petr;  STRMISKA, Maxmilián. Systém politických stran v letech 1989 - 2004. In MALÍŘ, 
Jiří; MAREK, Pavel; a kol. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu v letech 1861–2004. 2. díl, Období 1938-2004. Brno : Doplněk, 2005. s. 1362. 
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pokus o zapojení se do integračních procesů  v levé části  spektra 

v podobě  koalice Levý blok, čemuž se věnuje závěr této kapitoly.  

Nejprve se ale podívejme na základní rozpor, který pramenil 

z rozdílného pohledu na směřování strany mezi reformně  laděnými 

komunisty a jejich ortodoxními č i  „konzervativními“ 130 soudruhy.  

 

3.2. Zpět ke kořenům (reformisté versus konzervativci) 
 

Komunistické strany obecně  bývají považovány za relativně  

disciplinované a jednotné. Přesto se v případě  českých komunistů  

můžeme alespoň  na počátku 90. let setkat s různými proudy č i  

stranickými platformami. V rámci urči té,  snad přijatelné míry 

zjednodušení jsem je rozdě l i l  do dvou skupin. První z nich tvoří  

reformisté,  otevření změnám, druhou konzervativci, kteří  naopak tlumí 

tlak na reformu. Konzervativci představují  jakési „jádro“ strany, 

relativně  pevné, opírající  se o značnou část členské základny. Naopak za 

reformisty lze považovat spíše malé skupinky, které kolem tohoto jádra 

oscilují v podobě  různých platforem, jež nemají pří l iš hluboké kořeny 

v členské základně ,  a jejich reformní snahy končí  neúspěšně ,  většinou 

oddě lením od KSČM a následnou marginalizací.  Přesto se reformistům 

v období od ří jna 1990 do června 1993 podaří  prosadit svého muže do 

čela strany a načas tak upozadit (ne však umlčet) konzervativce. 

Soupeření těchto dvou skupin se projevilo kromě  různých polemik 

ve stranickém tisku zejména na sjezdech strany. Výsledkem těchto střetů  

byly jednak urči té desintegrační tendence, ale také jeden pokus o 

integraci strany do širšího celku. 

 

3.2.1. Dezintegrační tendence 
V první řadě  je třeba ř íci , že dezintegrace postihla především komunisty 

na federální úrovni, tedy KSČS. Rozvolnění vztahu mezi českými a 

 
130 Když používám termín „konzervativní“ ve vztahu ke komunistům, mám tím na mysli pouze jejich 
upnutí se na minulost, odpor k jakýmkoli změnám, nikoli ideologický význam termínu „konzervatismus“. 
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slovenskými komunisty dokládá přeměna jednotné KSČS do federace 

dvou stran na 18. sjezdu Komunistické strany Československa 

v listopadu 1990 a rozdělení poslaneckého klubu ve Federálním 

shromáždění v září  1991. Komunistická stran Slovenska byla výrazně  

více reformě  orientovaná nežli její  český souputník. KSS podstoupila 

transformaci a přeměnila se ve stranu sociálně  demokratického typu. 

Projevilo se to též ve změně  názvu. 131  

Nás však zajímají zejména dezintegrační procesy, které postihly 

české komunisty. Pod pojmem dezintegrace nemám na mysli jen 

rozdě lení strany či  odštěpení jejích částí ,  ale i  narušování a oslabování 

její  jednoty (integrity) vznikem platforem a frakcí uvnitř  strany. Prvním 

projevem bylo ustavení neformálního hnutí v rámci KSČ ,  které se 

nazývalo Demokratické fórum komunistů  a j iž jsme ho zmiňovali 

v předcházející kapitole.  Tuto skupinu tvořili  proreformně  smýšlející 

komunisté. Pozděj i  se přeměnilo v samostatné hnutí Československé 

demokratické fórum  (ČSDF). Ve volbách však toto hnutí propadlo. Další 

platformou byla Demokratická levice KSČM .  Jejími č leny byli například 

Vasil  Mohorita č i  Michal Kraus (pozdě jší  předseda Poslaneckého klubu 

ČSSD). Platforma se angažovala ve prospěch radikálnější  reformy strany 

také na prvním řádném sjezdu KSČM.  

Sjezd se konal v ří jnu 1990 v Olomouci. Předsedou strany byl 

zvolen filmový režisér Jiří  Svoboda. 132 Ten byl činný již 

v předlistopadovém období. Postavil se například proti  stíhání slovenské 

spisovatelky Hany Ponické a dalších slovenských intelektuálů ,  odsoudil 

neadekvátní zásah bezpečnostních složek během „Palachova týdne“ jako 

„projev slabosti  a paniky“ a kritizoval i  kampaň  proti petici  Několik 

vět . 133 Podle záznamů  STB byl také 19. listopadu př í tomen v Činoherním 

klubu př i  zakládání OF a jménem pracovníků  a komunistů  ve filmu 

podpoři l  toto shromáždění. 134 

 
131 KSS nejprve přešla k duálnímu názvu Komunistická strana Slovenska - Strana demokratickej ľavice 
KSS - SDĽ), aby následně první část zcela vypustila a zůstala tak pouze SDĽ. 
132 V období od ustavujícího sjezdu KSČM v březnu 1990 působil v pozici předsedy strany Jiří Machalík. 
133 Viz OTÁHAL, M., Opozice, moc, společnost 1969-1989, 1994, s. 78-79. 
134 BENDA, Patrik (ed.). Securitas imperii 6/II : denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989. 
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Praha : Themis, 2000. s. 398. 
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Z výše řečeného vyplývá, že Jiří  Svoboda nepatři l  k dogmatikům a 

dával naděj i ,  že KSČM se dokáže transformovat ve standardní 

demokratickou stranu. Jeho zvolení ovšem dle Fialy a Mareše dokládalo 

pouze snahu KSČM o reformní „image“, kdežto zásadní reformu strana 

provést nehodlala. 135 

Demokratická levice KSČM vystoupila na olomouckém sjezdu 

s kritikou způsobu ř ízení strany a její  programové a politické profilace a 

požadovala změnu názvu strany. To posléze vedlo ÚV KSČM k vypsání 

vnitrostranického referenda. Referendum probíhalo v období od ří jna do 

prosince 1991 a zúčastnit se mohli všichni členové strany. Odpovídali na 

otázku, zdali jsou pro změnu názvu strany, přičemž mě l i  pouze možnosti 

ano nebo ne. Výsledky, které byly vyhlášeny na mimořádném sjezdu 1. 

února 1992, přehledně  ukazuje následující tabulka. 
 

Výsledky vnitrostranického referenda o názvu strany 

Č lenové s trany  

(potenciální  vol ič i )   

v  době  konání referenda  

354 545 100% 

Účast  v  referendu 291 783 82,30% 

Hlasy pro změnu názvu  

(a  h lasy neplatné)  
70 208 24,06% 

Hlasy prot i  změně  názvu 221 575 75,94 % 

(Zdroj :  Zpráva ÚV KSČM o č innosti  s trany od 1.  s jezdu KSČM) 

 

Z tabulky vyplývá, že vůle po změně  názvu mezi voličskou 

základnou nebyla. Téměř  dvě  třetiny všech č lenů  strany aktivně  

hlasovaly proti.  To bylo důvodem, proč  se koncem roku 1991 (kdy už byl 

výsledek referenda neoficiálně  znám) Demokratická levice KSČM  od 

strany odštěpila. Podílela se pak na vzniku Demokratické strany práce  

(DSP), 136 která však výraznějších politických úspěchů  nedosáhla. Další 

z reformních skupin, Demokratická platforma KSČM ,  se angažovala ve 

prospěch užší spolupráce levice. 

                                                            
135 FIALA, P.; MAREŠ, M., KSČM a koalice levý blok, s. 187. 
136 Demokratická strana práce se v závěru roku 1993 sloučila se Stranou demokratické levice. 
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Na druhém sjezdu KSČM v prosinci 1992 v Kladně  bylo ve Zprávě  

o č innosti strany od I.  sjezdu KSČM 137 konstatováno, že v rámci KSČM 

působí čtyři  názorové proudy - tradicionalistický, sociálně  demokratický 

(představovaný zejména Demokratickou levicí v KSČM), třetí , specificky 

navazující na teoreticko-metodologické zdroje a obracející se 

k pří tomnosti a budoucnosti,  a konečně  č tvrtý, představovaný 

Demokratickým fórem komunistů .  Podle Zprávy o č innosti  strany „nebyl 

nalezen a prosazen účinný způsob vzájemné inspirace a zhodnocování 

práce platforem“. 138  

Na tomto sjezdu také začal politický vzestup pozdějšího předsedy 

KSČM, Miroslava Grebeníčka, který zde byl zvolen místopředsedou 

strany. V programu, při jatém na sjezdu, se praví,  že „programovým cílem 

KSČM je zásadní přeměna společenského systému směrem 

k socialismu.“ 139  

Po sjezdu vznikla také další platforma, ovšem tentokrát nikoli 

reformistická, nýbrž silně  tradicionalistická. Nesla název Za socialismus  

a jejími č leny byl například Miroslav Štěpán 140 či  Jaromír Obzina. 

Nesouhlasila s při jatým programem, který Jiří  Svoboda interpretoval 

jako výzvu k reformě  a vedlo ho to ke znovu otevření otázky změny 

názvu. 141  

Tato jeho snaha vyvolala ale i  kritiku místopředsedy Grebeníčka a 

Miroslava Ransdorfa, který reprezentoval „neokomunistický“ proud. Ke 

Svobodově  krit ice se navíc přidalo i  Demokratické fórum komunistů .  

Situace byla dosti vyhrocená, pozice předsedy byla zpochybňována 

a navíc vyrůstal KSČM na levici silný soupeř  v podobě  ČSSD, nově  (od 

března 1993) vedené Milošem Zemanem. Bylo proto rozhodnuto pouhého 

pů l  roku po II.  sjezdu svolat na červen 1993 do Prostějova III.  sjezd, 
 

137 Zpráva ÚV KSČM o činnosti strany od I. sjezdu KSČM. In Dokumenty II. sjezdu Komunistické strany 
Čech a Moravy, 1992, s. 25. 
138 Tamtéž. 
139 FIALA, Petr; MAREŠ, Miroslav; PŠEJA, Pavel. Komunisté a jejich strany. In MALÍŘ, Jiří; MAREK, 
Pavel; a kol. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 
1861–2004. 2. díl, Období 1938-2004. Brno : Doplněk, 2005. s. 1417. 
140 Miroslav Štěpán byl, jak již bylo řečeno, v prosinci 1989 z KSČ vyloučen. Po odpykání trestu odnětí 
svobody byl ale jednou z pražských základních organizací KSČM přijat zpět. 
141 Jiří Svoboda píše členům KSČM a sympatizujícím. Rudé právo, 23. 2. 1993. [cit 9. května 2008]. 
Dostupné též z WWW: < http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005010120>. 



44 

 

                                                           

který mě l  vyřešit tyto vnitrostranické konflikty. Jiří  Svoboda se rozhodl 

předsednickou funkci znovu neobhajovat. Novým předsedou KSČM byl 

zvolen Miroslav Grebeníček, místopředsedy se stali  Václav Exner, 

Miroslav Ransdorf a Zdeněk Klanica. Název strany zůstal v souladu s 

výsledkem vnitrostranické diskuze 142 zachován. Byla též ukončena 

č innost platforem a ze strany byli znovu vyloučeni Štěpán a Obzina. 

Sociálně  demokratický i tradicionalistický proud byl t ímto potlačen. 

Definitivně  se tak prosadil proud „neokomunistický“. 143 Stanislav Balík 

s trochou nadsázky přirovnává tento sjezd k V. sjezdu KSČ  v roce 1929, 

kdy byl zvolen předsedou Klement Gottwald a došlo k její  bolševizaci. 144  

Došlo také k zostření rétoriky. Ve Zprávě  ÚV KSČM o vývoji  ve 

straně  od II.  sjezdu KSČM do III. sjezdu KSČM se můžeme dočíst  

například, že „vládnoucí elita prováděla politiku sociálního revanše a 

vlastnického převratu“, 145 vinou zahraniční politiky zejména směrem 

k sudetským Němcům „jsou ohroženy životní zájmy českého národa“ 146 a 

„pokračuje zápas o kontrolu nad pří tomností na základě  ovládnutí obrazu 

minulosti“. 147 Ve vystoupení Miroslava Grebeníčka na 1. zasedání ÚV 

KSČM po III.  sjezdu zaznělo mimo jiné, že čeští  komunisté působí 

 
142 Vnitrostranická diskuze probíhala od března do dubna 1993. Týkala se mimo jiné změny názvu strany 
či působení platforem. Výsledkem diskuze bylo, že většina strany si přeje zachování názvu (42 okresních 
organizací strany), ale nezanedbatelná část je ochotna změnu názvu podpořit (29 okresních organizací). 
Všechny okresní organizace byly pro úpravu stanov týkající se platforem (viz Zpráva komise o 
vyhodnocení vnitrostranické diskuze. In Dokumenty III. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy. 
Praha : Ústřední výbor KSČM, 1993. s. 13 - 19). 
143 Ve Zprávě ÚV KSČM o vývoji ve straně od II. sjezdu KSČM do III. sjezdu KSČM je tento proud 
charakterizován takto: „neokomunistický proud (…) spojuje možnou iniciativu strany ve společnosti 
s úsilím o nový typ společenské racionality oproštěný od jakékoli manipulace, který by měla strana oproti 
společnosti v předstihu promýšlet a realizovat ve své politické praxi“ (Dokumenty III. sjezdu 
Komunistické strany Čech a Moravy, 1993, s. 7). Tato podivná a nic neříkající charakteristika má možná 
zakrýt jednoduchou skutečnost, totiž že se jedná o tu část KSČM, která „zbyla“ po odchodu reformních 
frakcí a vyloučení představitelů ortodoxní frakce. Fiala a kol. používají toto označení „pro strategii 
pragmatického prosazování toho, co je z tradiční marxisticko-leninské ideologie možné prosadit v rámci 
daného pluralitního systému při současné tendenci maximálně posílit pozice strany v rámci tohoto 
systému“ (FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 
225). 
144 BALÍK, Stanislav. Lepší cesta pro naši zemi? KSČM na přelomu tisíciletí. Politologický časopis. 
2000, roč. 7, č. 1, s. 104. 
145 Zpráva ÚV KSČM o vývoji ve straně od II. sjezdu KSČM do III. sjezdu KSČM In Dokumenty III. 
sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy, 1993, s. 4. 
146 Tamtéž, s. 5.  
147 Tamtéž, s. 6. 
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v zemi, „kde je jeden z nejpravicovějších a nejkonzervativnější  režimů  

v Evropě .“ 148  

Vývoj se ale mohl ubírat i  j iným směrem. Šancí na změnu 

orientace strany a její  výrazně jší  zapojení do politického systému byl 

doposud jediný pokus o zač lenění KSČM do levicové koalice. 

 

3.2.2. Integrační tendence 
Určité náznaky užší spolupráce levice zazněly už na olomouckém sjezdu, 

kde tehdejší předseda Jiř í  Machalík hovoři l  ve svém projevu o nutnosti 

„spolupracovat se všemi levicovými a demokratickými silami v naší 

zemi“ 149 a ocenil aktivitu Demokratické platformy KSČM, které se 

„podaři lo učinit  vstřícné kroky k vytvoření volné unie levicových sil“. 150  

Prvotní impulz však nakonec vyšel nikoli  od KSČM, ale od 

marginálního hnutí Demokratická levice, 151 vedené středoškolským 

uči telem Lotharem Indruchem a usilující o spolupráci československé 

levice. Komunisté nabídku na vytvoření společné koalice při jali .  Bylo to 

krátce po neúspěšném referendu, které spolu s odštěpením Demokratické 

levice KSČM zpochybnilo vůl i  KSČM k reformě ,  a tak jim tato možnost 

zaštítit  se koalicí přišla vhod. „Analýza koalice Levý blok“, podle Fialy 

a Mareše „může napomoci porozumě t  skutečnosti , proč  vlastně  

k transformaci KSČM na postkomunistický typ levicové strany 

nedošlo.“ 152  

Koalice, jejíž přesný název zněl  Levý blok - KSČM a DL ČSFR 

byla uzavřena v březnu 1992. Měla to být koalice volební, ale s možností  

povolební spolupráce. 

Pro KSČM byla koalice nesmírně  výhodná. Umožnila skrýt název 

KSČM pod hlavičkou koalice, ale zároveň  si  strana zachovala relativně  

 
148 Vystoupení s. Grebeníčka na 1. zasedání ÚV KSČM. In Dokumenty III. sjezdu Komunistické strany 
Čech a Moravy, 1993, s. 60. 
149 Dokumenty I. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy. Praha : Ústřední výbor KSČM, 1990. s. 4 
150 Tamtéž. 
151 Toto hnutí si ještě před volbami 1992 rozšířilo název na „Demokratická levice ČSFR“, po rozdělení 
federace se pak vrátilo k původnímu názvu. Nelze ho zaměňovat s vnitrostranickou platformou 
Demokratická levice KSČM.  
152 FIALA, P.; MAREŠ, M., KSČM a koalice levý blok, s. 183. 
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suverénní pozici,  neboť  v koalici jednoznačně  dominovala. Demokratická 

levice tímto KSČM velmi posloužila, jelikož oslabila její  dosavadní 

izolaci.  Proto je možné na koalici Levý blok pohlížet také jako na pokus 

reformistů  o překonání této izolace a posílení pozice v levé části  

stranického spektra. 

Jak ukazuje sociologický průzkum, provedený mezi členy a 

sympatizanty KSČM, vě tšina z nich tento krok přivítala. 153 Jednalo se o 

řešení,  které byli schopni akceptovat jak konzervativci, tak reformisté. 

Do Levého bloku přistoupily v září  1992 podepsáním tzv. dohody o 

součinnosti  v Levém bloku  další levicové subjekty, ovšem pouze 

marginální. 154 Přesto to bylo podle Fialy a kol.  „jisté vyvrcholení snah o 

sjednocování levicového spektra“. 155  

Z následující tabulky vyplývá, že KSČM pod hlavičkou koalice 

Levý blok ve volbách uspě la.  Volby v roce 1992 pro ni byly druhé 

nejúspěšně jší  v polistopadové historii (v počtu hlasů ,  procentuálním 

výsledku i v počtu mandátů).  
 

Volební výsledky KSČM od roku 1990 do roku 2006 

 ČNR 1990 1  ČNR 1992 2  PS 1996 PS 1998 PS 2002 PS 2006 

Počet  

získaných 

hlasů  

954 690 909 490 626 136 658 550 882 653 685 328 

Výsledek v % 13,24 14,05 10,33 11,03 18,51 12,81 

Počet  

získaných 

mandátů  

32  35 22 24 41 26 

(Zdroj :  ČSÚ) 
1Komunist ická s t rana pod zkratkou KSČS kandidovala  jako jednotný subjekt  

 zahrnuj íc í  své územní  organizace KSČM a KSS.  
2Strana kandidovala  v  rámci  koal ice  Levý blok.  Výsledek plat í  pro  celou 

 koal ic i .  

                                                            
153 Závěrečná zpráva z operativního průzkumu 03-93 „Názory členů KSČM a sympatizujících na volby a 
volební kampaň.“ Převzato z FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České 
republice, 1999, 315 s. 
154 Později se na práci koalice podílely další subjekty, například České národní hnutí za mír a lidská 
práva, Hnutí 90, Levicová romská organizace a další. 
155 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 120. 
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Po třetím sjezdu strany se ale část č lenů  KSČM spolu s částí 

Demokratické levice ČSFR  dohodla na vzniku Strany demokratické 

levice .  Ta vznikla přeregistrováním DL ČSFR, což ale zbývající část DL 

kolem předsedy Indrucha neakceptovala a dál pokračovala v činnosti .  

Situaci ještě  dále znepřehlednil a zkomplikoval vznik strany Levý blok, 

kterou vytvoř i lo několik bývalých reformně  orientovaných členů  

KSČM, 156 například Marie Stiborová. 

V té době  se podle Fialy a Mareše stává koalice pro KSČM 

vzhledem k růstu preferencí ČSSD nadbytečnou. 157 Levicoví a středoví 

voliči  dali  přednost ČSSD a na KSČM tak „zbyli“ jenom její  tradiční 

voliči .  Proto ztrácelo „maskování“ v podobě  Levého bloku smysl. 

Rada Levého bloku, což byl poradní orgán koalice, 3. května 1994 

rozhodla o ukončení činnosti .  KSČM se tedy opět  stala samostatnou 

stranou. Zachovala si  stabilní voličskou podporou, kdežto ostatní 

levicové subjekty zůstaly marginální.  To platí  jak pro ultraordodoxní 

komunisty kolem Miroslava Štěpána, 158 tak i pro postkomunistické strany 

Levý blok a Strana demokratické levice, které se v roce 1998 slouč ily do 

Strany demokratického socialismu. Ta působí dodnes, avšak s minimální 

voličskou podporou. 

Jedinou relevantní politickou silou tak zůstala původní KSČM, 

která se podle Fialy a Mareše po této zkušenosti začala spíše než na 

reformu orientovat na to, aby byla ostatními stranami akceptována ve 

stávající podobě . 159 

„Historie koalice Levý blok a vývoj KSČM ukazují,  že také 

v České republice existovaly - stejně  jako v jiných postkomunistických 

zemích - tendence k transformaci komunistické strany resp. k zapojení 

 
156 Ke straně Levý blok přešlo dokonce 23 členů poslaneckého klubu koalice Levý blok (z celkového 
počtu 35 členů). Bylo to však jen dočasné oslabení KSČM. V dalších volbách v roce 1996 získala 22 
mandátů. 
157 FIALA, P.; MAREŠ, M., KSČM a koalice levý blok, s. 197. 
158 Po druhém vyloučení Miroslava Štěpána, vytvořila skupina kolem něj Lidovou unii národní a sociální 
záchrany. Později, v roce 1995, Štěpán založil Stranu československých komunistů, jež se v roce prosinci 
1999 přejmenovala na Komunistickou stranu Československa. 
159 FIALA, P.; MAREŠ, M., KSČM a koalice levý blok, s. 199. 
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reformované KSČM do širšího levicového uskupení“. 160 Příč inu 

neúspěchů  těchto snah vidí Fiala a Mareš uvnitř  samotné KSČM, „která 

oslabovala a postupně  zcela odmítla tendence k realizaci 

postkomunistické politiky a v níž přesvědčivým způsobem zvítězily síly,  

které nechtěly provést její přeměnu“. 161 

Situaci po zániku Levého bloku velmi přesně  shrnuje Josef 

Mlejnek ml. „Konec Levého bloku znamenal též ukončení jakýchkoli 

pokusů  o zásadnější reformu KSČM - ta od nástupu Miroslava 

Grebeníčka do čela strany v roce 1993 zůstává stranou spíše ortodoxně  

komunistickou (neokomunistickou), j íž č iní velký problém distancovat se 

od osoby J. V. Stalina.“ 162  

Tímto neblahým konstatováním musí kapitola skonči t ,  jelikož zde 

konč í  i  období, kterým se zabývala tato práce, a končí  t ím také jedna 

etapa vývoje komunistické strany. Etapa charakteristická vnitřními 

spory, vznikem řady platforem č i  frakcí a probíhající diskuzí o budoucím 

směřování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
160 Tamtéž. 
161 Tamtéž. 
162 MLEJNEK ml., J., Od konkurence ke spolupráci? Vztah ČSSD a KSČM po roce 1989, s. 39. 
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4.  Výsledky 
 

V závěrečné kapitole bych rád od minulosti obrátil  pozornost směrem 

k pří tomnosti a budoucnosti.  Jaké jsou výsledky procesu, který jsme si 

popsali v předcházejících třech kapitolách? Chci se zaměř i t  na dva 

aspekty. Prvním je dopad vývoje komunistické strany ve sledovaném 

období na její  současné postavení, druhým aspektem je perspektiva 

budoucího působení strany a cesty, j imiž se KSČM může ubírat.    

 

4.1. Dopad vývoje z let 1989-1993 na současné postavení KSČM 
 

Vývoj KSČM v tomto období se všemi negativy, o nichž jsem hovoři l ,  se 

projevil především v míře zapojení KSČM do politického procesu, v 

jejím koaličním potenciálu a v zařazení KSČM ve stranickém systému. 

Nejprve se stručně  podívejme, jak KSČM participuje v politickém 

procesu na nižší než centrální úrovni. 

Na komunální úrovni jsou komunisté relativně  velice úspěšní, 

v zisku mandátů  předstihují ČSSD a dosahují podobných výsledků  jako 

ODS. Koaliční spolupráce probíhá se všemi stranami (přes nevoli  vedení 

některých stran). KSČM zde pochopitelně  uplatňuje výhodu masové 

č lenské základny, která jí  umožňuje nasadit velký počet kandidátů  do 

zastupitelstev. Navíc má velmi disciplinovaný elektorát, což zvláště  u 

voleb druhého řádu s nízkou volební účastí  přináší další výhodu. Na 

úrovni obcí tedy KSČM funguje vcelku standardně  a její  minulost tomu 

není překážkou.  

O stupeň  výše, na krajské úrovni jsou sice komunisté velmi 

úspěšní v zisku mandátů  v zastupitelstvech, ale dosud se ani jednou 

nepodíleli na ustavení krajské rady. Mohlo by se zdát, že se tady 

uplatňuje ona „dohoda o vyloučení“. Např íklad usnesení bohumínského 

sjezdu ČSSD totiž zakazuje „politickou spolupráci“ s KSČM. 163 Je ale 

 
163 JUST, Petr. ČSSD vs. KSČM: spojenci či protivníci? Parlament, vláda, samospráva. [online] 9/2007 
[cit. 10. května 2008]. Dostupný z WWW: 
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otázkou, se zda jej vztahovat na krajskou úroveň .  Současný předseda 

ČSSD Jiří  Paroubek totiž interpretuje bohumínské usnesení jako zákaz 

„vládní spolupráce“, 164 což by možnost spolupráce v krajích 

nevylučovalo. Je tedy možné, že se po příštích krajských volbách situace 

změní.  

Nyní se ale blížíme k oblasti ,  na kterou se má pozornost zaměřuje 

především, tj .  k úrovni celostátní legislativy a exekutivy. V první řadě  je 

třeba si  alespoň  v obrysech charakterizovat český stranický systém jako 

takový. 

 

4.1.1. Stranický systém ČR 
Charakterizovat stranický systém České republiky není snadný úkol. Je 

třeba vnímat proměny systému v čase. Při  vymezení stranického systému 

vycházím z rámce, který stanovil  Giovanni Sartori  ve své práci Strany a 

stranické systémy . 165 Základní otázka, kterou si kladu, zní: Překročil  

stranický systém hranici polarizovaného pluralismu?  

Sartori stanovuje následující vlastnosti polarizovaného pluralismu: 

pří tomnost relevantních antisystémových stran, existence dvoustranných 

opozicí,  obsazení politického středu, polarizace (ideologická 

vzdálenost),  odstředivost,  ideologické rozstrukturování a neodpovědná 

opozice. 166 

Musíme ale Sartoriho polarizovaný pluralismus chápat, jako tzv. 

pólový typ, tedy hranici kontinua, jehož druhým pólem je umírněný 

pluralismus. Proto lze od konkrétního stranického systému očekávat 

splnění jen části vlastností a pouhé přiblížení se danému typu. 

V období do voleb v roce 1990 lze podle politologů  Fialy a Mareše 

stranický systém charakterizovat jako atomizovaný pluralismus. 167 Po 

 
 <http://www.parlament-vlada.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=403>. 
164 Tisková konference České strany sociálně demokratické, TOP Hotel Praha, Praha 4, 13. 5. 2006. [cit. 
7. května 2008]. Dostupný z WWW:  
<http://www.cssd.cz/internetove-noviny/projevy-a-vystoupeni/a1601.html> 
165 SARTORI, G., Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu, 2005, 466 s. 
166 Tamtéž, s 135-151. 
167 FIALA, Petr; MAREŠ, Miroslav. Konstituování systému politických stran v České republice (1989 - 
1992). Politologický časopis. 1997, roč. 4, č. 1,  s. 106. 
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prvních svobodných volbách se zač íná stranický systém pomalu 

strukturovat.  Strmiska a Fiala hovoří  o dvou vlnách strukturování 

stranické soustavy, které probíhaly do března 1990, respektive do června 

1996. 168 Poté, v období „stabilizace formátu stranického systému“ od léta 

1996 do června 1998, se systém pohyboval na hranici mezi umírněným a 

polarizovaným pluralismem. 169 

Ideologická vzdálenost byla největší  v období 1992 až 1998, kdy 

krajní póly představovala KSČM a SRP-RSČ .  Poté, co se republikáni 

nedostali  do parlamentu, posunul se pravý pól k ODS a ideologická 

vzdálenost se tím výrazně  zmenšila.  

Je ovšem jisté, že existence antisystémové opoziční strany (tedy 

nereformované KSČM) posunula systém o něco blíže polarizovanému 

pluralismu. V době  parlamentního zastoupení republikánů  stejně  jako 

v době  vlád ČSSD existovala dvoustranná opozice, což je další 

z charakteristik polarizovaného pluralismu. KSČM představuje zároveň 

také neodpovědnou opozici,  která si vzhledem k nulové perspektivě  

účasti  ve vládě  může dovolit  populistické volební sliby, aniž by musela 

nést zodpovědnost za jejich realizaci.  

Přes tyto prvky polarizovaného pluralismu však lze současný 

stranický systém České republiky i s ohledem na jeho vývoj 

charakterizovat jako výrazně  blížící se umírněnému pluralismu. 

 

4.1.2. Postavení KSČM ve stranickém systému 
Až dosud jsem KSČM označoval jako „antisystémovou“ stranu. Lze o 

KSČM jako o antisystémové straně  takto jednoznačně  hovoři t?  

Vě tšina politologů  opravdu charakterizuje KSČM jako stranu 

antisystémovou, případně  jako „odcizenou“, 170 „s nulovým koaličním, 

nicméně  výrazným vyděračským potenciálem.“ 171 Důvody tohoto 

hodnocení jsem, věřím, dostatečně  vysvět l i l  v předchozích kapitolách.  

 
168 FIALA, P.;  STRMISKA, M., Systém politických stran v letech 1989 - 2004, 2005, s. 1360. 
169 Tamtéž, s. 1375-1376. 
170 Tamtéž, s. 1375. 
171 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 273. 
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Politolog Miroslav Novák varuje, abychom se nenechali zmást 

zdánlivě  demokratickým působením komunistické strany, neboť  

„komunistické strany v rámci monopolistického politického režimu a 

komunistické strany v rámci pluralitního režimu se neliší jako vlk a 

beránek, nýbrž jako vlk, který si pochutnává na své obě ti ,  a vlk, který si  

cení zuby na koř ist ,  j íž prozatím není schopen se zmocnit“. 172 Jak 

rozpoznat „vlč í“ povahu komunistické strany, která se snaží zahalit  do 

beránčího rouna, to se pokusil objasnit politolog Michal Kubát. 173 

Stanovil několik proměnných, pomocí nichž lze rozpoznat 

nedemokratický charakter KSČM. Jednou z nich je okolí strany, tzn. 

přidružené organizace, straně  blízká média a podobně .  Zde stačí  zmínit 

nedávno rozpuštěný Komunistický svaz mládeže 174 nebo Haló noviny  či  

ještě  radikálně jší  Naši pravdu .  „Charakter těchto organizací (…) 

nenechává nikoho na pochybách a jejich úzká vazba na KSČM dostatečně  

vypovídá o ní samé,“ 175 píše Kubát.  

Další z proměnných je pochopitelně  program. Situaci komplikuje, 

že „chtějí  l i  se [komunisté] přiblížit  prostřednictvím voleb moci (…), 

musí se přetvařovat a ‚hrát si  na demokracii’ ,  tedy ukrývat svou 

antisystémovou orientaci“. 176 Přesto z některých náznaků ,  například 

kritiky demokracie, jakožto demokracie jen pro bohaté, z úvah o návratu 

k imperativnímu mandátu nebo ze snah o zpřísnění mediálních zákonů ,  

lze podle Kubáta vyč íst  mezi řádky nedemokratické základy KSČM.      

Již jsme se dotkli zapojení KSČM do politického procesu na 

nižších úrovních. Jak je tomu v té nejdůležitější ,  centrální sféře? 

Zde je situace jak známo taková, že parlamentní strany 

nepřipouště jí  koaliční spolupráci s KSČM ve vládě .  Koaliční potenciál 

KSČM je tak de facto nulový. Situace se ale může měnit,  což naznačila 
 

172 NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran : úvod do jejich srovnávacího studia.  Praha : 
Sociologické nakladatelství, 1997. s. 71. 
173 KUBÁT, Michal. Komunistická strana Čech a Moravy v politickém systému České republiky. In 
DROBNÝ, Tomáš (ed.). Komunismus v nás - cesta do minulosti nebo budoucnosti? : sborník přednášek z 
konference konané dne 24. června 2000 v Senátu Parlamentu České republiky v Praze. Brno : Občanský 
nadační fond, 2000. s. 20 - 31. 
174 Důvodem rozpuštění byl programový cíl hnutí „revoluční překonání kapitalismu a (…) odstranění 
soukromého vlastnictví“. 
175 KUBÁT, M., Komunistická strana Čech a Moravy v politickém systému České republiky, 2000, s. 24. 
176 Tamtéž, s. 26. 
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j iž možnost realizace menšinové vlády, tolerované KSČM po volbách 

2006. Lze předpokládat,  že tolerance vlády ze strany KSČM je jakýsi 

předstupeň  k budoucí participaci na vládě  č i  „test“ reakce veřejnosti na 

tento krok. 

 KSČM nepři jala moderní „eurokomunismus“ a představuje 

tradiční komunistický proud. I  proto není dosud KSČM č lenem Strany 

evropské levice a má pouze statut pozorovatele. Nedokázala totiž 

akceptovat její  stanovy, odsuzující stalinské metody. Je to strana, která 

odmítá NATO a doporuči la svým voličů  hlasovat i  proti vstupu do EU. 

KSČM také udržuje kontakty s komunistickými stranami na Kubě ,  

v Číně ,  ve Vietnamu a KLDR. Program KSČM je charakteristický 

„sociálním populismem, a využíváním egalitářských afektů  a protestních 

nálada části  veřejnosti“. 177  

KSČM svou pří tomností v Poslanecké sněmovně  zmenšuje 

manévrovací prostor ostatních politických stran a znesnadňuje utváření 

vládních koalic. Díky jejímu postavení vznikají  v České republice vlády, 

menšinové č i  problematicky většinové, často ideologicky heterogenní. 

KSČM také zabraňuje úplné alternaci vlád, brzdí bipolární směřování 

systému a jeho dostředivost.   

Strana je v izolaci od prvních svobodných voleb, tedy již více než 

18 let stojí  v opozici vůč i  každé exekutivě .  Tato pozice vede k tomu, že 

KSČM pochopitelně  absorbuje značnou část „protestních hlasů“.  

V poslední době  se objevují urči té náznaky prolomení její  izolace, 

zejména ze strany ČSSD. Po volbách v roce 2006 nebylo daleko 

k uzavření menšinové vlády, s „tolerancí“ KSČM. Již v roce 2002 se také 

komunisté dostali do vedení Poslanecké sněmovny, prostřednictvím 

Vojtěcha Filipa, který získal místopředsednické křeslo. A jakási „tichá“, 

neformální parlamentní koalice mezi ČSSD a KSČM fungovala i  v závěru 

volebního období 2002 - 2006, kdy spory ve vládní koalici vedly ČSSD 

k tomu, že nemalou část klíčových zákonů  prosazovala s KSČM navzdory 

svým vládním koaličním partnerům. Tyto indicie ukazují, že stávající 

 
177 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 160. 
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„dohoda o vyloučení“ KSČM přestává platit .  Kam však tento krok může 

vést?  

 

4.2. Budoucí směřování KSČM 
 

V závěru se zaměř íme na možnosti budoucího vývoje. V úvahu přichází 

několik variant.  Jako ideální se nabízí možnost sice opožděné, ale zato 

radikální reformy strany, což by vyžadovalo mimo jiné jednoznačné 

odmítnutí jakékoli návaznosti na zloč innou minulost, 178 přihlášení se 

k základním pilířům polistopadového vývoje, akceptování euroatlantické 

orientace a sociálně-ekonomického systému. Tato varianta se ale nejeví 

jak pravděpodobná. 

Další možností je postupné prolomení izolace i přes 

nereformovanost strany. Je ale otázka, zda KSČM vůbec chce změnu 

svého postavení ve stranickém systému a zda jí  nevyhovuje pozice 

protestní strany. Případné vládní angažmá by totiž mohlo vést ke ztrátě  

voličské přízně .   

Často se objevuje názor, že řadu problémů  vyřeší demografický 

vývoj č lenské základny. Politolog Josef Mlejnek ml. však upozorňuje, že 

tento názor je velmi zjednodušený. 179 Konstatování toho typu, že probíhá 

permanentní pokles členské základny a vzrůst průměrného věku, že 

v roce 2003 bylo 50 % členů  starší  sedmdesáti  let,  a že členové, kteří  

vstoupily do strany až po listopadu 1989, tvoří  pouze 5,7 % č lenské 

základny, by opravdu mohla vést k závěru, že nad KSČM se „stahují 

mračna“ a její  perspektiva je spíše ve stínu hřbitovních zdí než na 

výsluní politické moci. Následující graf zaznamenává trvalý pokles 

č lenské základny. 

 

 
178 Viz zákon číslo 198/193 Sb., který označuje KSČ jako „organizaci zločinnou a zavrženíhodnou“. 
179 MLEJNEK ml., J., Od konkurence ke spolupráci? Vztah ČSSD a KSČM po roce 1989, s. 47. 
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Mlejnek ale přináší trochu jiný úhel pohledu. Stotisícová členská 

základna totiž znamená, že 5,7% polistopadových členů  je ve výsledku 

5 700 lidí,  8,7 % členů  do padesáti let je 8 700 lidí a 20% č lenů  mezi 

padesáti a šedesáti je 20 000 lidí. 180 „O takových počtech členů  se 

většině  českých demokratických stran ani nesnilo“, dodává Mlejnek. 

Akceschopnost strany tedy není poklesem a stárnutím členstva fatálně  

ohrožena. 

Dokládá to i  následující tabulka, která ukazuje podíl členů  a 

voličských hlasů .  Tento podíl pravidelně  roste.   

 

Podíl  č lenů  s trany a voličů  KSČM v letech 1992 -  2006 

Rok 1992* 1996 1998 2002 2006 

Počet  vol ičů  909 490 626 136 658 550 882 653 685 328 

Počet  č lenů  354 549 171 323 142 490 113 027 88 000** 

Procento 

č lenů  mezi  

vol ič i  

39 % 27 % 22 % 13 % 13% 

Podíl  2 ,6 :1  3,7 :1  4,6 :1  7,8 :1  7,8 :1  

* V roce 1992 se jedná o volby do ČNR, od roku 1996 o volby do PS.  

**odhad 
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180 Údaje jsou z roku 2003. 
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Z počátečního poměru voličů  a obdržených hlasů  2,6:1 se 

v posledních dvou volbách dostáváme k číslu 7,8:1. KSČM tedy ztrácí 

č leny, ale vůbec jí  to nebrání v oslovování voličů .  

 

4.2.1. Alternativa vývoje po roce 1989 - zákaz či rozpuštění KSČM 
Podívejme se na alternativní možnosti  řešení otázky existence 

komunistické strany. Důležitý je v této věci vztah nekomunistické 

veřejnosti ke KSČM. Kromě  toho, že působí na ostatní polit ické strany, 

má vliv i  na smýšlení komunistů  a jejich vztah k demokratickému 

politickému systému. Postoje občanů  byly od počátku relativně  smířl ivé. 

Série výzkumů  veřejného mínění, které provedl tým sociologů  

Ústavu pro výzkum veřejného mínění při  FSÚ v listopadu a prosinci 

1989 to prokazují.  „Ačkoli s KSČ  spojovalo své naděje do budoucna 

v této době  jen málo lidí (…) a přestože důvěra v představitele této 

strany klesala, (…) nepožadovali  občané paušální vylučování komunistů  

z vlády či  dalších orgánů  ani z veřejného života. (…) Většině  lidí šlo o 

to, aby byl zlikvidován totalitní monopol KSČ ,  ne aby byla zrušena KSČ .  

Svědčí  o tom i názory na zastoupení ve vládě:  8% občanů  nechtělo, aby 

byli komunisté ve vládě ,  57% si myslelo, že by jich tam mě la být 

menšina, 16% bylo názoru, že by jich tam mohla být asi  polovina, 16% 

uvádělo,  že na členství ministrů  v KSČ  nezáleží.  (…) Takto tolerantní 

přístup občané projevovali těsně  poté, co se setkala s masovým odporem 

snaha sestavit vládu označovanou někdy jako 15:5.“ 181 Společenské 

klima zřejmě  ve shodě  s heslem „nejsme jako oni“ nepřálo tvrdé rep

K tomu se př idala velká míra „kolaborace“ během normalizace, 

která vedla k tomu, že po revoluci nebylo tak silné volání po zákazu 

KSČ .  Během normalizačních let si  velká část obyvatelstva více či  méně  

„zadala“ s komunisty, a toto černé svědomí bránilo zastávat radikálnější  

postoje.  

Navzdory tomu se objevily i  ojedině lé snahy o razantně jší postih 

KSČM. Např íklad v dubnu 1990 pražský prokurátor Tomáš Sokol zaslal 
 

181 SLEJŠKA, Dragoslav; HERZMANN, Jan; a kol. Sondy do veřejného mínění (Jaro 1968, Podzim 
1989). Praha : Svoboda, 1990. s. 57. 
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komunistické straně  dopis, v němž informoval, že na její  činnost 

v hlavním městě  bude nahlíženo jako na možné naplnění trestného činu 

podpory a propagace fašismu a podobných hnutí.  Podporu tomuto kroku 

vyjádři la mimo jiné všechna krajská OF. Konfederace politických vězňů  

v květnu 1990 uspořádala na Václavském náměstí  demonstraci 

s několikatisícovou účastí,  jejímž požadavkem bylo postavení KSČ  mimo 

zákon. Pro zákaz KSČ  se též v květnu 1990 vyslovily v „Prohlášení 

historických demokratických politických stran“ 182 i  ČSSD, ČSL a 

Demokratická strana Slovenska.  

Ať  už to bylo čistě  morální stanovisko, nebo se k němu př idaly i  

postranní úmysly, mě ly tyto aktivity značný dopad na KSČM. Ve svých 

důsledcích byl však jejich vliv na stranu paradoxně  spíše „pozitivní“.  

Volání po postihu KSČM vyvolalo uvnitř  strany nesouhlasnou 

reakci.  Např íklad Miroslav Grebeníček na II.  sjezdu prohlásil ,  že nad 

KSČM nepřetržitě  visí „Damoklův meč  zákazu naší působnosti“, a dále 

hovoři l  např íklad o „antikomunistické hysterii“. 183 Jak to ovlivnilo 

směřování strany?  

Zpráva ÚV KSČM o č innosti  strany od 1. sjezdu KSČM , 184 

přednesená na 2. sjezdu strany nastiňuje možné alternativy vývoje KSČM 

v době  po 1. sjezdu.  

První z nich představovala radikální změny, tak jak byly 

požadovány ostatními stranami, tzn. změna názvu, snížení počtu členů ,  

odmítnutí myšlenky komunismu a uznání odpovědnosti za vývoj do roku 

1989. Tato alternativa byla „reálná za podmínek důsledného 

uskutečňování politiky národního porozumění, avšak sama reálnost této 

alternativy byla vyloučena právě  opuštěním politiky národního 

porozumění a eskalací antikomunismu,“ 185 píše se ve zprávě .  

Je těžké posoudit,  do jaké míry je toto tvrzení odrazem reálného 

smýšlení a prožitků  českých komunistů  a do jaké míry je to pouze 

 
182 SUK, J., Labyrintem revoluce, 2003, s. 497. 
183 Dokumenty II. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy, 1992, s. 1-6. 
184 Zpráva ÚV KSČM o činnosti strany od I. sjezdu KSČM. In Dokumenty II. sjezdu Komunistické strany 
Čech a Moravy, 1992, s. 7-29. 
185 Tamtéž, s. 8. 
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„výmluva“, umě  využívající výše zmíněné náznaky represe ke 

zdůvodnění neuskutečnění opravdové reformy, kterou si strana nepřála.  

Faktem ale je, že potencialita rozpuštění či  zákazu komunistické 

strany a dokonce i právního postihu komunistů  byla reálná. Strach 

z těchto kroků ,  prezentovaných komunisty jako „agresivní“ 186 č i 

„militantní“ 187 antikomunismus vedl k představě  nespravedlivého útisku 

až „perzekuce“ a tím stranu jednoznačně  sjednocoval a bránil větší 

dezintegraci.  Tvrdí to i  výše citovaná Zpráva o činnosti strany od I.  

sjezdu ,  podle níž „vnější  podně ty působily na život strany do jisté míry 

stmelujícím a aktivizujícím efektem“. 188 To, že tyto kroky naplněny 

nebyly, a objevovaly se jen jejich náznaky, považuji za nejhorší z 

možných řešení. Otevřenější  atmosféra vůči  komunistům by mohla 

přispět  k jejich integraci.  Dvořáková a Kunc v této souvislosti kladou 

provokativní otázku, „zda neexistuje vztah nepř ímé úměrnosti  mezi 

reálným překonáním autoritářské minulosti a intenzitou symbolického 

účtování s ní. Zda neplatí ,  že čím méně  historického odstupu 

charakterizuje nový režim vůč i  starému a čím méně  změn v mentalitě  i  

v institucích proběhlo, tím výrazněji  bývá minulost nejen polit izována, 

nýbrž i kriminalizována.“ 189 Myslím, že tento aspekt nelze zapomínat.  

Další alternativou, kterou Zpráva zmiňuje, je jakási radikalizace a 

ideologizace strany a vyjádření zásadního odporu vůči  probíhajícím 

společenským změnám s vidinou odvety za pád předlistopadového 

režimu. Třetí , nejméně  pravděpodobná varianta spočívala v dobrovolném 

rozpuštění KSČM. Čtvrtá pak představovala rozpad KSČM do několika 

subjektů .  Její  nenaplnění je opět  vysvě t lováno tlakem vnějšího prostředí 

(alternativa zákazu KSČM), který vedl k semknutí se a překonání 

názorových rozepří  ve straně .   

Za nejschůdně jší  variantu považuje Zpráva  o č innosti strany  

urč i tou deideologizaci,  přerod strany ve „společenství lidí organizovaně  

 
186 Tamtéž, s. 29. 
187 Tamtéž, s. 17. 
188 Tamtéž, s. 16. 
189 DVOŘÁKOVÁ, V.; KUNC, J., O přechodech k demokracii, 1994, s. 138. 
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vyjadřujících svůj  konkrétní specifický zájem“ 190 respektive ve „stranu 

sociální integrace“. 191 Dnes, s odstupem šestnácti let,  je myslím zřejmé, 

že se tato alternativa ne zcela prosadila. V některých náznacích naopak 

vidíme prvky druhé alternativy. 

K tomu, jakým způsobem ovlivnilo okolí  současnou pozici KSČM, 

se vyjadřují i  Fiala a kol. ,  podle nichž „ekonomické a společenské 

problémy na konci devadesátých let komunistům umožnily rozšiřovat 

svůj  vliv bez zásadnějších reforem“. 192 Průměrného voliče KSČM 

charakterizují brněnští politologové na základě  statistických údajů  jako 

č lověka „vyššího středního věku, který disponuje buď  základním, nebo 

nižším středním vzděláním, a jehož příjem patří  spíše do oblasti  

podprůměru.“ 193 

Mám pocit,  že se někdy zapomíná na základní příč inu úspěšné 

existence KSČM, tedy na oněch více než půl  milionu voličů ,  kteří  jsou 

ochotni tuto stranu podpořit ,  kteří  mnohdy cítí  nostalgii k minulému 

režimu, kteří  nedokázali př ijmout nové poměry. Vždyť  vě tšinu života 

prožili  pod patronským dohledem všudypří tomného státu a v závěru 

života se jim otevřeli možnosti,  na něž nemohli dosáhnout, byla jim 

svěřena zodpovědnost za svůj  život,  ačkoli o ni mnozí nestáli .  Jejich svě t 

se změnil,  oni to už nedokázali.  Bez těchto lidí by KSČM, pokud by byla 

závislá jen na svém jádru, neuspěla.  

 

4.2.2. Možnosti budoucí participace KSČM na výkonné moci  
Jako nejpravděpodobnější  varianta se jeví spolupráce s ČSSD. Ta od 

roku 1996 dominuje levé části  spektra. KSČM od té doby zastává roli  

menší levicové souputnice ČSSD. Politolog Petr Just upozorňuje, že to 

byl mimo jiné právě  krach sociál-demokratizace komunistické strany a 

 
190 Zpráva ÚV KSČM o činnosti strany od 1. sjezdu KSČM. In Dokumenty II. sjezdu Komunistické strany 
Čech a Moravy, 1992, s. 8. 
191 Tamtéž. 
192 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 138. 
193 Tamtéž, s. 189. 



60 

 

                                                           

nástup konzervativního křídla pod vedením Miroslava Grebeníčka v roce 

1993, který ČSSD využila k posílení své pozice. 194  

Sociálně  demokratická strana nevznikla transformací bývalé 

komunistické strany, což je v rámci postkomunistických zemí střední 

Evropy jisté specifikum. Navíc, jak již bylo řečeno, si politickou 

spolupráci s KSČM zakázala. 195 Uvádě l  jsem už ale některé kroky, které 

naznačují, že přehodnocení této pozice a navázání vládní spolupráce 

ČSSD a KSČM nemusí být otázkou pří l iš vzdálené budoucnosti.  

Např íklad Fiala a kol.  se domnívají, že „ve střednědobé perspektivě  

pravděpodobně  získá KSČM urč itý koaliční potenciál (…), protože ČSSD 

bude dříve či  pozděj i  potřebovat slabšího koaličního partnera pro 

vytvoření levicové vlády“. 196   

Politolog Vít Hloušek se však po zhodnocení zkušeností  ze západní 

Evropy přiklání k názoru, že vzhledem k tomu, že KSČM je poměrně  

ortodoxní a silná strana, nemě la by ČSSD riskovat spolupráci s touto 

stranou a nejen ve formě  vládní koalice, ale ani skryté parlamentní 

koalice. 197  

K podobnému závěru dospívá i  Josef Mlejnek ml. Považuje 

případný budoucí vstup KSČM do vlády s ČSSD za nebezpečný a to „jak 

pro sociální demokracii,  tak pro Českou republiku“. 198  

Známý příklad z Francie, kde se komunisté zapojili  do vlády, a 

následoval propad voličské podpory, se v českém prostředí nemusí 

opakovat. „Rozhodně  nelze počí tat s tím, že by se komunisté ve vládě  

zkultivovali či  že by se automaticky zdiskreditovali převzetím vládní 

odpovědnosti“, 199 odmítá tuto cestu Mlejnek. 

 
194 JUST, Petr. ČSSD vs. KSČM: spojenci či protivníci? Parlament, vláda, samospráva. [online] 9/2007 
[cit. 10. května 2008]. Dostupný z WWW: 
 <http://www.parlament-vlada.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=403>. 
195 Usnesení XXVII. sjezdu ČSSD, bod 14, schválené 23. 4. 1995, potvrdilo předešlé usnesení hradeckého 
sjezdu zakazující spolupráci s KSČM a dalšími stranami. 
196 FIALA, P.;  HOLZER, J.; MAREŠ, M.; PŠEJA, P., Komunismus v České republice, 1999, s. 303. 
197 HLOUŠEK, Vít. Vztahy socialistických a komunistických stran v zemích západní Evropy. In 
FAJMON, Hynek; BALÍK, Stanislav; HLOUŠKOVÁ, Kateřina (eds.). Dusivé objetí : historické a 
politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Brno : Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), 2006. 2007 [cit. 11. května 2008]. Dostupný z WWW:  
< http://www.iips.cz/upload/working%20papers/16hlousek06.pdf>. 
198 MLEJNEK ml., J., Od konkurence ke spolupráci? Vztah ČSSD a KSČM po roce 1989, s. 48. 
199 Tamtéž. 
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Jaké jsou ale další alternativy? Zachování statu quo jistě  není 

pří l iš příznivou perspektivou. Nabízí se možnost změny volebního 

systému takovým způsobem, který by eliminoval č i  oslabil  vliv KSČM. 

K tomu se kloní Michal Kubát,  který se vzhledem k tomu, že „Česká 

republika si  v dané politické situaci nemůže dovolit  komunistickou 

stranu jednoduše zakázat,“ 200 domnívá, že „role KSČM by se dala celkem 

úspěšně  omezit pomocí volebního inženýrství,“ 201 a navrhuje zavedení 

dvoukolového vě tšinového volebního systému (ve volbách do Poslanecké 

sněmovny). Volební reforma z roku 2000, která posilovala většinové 

prvky, k tomuto směřovala. Byla ovšem, jak známo, shledána jako 

neústavní a proto byla z podstatné části Ústavním soudem zrušena. 

Politolog Miroslav Novák př idává další návrh, a to australský 

alternativní preferenční volební systém. 202  

Varianty tedy existují,  budoucnost zůstává otevřená. Řešení 

problému, jehož kořeny sahají do předlistopadového období a počátku 

devadesátých let ,  ale rozhodně  nebude jednoduché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
200 KUBÁT, M., Komunistická strana Čech a Moravy v politickém systému České republiky, 2000, s. 29. 
201 Tamtéž. 
202 NOVÁK, Miroslav. Místo KSČM v českém stranickém systému z komparativního hlediska. In Hrozba 
komunismu? sborník přednášek z veřejného slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a 
petice. Praha : Senát Parlamentu ČR, 2006. s. 32. 
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Závěr 
 

V předchozích kapitolách byl analyzován vývoj komunistické strany a 

jeho dopad na postavení KSČM ve stranickém systému. Nastal čas na 

shrnutí a zhodnocení. 

Komunistická strana Československa, se v závěru osmdesátých let  

dostala do stavu celkové paralýzy. Kořeny tohoto stavu lze hledat ve 

způsobu, jakým se vedení strany dostalo po roce 1968 k moci a v 

principech, jimiž se u moci udržovalo. Nutnost opírat svou moc o SSSR, 

řada stranických čistek a lpění na Poučení z krizového vývoje  vedly 

k naprosté ztrátě  legitimity KSČ  mezi občany. K tomu se přidal pohled 

na vstup do strany jako na pouhý prostředek ke společenskému vzestupu. 

To vše pak zapř íč inilo nemožnost a neschopnost adekvátně  řešit 

společenské pohyby, k nimž v tomto období došlo. Společnost přestala 

akceptovat dosud přij ímaný „společenský kontrakt“, který zajišťoval 

lidem při jatelnou životní úroveň  výměnou za politickou pasivitu a 

respektování vedoucí úlohy komunistické strany. 

KSČ  ztratila schopnost udávat směr společenského vývoje. Došlo 

k nárůstu aktivit opozičních skupin a klesla hladina strachu, který dosud 

umlčoval projevy nespokojenosti.  K nutným demokratizačním procesům, 

k nimž v okolních státech docházelo často za spoluúčasti  vládnoucích 

stran, však KSČ  nedokázala př istoupit.  Ztráta mocenské opory 

v Sovětském svazu spolu s demokratizačními změnami v okolních státech 

přivedla stranu do mezinárodní izolace. Zásah na Národní třídě  17.  

listopadu a následná vlna masových protestů  odkryly bezradnost 

komunistického vedení. 

Přesto si komunisté i  díky umírněnému postupu Občanského fóra 

dokázali  udržet pozici legitimní síly. Přispěla k tomu jednání „u kulatého 

stolu“ o sestavení vlády „národní jednoty“ či  o otázce prezidentské 

volby. Tento stav byl posléze i právně  potvrzen zákonem č íslo 15/1990 

Sb. I přes některé pokusy o právní postih zůstali  komunisté legální 

stranou a tuto pozici si udrželi dodnes. 
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V KSČ  nedošlo během závěru 80. let  ke generační obměně  a 

nevytvoři lo se ani silné proreformní křídlo. Komunistická strana se proto 

aktivně  nepodílela na přechodu k demokracii a byla k němu naopak 

nucena, což výrazně  ztížilo schopnost strany při jmout nový politický 

systém za svůj .  Vstoupili  do něj  poraženi a tento pocit  porážky vedl u 

významné části strany k jeho odmítnutí.  Řada „progresivních“ lidí,  kteří  

by mohli dát komunistické straně  novou tvář ,  raděj i  přešla do jiných 

politických uskupení. Ostatní politické strany se od KSČM distancovaly. 

Po roce 1989 sice došlo k řadě  kroků  vedoucích k reflexi zloč inné 

minulosti (omluva veřejnosti,  odmítnutí stalinského modelu, př ihlášení 

se k demokracii atd.),  ale přesto byla zachována značná kontinuita 

s předlistopadovou KSČ  a neproběhla důsledná reforma strany či  její 

transformace na stranu socialistického nebo sociálně  demokratického 

typu, jak k tomu došlo v sousedních státech.  

Na počátku devadesátých let  se v KSČ  (KSČM) utvoři ly skupiny, 

které se lišily jak v pohledu na minulost strany, tak i  v přístupu k jejímu 

dalšímu směřování, a z iniciativy reformě  orientovaných názorových 

proudů  v KSČM byly učiněny pokusy o reformu strany. Proběhlo 

referendum o změně  názvu strany (a tedy vypuštění komunistické 

ideologie z názvu). Na čas se KSČM zapojila do koalice Levý blok, která 

dávala šanci vymanit se z dosavadní izolace. Referendum však 

jednoznačně  potvrdilo vůl i  členské základny po zachování názvu, koalice 

Levý blok se rozpadla a činnost názorových proudů  byla na III.  sjezdu 

KSČM ukončena.  

Ve straně  se prosadil neokomunistický proud, čerpající  z tradiční 

marxisticko-leninské ideologie. Svůj  podíl na tom má masová členská 

základna, jejíž značná část zásadní reformy odmítá. KSČM prozatím 

zůstává (přes některé náznaky změn) stranou, která má na centrální 

úrovni nulový koaliční potenciál.  Důvodem je mimo jiné ambivalentní 

postoj k minulosti,  například kladné hodnocení Únoru 1948, dobré 

vztahy s komunistickými stranami v autoritářských režimech, odmítavý 

postoj k euroatlantické orientaci České republiky a socialismus, jakožto 

dlouhodobý programový cíl strany. 
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V úvodu jsem kladl otázku, jak vývoj komunistické strany ve 

sledovaném období ovlivnil její  postavení v současném stranickém 

systému. Domnívám se, že z výše řečeného jasně  vyplývá, že kořeny 

současného postavení KSČM, jejího „odcizení“ polistopadovému systému 

a její  přetrvávající izolace na centrální úrovni, lze zcela jednoznačně  

vysledovat právě  do období před listopadem 1989 a počátku 

devadesátých let .   

Tehdy, v prvních letech po tzv. sametové revoluci,  byla reálná 

šance na transformaci KSČM ve standardní politickou stranu sociálně  

demokratického typu. Příčiny, proč  k tomu nedošlo, leží jednak 

v konzervativním vedení, které se prosadilo na III.  sjezdu strany, jednak 

ve smýšlení velké části  členské základny, která nepožaduje distanc od 

předlistopadového období. K tomu se přidávají  také vnější  faktory. K 

těmto faktorům řadím pocit ohrožení „antikomunistickým“ okolím, a 

z toho pramenící semknutí a uzavření se, a také vzestup České strany 

sociálně  demokratické po roce 1993, který obsadil prostor nalevo od 

středu, a KSČM se pak př irozeně  usadila na levém okraji  spektra. 

Když jsem v úvodu stanovil hypotézu, že „vývoj komunistické 

strany, její  transformace z posttotalitní autoritářské státostrany v součást 

pluralitního stranického systému parlamentní demokracie, je jedním z 

určujících faktorů  pro její  postavení v současném systému politických 

stran v ČR i pro tento systém samotný“, musím nyní konstatovat,  že se 

naplnila jen z části,  a to z té části,  která se týká samotné strany. 

V otázce stranického systému jsem dospěl  k závěru, že pří tomnost KSČM 

má sice negativní důsledky a představuje nejzásadnější odchylku od 

umírněného pluralismu, avšak její  vliv není natolik zásadní, aby zcela 

změnila fungování tohoto systému a dokázala jej zvrátit  směrem k typu 

polarizovaného pluralismu. Bezesporu však ztěžuje formování vlád a 

jejich alternaci a rozhodně  t ím snižuje kvalitu politického prostředí 

v České republice. 

Pokud by se vývoj ubíral jiným směrem a došlo k zákazu strany, 

neznamená to, že by byly všechny problémy vyřešeny. Podstatou 

problému totiž není ani tak sama existence antisystémové strany, jako 
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spíše přítomnost podstatné části  občanů ,  kteří  jsou ochotni ji  ve volbách 

podpořit .  Samozřejmě  ale platí ,  že působení občanů  a politické 

reprezentace je vzájemné, i  strana působí na voliče a může je 

usměrňovat. Ovšem usměrňovat smýšlení lidí pomocí legislativního 

zásahu nepovažuji za vhodné. 

Řešením však podle řady politologů  není ani vypovězení „dohody 

o vyloučení“ ze strany ostatních parlamentních stran (především ČSSD) 

a přizvání KSČM k vládní spolupráci.  

Nabízí se možnost omezit vliv KSČM pomocí vhodného „volebního 

inženýrství“, ale ani prosazení tohoto řešení není jednoduché. Př í tomnost 

KSČM na české politické scéně  tak zůstává problémem, jehož odstranění 

nebude snadné a budeme se s ním pravděpodobně  potýkat ještě  dlouho. 

Volební výsledky KSČM jsou stabilní a nezdá se ani,  že by pokles 

č lenské základny způsoboval komplikace pro fungování strany. 

Nutnost obávat se posilování pozice KSČM a jejího případného 

podílu na exekutivní moci tak přetrvává. Ačkoli demokratická povaha 

politického systému a tržní povaha ekonomického systému by ohrožena 

nebyla, jejich (již tak nízká) kvalita ano. Nereformovaná komunistická 

strana je zátěží stranicko-politického systému České republiky a 

deformuje veřejnou diskuzi, jelikož přistupuje ke světu historicky 

zdiskreditovanou optikou. Řešení však nevidím v restrikci a právním 

postihu. Po osmnácti letech beztrestného fungování by př ípadný zákaz 

musel být interpretován politicky, jako snaha zbavit se „nepohodlného“ 

soupeře „neférovými“ prostředky. 

Zbývá ještě  řešení autenticky politické - to jest přesvědči t  voliče 

v souboji idejí,  programů  a jejich reálných naplnění, že hlas pro 

komunisty není řešení.  Je to cesta zdlouhavá a obtížná, cesta, která 

možná nevede k cíli ,  ale přesto si myslím, že vykroči t  j inou cestou by 

byla chyba. 
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Summary 
 

The Communist Party of Bohemia and Moravia (KSČM) has the direct 

connection to its ancestor, Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) .  

Therefore, roots of its present position in the party system lies in the 

authoritarian era of Czechoslovakia, i .e. before the “Velvet Revolution”. 

Leaders of communist party mostly came to power after the 

reforms of “Prague Spring” had been defeated by Warsaw Pact 

intervention to Czechoslovakia in august 1968. Two decades of 

stagnation followed without any significant generational change in the 

communist establishment. KSČ  lost support of the Soviet Union led by 

new leader Mikhail Gorbachev and also lost the rest of support of 

Czechoslovakian people. No fraction within the KSČ  which would 

support pro-democratic reforms emerged. 

The “Velvet revolution” overthrew the ancien régime, but the 

communist party survived. It  was legitimized by negotiations with Civic 

forum and its subsequent participation on the “Government of National 

Unity”. Its status was legally confirmed later.  

The communist party did not fully dissociate its criminal past and 

therefore is considered as “anti-system” party and is not allowed to 

participate in executive. In the early nineties there were some attempts 

to reform the KSČM. Several fractions which called for deep reforms had 

been created, but sooner or later left all  of them the party and became 

marginal.  Another way to break through the isolation was an attempt to 

join the coalition called Left Block, but this initiative was unsuccessful 

too. 

During the 1993 congress of KSČM, “neo-communist” course 

represented by newly elected chairmen Miroslav Grebeníček win out. It  

was the end of intense conflicts within KSČM. The Communist Party of 

Bohemia and Moravia therefore remains the most defective element of 

the Czech party system. 
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Seznam zkratek 
 

DL ČSFR - Demokratická levice ČSFR 

DSP - Demokratická strana práce 

ČSL - Československá strana lidová 

ČSS - Československá strana socialistická 

ČSSD -Česká strana sociálně demokratická 

ČSSR - Československá socialistická republika 

FS - Federální shromáždění 

KSČ/KSČS - Komunistická strana Československa 

KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy 

KSS - Komunistická strana Slovenska 

KSS - SDĽ - Komunistická strana Slovenska - Strana demokratickej ľavice 

KSSS - Komunistická strana Sovětského svazu  

MSzP - Maďarská socialistická strana 

NDR - Německá demokratická republika 

OF - Občanské fórum 

ODS - Občanská demokratická strana 

PS - Poslanecká sněmovna 

SDĽ - Strana demokratickej ľavice 

SdRP - Sociální demokracie Polské republiky 

SRP - RSČ - Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa 

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik 

ÚV - Ústřední výbor 

VPN - Verejnosť proti násiliu 
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Přílohy 
 
Pří loha č .  1  -  Prohlášení k občanům ČSSR (mimořádný sjezd KSČ  20. 
prosince 1989) 
 
Vážení spoluobčané, 
 
v této osudové i nadějné chvíli našich národů, celé naší vlasti, obrací se na vás 
mimořádný sjezd KSČ. Naše slovo je zároveň vyznáním. Draze vykoupené poznáním, 
že veškeré politické a ekonomické úspěchy jsou pomíjivé, protože věčný je jenom 
člověk a jeho mravní hodnoty, jeho osud, jeho radosti a starosti, naděje a zklamání, jeho 
víra a pochybnosti — zkrátka všechno, co vyjadřuje podstatu jeho života. Tak chápeme 
veřejnou lekci, která nám, komunistům, byla udělena v posledních týdnech. Naše 
doznáni všech chyb, omylů, všech deformací proti lidskosti a demokracii není jen 
prázdné gesto. 
 Protože naše bývalé vedení nenašlo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se 
omluvit, činí tak delegáti mimořádného sjezdu KSČ. Omlouváme se naší mládeži i 
všem občanům, kteří byli postiženi neoprávněnými represemi, omlouváme se dětem, 
které trpěly postihy svých rodičů ještě v dalších generacích. Omlouváme se za veškerá 
příkoří i členům strany, kteří za svoje reformní postoje, za nesouhlas s protizákonným 
vstupem vojsk pěti spojeneckých zemí v roce 1968 museli KSČ opustit a ztratili 
postavení rovnoprávných občanů. 
 Rovněž cítíme povinnost vyjádřit politování nad tím, jak bývalé stranické vedení 
v uplynulých letech hrubě a nezákonně nerespektovalo právo na vyjádření názorů 
nezávislých občanských iniciativ včetně Charty 77. Jsme si vědomi i odpovědnosti celé 
naší členské základny, že tomu nedokázala zabránit. 
 Proto se strana rozhodně rozchází se všemi, kteří se vědomě dopouštěli zvůle, 
zneužívali moc, dali se korumpovat a korumpovali druhé, se všemi, kdož vydávali lež 
za pravdu, dopustili znehodnocení ideálů socialismu, čestnosti a spravedlnosti, významu 
práce a jejích mravních hodnot, víry v domov a vlastenectví, v jednotu slov a činů a 
kteří dopouštěli zneužívání pořádkových sil proti občanům. Dáme plný průchod 
takovému hodnocení všech skutečností, které bez předpojatosti zhodnotí míru 
odpovědnosti osob i institucí státu a strany v uplynulých čtyřech desetiletích s plným 
respektováním všeho nesporného a trvalého, čeho bylo dosaženo v průběhu národně 
demokratické revoluce i při výstavbě socialismu v naší vlasti. Přitom budeme vždy 
starostlivě dbát pravidla chovat se pozorně k dějinám, neboť jinak bychom se dopustili 
dalších chyb, dokonce na svých matkách a otcích, sami na sobě. Proto nedopustíme ani 
snižování pracovních a občanských zásluh těch členů strany, kteří po desetiletí 
svědomitě a nezištně plnili politické a pracovní úkoly ve prospěch naší společnosti. 
 Bezpráví, které neodpovědní činitelé státu a strany spáchali na mládeži 17. 
listopadu tohoto roku, se nesmí už nikdy opakovat. 
  
Praha, prosinec 1989 
 
 
 
 

 



Pří loha č .  2  -  Provolání k bývalým členům KSČ ,  vyloučeným a 
vyškrtnutým po období 1968-69 (mimořádný sjezd KSČ  20. prosince 
1989) 

Soudružky a soudruzi,  

v hodinách obrody, kterou jste sami začali, vás my, delegáti mimořádného sjezdu KSČ 
a s námi všichni prostí komunisté, prosíme, když můžete - odpusťte minulost. Pojďme 
dále společně pracovat pro lid, lepší budoucnost ve jménu socialistických ideálů. 
Komunisté této republiky čekají a přejí si váš návrat, kterým dokážete, že můžeme 
uzavřít smutnou stránku naší minulosti. Uskutečníme tak první krok na cestě k 
získávání důvěry lidu. Děkujeme vám za vaše komunistické rozhodnutí. Věřte, že v této 
chvíli vás skutečně potřebujeme! 

 Delegáti mimořádného sjezdu KSČ 

20. prosince 1989 

  
Pří loha č .  3  -  Stanovisko k 60. výročí  únorových událostí v r.  1948 (51. 
schůze Výkonného výboru ÚV KSČM 29. února 2008) 
 
Před 60 lety došlo v Československu v návaznosti na proces prohlubování národní a 
demokratické revoluce k zásadnímu politickému zvratu, který se stal východiskem i 
součástí revolučního procesu vzniku první historické formy socialismu. Současným 
vládním garniturám je toto výročí vítanou příležitostí k rozvíjení kampaně nejen proti 
KSČM, ale i proti myšlence socialistické alternativy ke kapitalismu.  
 V této kampani se angažují zejména ti, kteří chtějí co nejvíce zdiskreditovat 
myšlenku, že kapitalismus nemůže být koncem dějin, jediným možným a věčným 
společenským řádem a že lidé mají nezadatelné právo humánní demokratickou cestou 
tento systém překonat. Současným vládnoucím vrstvám jde o moc a zisky a k jejich 
zachování patří snaha co nejvíce zmanipulovat široké vrstvy, aby nepochopily podstatu 
problému. 
 Kampaň proti Únoru 1948 se především snaží vnutit do vědomí lidí myšlenku, 
že nešlo o ústavně provedenou revoluci, které se zúčastnily široké vrstvy občanů, ale o 
pouhý mocenský puč. Antikomunisté se snaží zastřít fakt, že KSČ v této době byla na 
rozdíl od svých protivníků spojena s životními zájmy širokých neprivilegovaných 
vrstev, aktivně je prosazovala a všemožně mařila snahy zbohatlických vrstev strhnout 
politickou moc do svých rukou. Právě tato skutečnost jí přinesla úspěch a jejím 
oponentům zaslouženou porážku. KSČM se hlásí k revolučnímu základu Února 1948 a 
vysoce oceňuje práci a obětavost generací budovatelů první formy socialismu, které se 
na prosazení této cesty a následném rozvíjení jejích pozitivních stránek podílely. 
 KSČM se již při svém založení omluvila všem těm, kterých se bezprostředně 
dotkly nedostatky i tragické deformace, které se v průběhu první formy socialismu 
projevily a které myšlenku socialismu ochudily a poškodily. 
 KSČM má zájem na objektivní analýze historické formy socialismu před rokem 
1989. Taková analýza může přispět k podpoře a v perspektivě nakonec i uskutečnění 
nové, demokratické a humánní podoby socialismu.  
Nevracíme se zpět k překonanému, hledíme společně s lidmi vpřed, k sociálně 
spravedlivé společnosti 21. století. 
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Cíl práce 
 

Základním cílem mé práce je analyzovat procesy probíhající v Komunistické straně 

Československa v období 1989 až 1993. Chci zkoumat to, jak pokus o transformaci 

KSČ/KSČM ovlivnil dnešní podobu této strany a tím i stranického systému. 

 Jaká byla reakce strany na listopadové události? Jaké frakce a názorové proudy 

se v KSČ vytvořily během a po revoluci? A proč selhal pokus o reformu? Na tyto 

otázky se pokusím odpovědět. 

Zkoumaným obdobím je listopad 1989 až červen 1993, tzn. období od sametové 

revoluce do III. sjezdu KSČM. Během této „pětiletky“ prošla komunistická strana 

bouřlivým vývojem, který má klíčové důsledky i pro její dnešní podobu. Na rozdíl od 

podobných stran východního bloku (Maďarsko, Polsko, Slovensko) se KSČM 

nedokázala oprostit od své minulosti a stala se zátěží stranického a politického systému 

ČR. 

Z časového vymezení vyplývá, že kromě samotných listopadových událostí se 

budu zabývat vývojem KSČM pod vedením Jiřího Svobody, tedy obdobím, které je 

charakterizované hledáním vlastní identity. Pokus o reformu skončil neúspěšně 

zamítnutím změny názvu strany ve stranickém referendu v roce 1992 a zvolením 

Miroslava Grebeníčka do čela strany na sjezdu v roce 1993. Domnívám se, že právě 

v této době lze nalézt počátky problémů, které se s KSČM pojí po celá 90. léta a 

přetrvávají i v novém století.  

Budu se snažit tuto hypotézu prověřit. Pokusím se zodpovědět otázku, jak vývoj 

KSČ/KSČM ve sledovaném období poznamenal její dnešní pozici. Práce si tedy 

neklade za cíl pouze popisovat historické události, ale chce být analýzou, která má co 

říci i k dnešní době, tedy době, kdy KSČM dosahuje ve volbách mezi 10 a 20 % a její 

zisk podílu na vládní moci se zdá být jen otázkou času. 

      

 

 

 

 

 

 



Struktura práce 

 
Ve své práci budu postupovat převážně chronologicky. Časovým vymezením jsou, jak 

již bylo řečeno, léta 1989 – 1993.  

Úvodní kapitola nejprve zhodnotí stav, v jakém se KSČ nacházela v roce 1989 a 

dále se bude zabývat vývojem, který těsně předcházel sametové revoluci. 

Další kapitola pak bude věnována událostem listopadu 1989. Budu sledovat 

reakce strany na demonstrace a vyjednávání s představiteli opozice a změny, k nimž 

došlo ve vedení. Nakonec tuto kapitolu uzavřu zhodnocením stavu uvnitř strany poté, co 

se situace alespoň zdánlivě zkonsolidovala po ustavujícím sjezdu KSČM v březnu 1990.  

Třetí kapitola pak sleduje období po revoluci, zejména soupeření proreformní a 

konzervativní frakce, spor o název strany apod. V této kapitole bych se rád zamyslel nad 

příčinami neúspěchu pokusu o reformu KSČM pod Svobodovým vedením. 

V závěrečné kapitole se zaměřím na důsledky, které plynou z přítomnosti 

nereformované komunistické strany v českém politickém systému. Pokusím se tedy 

zformulovat odpověď na otázku, jaký vliv měl vnitřní vývoj KSČ/KSČM ve 

sledovaném období pro současnou pozici strany.  

 

 

Metodologie práce 
 

Hlavním zdrojem poznatků budou publikace, zabývající se komunistickou 

stranou v závěru osmdesátých a na počátku devadesátých let, například monografie 

Komunismus v České republice. Dále chci uplatnit i memoáry významných činitelů 

(např. M. Jakeše), a to i s vědomím problematičnosti těchto materiálů, u nichž lze 

předpokládat značnou míru nekorektnosti a je třeba k nim přistupovat velmi kriticky a 

obezřetně. 

Mezi zdroje plánuji zahrnout i přepisy jednání ÚV KSČ či dokumenty 

z mimořádného sjezdu KSČ v prosinci 1989. Cenným zdrojem informací budou 

výsledky mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - 

předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky nebo sborníky Úřadu pro vyšetřování 

zločinů komunismu Securitas Imperii. Zajímavý pohled na listopadové události 

přinášejí i přepisy depeší velvyslanectví USA v Československu z tohoto období. 
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Vzhledem k tomu, že práce nechce být pouhou deskripcí, je osnova jen předběžná a je 

možné, že se bude na základě dosažených výsledků měnit. 
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	Občanské fórum nebylo s novým vedením zcela spokojeno a požadovalo další personální změny. K nim došlo 26. listopadu na dalším mimořádném zasedání ÚV KSČ. Z funkce byli uvolněni například Miroslav Štěpán či Josef Lenárt. Výměna vedení byla krokem nutným, ale nikoli dostačujícím. Občanské fórum vznášelo na komunisty další, mnohem závažnější požadavky. Průběh interakce těchto dvou subjektů bude předmětem další podkapitoly.
	Je zřejmé, že staré vedení ztratilo nejenom důvěru veřejnosti, ale i části strany. O postojích členské základny svědčí řada vyjádření základních a závodních organizací KSČ, které podporovaly stávky, včetně té generální, a žádaly personální změny. Tady ale Jiří Suk upozorňuje na důležitý rozdíl mezi Prahou a ostatními částmi republiky. V hlavním městě existovala mezi stranickými funkcionáři nejistota a názorové kolísání, kdežto v okresech a krajích převažovalo dogmatické hodnocení situace. „Okresní a krajské funkcionáře komunistické strany muselo dění v Praze šokovat,“ tvrdí Suk. Tuto dogmatickou či ortodoxní část komunistické strany doplňují brněnští politologové o ty komunisty, kteří byli ve straně „z prospěchářských důvodů“ a stavěli se proti reformám a požadovali razantní vypořádání se s opozicí, aby si udrželi současné postavení. 
	2.1.1. Jednání s opozicí

	V Československu až do listopadu 1989 nebyla na rozdíl od Polska a Maďarska opozice režimem akceptována jako partner k vyjednávání. Nedošlo ale ani ke zformování relevantní vnitrostranická opozice. Možná i proto byla strana naprosto nepřipravená a zaskočená. Ovšem totéž platí i pro Občanské fórum. Milan Otáhal trefně vystihuje situaci prvních dnů a týdnů, kdy „společnost se nacházela v bodě, kdy vedení KSČ již nebylo schopno vládnout, ale opozice ještě nebyla připravena nebo schopna převzít moc“. Občanské fórum o ni z počátku ani neusilovalo. V části OF byla rozšířená představa „nepolitické politiky“, která se neslučovala s revolučním převzetím moci. Dle historika Jiřího Suka OF „tlumilo revoluční dynamiku“ a „pohybovalo se na samé hranici veřejné vůle“. Společnost byla naladěna vůči KSČ radikálněji. OF ale zvolilo smířlivou cestu vyjednávání a postupného předávání moci.
	Představa, že za jeden stůl spolu zasednou Václav Havel spolu s dalšími předními disidenty a normalizátoři typu Husáka či Jakeše, se nejeví příliš realisticky. Pro OF byl přijatelný předseda federální vlády Ladislav Adamec, který projevil jistou dávku progresivity. Již 21. listopadu se sešel s „představiteli studentských, uměleckých a občanských kruhů“, byť se jednalo jen o informativní schůzku, nikoli o jednání o konkrétních požadavcích a navíc na ni nebyl připuštěn Václav Havel.
	V pondělí 27. listopadu pak proběhla dvouhodinová generální stávka, která zasadila režimu další zdrcující ránu. Jak prohlásil na jedné z demonstrací na Letenské pláni Václav Havel, „generální stávka by se měla stát skutečně všenárodním neformálním referendem o vedoucí úloze jedné strany.“ O výsledku tohoto „referenda“ nemohlo být pochyb. Federální shromáždění 29. listopadu skutečně vypustilo z ústavy vedoucí úlohu KSČ (článek 4). Strana se tak formálně vzdala čtyřicet let trvajícího mocenského monopolu. Neznamenalo to ale její definitivní kapitulaci. Svědčí o tom dokument „Praktiky KSČ pro boj s Občanským fórem“ určený řadovým členům strany. Ten vyzývá k infiltraci Občanského fóra členy KSČ, oddělení OF a studentů a zabránění šíření místních OF.
	2.1.2. Konflikt či kompromis

	Pro vypořádání se s revoluční situací přicházelo v úvahu i násilné, „konfliktní“ řešení. Dle Balíka, Holzera a Šeda „vedení KSČ mělo, pokud nadále chtělo hrát výraznou roli, v zásadě na výběr dvě možnosti - buď použitím násilných prostředků celé revoluční hnutí potlačit, a nebo ihned přistoupit na jeho požadavky a umožnit tak alespoň části KSČ, aby se stala aktivní proreformní součástí dění. Pro KSČ však byla od 17. do 24. listopadu charakteristická pasivita.“ 
	Na zasedání ÚV KSČ dne 24. listopadu zaznělo několik požadavků k násilnému řešení. Například ministr národní obrany Milán Václavík navrhoval „uvést do bojové pohotovosti armádu, Bezpečnost, milici (…), aby tyto složky byly připraveny, jestliže k něčemu dojde, věci řešit“.
	Nakonec ale komunisté nevyužili služeb armády a jednotky Lidových milicí, svolané do Prahy, byly zakrátko zase odvolány. 
	 Ještě se nabízela jedna možnost, jak čelit rostoucím demonstracím. Pro komunistické strany obecně je charakteristická propracovaná struktura, díky níž může být v krátkém čase aktivizována členská základna. Jak uvádějí Balík a kol., díky tomu „mohlo být během noci v únorových dnech 1948 zaplněno Staroměstské náměstí, stejně jako ovšem mohl být v srpnu 1968 přes noc svolán tzv. vysočanský sjezd.“ Mohli ale stejné organizační výhody komunisté „využít“ v listopadu 1989? 
	Podle Miloše Jakeše se na předsednictvu ÚV KSČ 19. listopadu uvažovalo o svolání masového shromáždění komunistů do Prahy, které by mělo čelit rostoucí aktivitě opozice a studentů. Autorem návrhu byl vedoucí tajemník městského výboru pražské KSČ Miroslav Štěpán. Již následující den ale Štěpán usoudil, že tato varianta není reálná, a proto k ní nedošlo, což Jakeš považuje za chybu. „Totální mobilizace strany, kterou si tolik přála uvést do chodu, byla však sotva možná,“ tvrdí Jiří Suk.
	Když tato varianta selhala, strana se dle Milana Otáhala po odstoupení ÚV 24. listopadu zaměřila na pokus „o zahájení ‚kulatého stolu’, u něhož by jako dva rozhodující partneři zasedli Komunistická strana Československa a Občanské fórum.” KSČ pak nasadila jakousi „reformní image“, provedla to však podle Otáhala dosti neohrabaně.
	O tom, že strana přizpůsobila svoji taktiku novým poměrům, svědčí požadavek KSČ z 11. prosince na přímou volbu prezidenta, protože ta se nyní stala hlavním cílem KSČ. Tímto krokem značně zkomplikovala pozici OF, které do této funkce nominovalo Václava Havla. Jednalo se dle Jiřího Suka o „politický kalkul“ KSČ, která se jako iniciátorka „jedinečného kurzu demokracie“ chtěla prezentovat jakožto „obrozená a osvícená“ strana.
	2.2. Vítězové a poražení

	Během listopadových dnů se také zformovalo první reformně orientované hnutí uvnitř KSČ, Demokratické fórum komunistů. To se 27. listopadu od strany odštěpilo. Působil v něm například pozdější místopředseda ÚV KSČM a nynější europoslanec Miroslav Ransdorf. Z prohlášení a programových tezí Demokratického fóra vyplývá, že se distancuje od stávajícího vedení KSČ a požaduje důslednou reformu a demokratizaci strany.
	Výše citovaný dokument Praktiky pro boj s Občanským fórem se o Demokratickém fóru zmiňuje a vrhá na něj poněkud jiné světlo. Vyzývá řadové členy KSČ, aby navozovali nejednotnost OF prostřednictvím zakládání mnoha levicových spolků, například právě Demokratického fóra. Proto na něj můžeme nahlížet jako na “krycí manévr, který však byl neúspěšný“.
	3. Období po revoluci (1989 -1993)
	Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) vnikla 31. března 1990 jako územní organizace Komunistické strany Československa (KSČS), čímž byla odstraněna dosavadní asymetrie způsobená existencí Komunistické strany Slovenska (KSS). V prvních letech demokratického vývoje probíhala v KSČM intenzivní debata o dalším směřování. Konzervativci vedli spor s reformně orientovaným křídlem strany. Proběhly pokusy o změnu názvu, včetně vnitrostranického referenda o této otázce. V rámci strany vzniklo několik frakcí a platforem, které později stranu opustily nebo zanikly. Došlo také k pokusu zapojit KSČM do širší levicové koalice a překonat tak izolaci strany. 
	Než se ale k těmto událostem dostaneme, chtěl bych předeslat jednu věc, kterou považuji za podstatnou. Domnívám se, že pro radikální rozchod s minulostí, pro autentickou reformu, která ve svých důsledcích musí být malou vnitrostranickou „revolucí“, je nejpříhodnější právě období revoluční či těsně porevoluční. S tím jak mizí počáteční nejistota, usazuje se politický a tedy i stranický systém a strana si upevňuje voličskou základnu, klesá pochopitelně odhodlání provést radikálnější změny. Například pouhá změna názvu je dnes, po dvaceti letech fungování značky KSČM jen obtížně představitelná, kdežto v roce 1989 nebo 1990, po čtyřiceti letech fungování zcela zdiskreditované značky KSČ, by vypuštění komunistické ideologie z názvu bylo mnohem méně problematické.
	Polský a maďarský příklad ukazuje, že je možné jít cestou rozpuštění komunistických stran a „sociáldemokratizace“ jejich nástupkyň. I na Slovensku se podařilo dosáhnout obdobného úspěchu. Proč k tomu v období po roce 1989 v případě české komunistické strany v dostatečné míře nedošlo, to se pokusím v této kapitole objasnit.
	3.1. Reflexe vývoje ze strany KSČM

	První drobné krůčky, které strana učinila směrem k vyrovnání se s vlastní minulostí, lze vysledovat již do prosince 1989. Již jsem zmiňoval například přehodnocení postoje k intervenci z roku 1968, či vyloučení nejzkompromitovanějších funkcionářů (kromě Miloše Jakeš to byl například Miroslav Štěpán), i když tento krok je třeba vnímat především jako úlitbu veřejnému mínění. Jaký je tedy reálný vztah KSČM k vlastní totalitní a autoritářské minulosti?
	3.1.1. Pohled KSČM na svou minulost

	Z oficiálních vyjádření nejvyššího orgánu strany, tedy sjezdu, se k předlistopadovému období vyjadřuje výše zmíněné Prohlášení k občanům ČSSR, přijaté na prosincovém mimořádném sjezdu strany v roce 1989. Uznání odpovědnosti za chyby minulosti, omluva občanům a distanc od starého vedení poněkud znehodnocuje přihlášení se k tomu dobrému, co výstavba socialismu přinesla. Vyzdvihování úspěchů minulého režimu slýcháme od komunistů často, kdežto k omluvě se komunističtí funkcionáři odmítají vracet. Omluva z tohoto sjezdu je tak jedinou, která byla takto jasně formulována.
	Volba Adamce a Mohority do čelních stranických funkcí znamenala zachování personální kontinuity s předlistopadovou činností strany. Kontinuitu symbolizovalo i zachování názvu strany. Změny tedy proběhly především v rovině deklaratorní. 
	K pochopení skutečné míry sebereflexe v KSČM jsou spíše než oficiální, pro širokou veřejnost určené výstupy, podstatnější méně formální, ale o to upřímnější projevy, směřované příznivcům a potenciálním voličům strany. Zajímavý rozbor tohoto jevu činí Stanislav Balík ve svém článku KSČM a její vztah k vlastní minulosti. Balík kromě oficiálních dokumentů rozlišuje ještě další tři úrovně. 
	První z nich představují postoje ke snahám o nápravu komunistických křivd a k pokusům o vyrovnání se s minulostí z iniciativy ostatních politických sil. Tady zmiňuje snahu o revizi restitučních zákonů, trvalý odpor vůči lustračnímu zákonu či zamítavé stanovisko ke snahám odškodnit oběti komunistického bezpráví. Do této úrovně aktuálně spadá i zamítavý postoj KSČM ke vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů.   
	Druhou rovinou jsou vyjádření představitelů strany směrem k členské základně, které bývají často velmi radikální. „Únor 1948 otevřel cestu k budování lidsky i ekonomicky spravedlivější společnosti, (…) a dnes „stojíme před zásadní otázkou (…) jak vytvořit podmínky pro systémovou a revoluční změnu společnosti,“ prohlásil například předseda Komunistického svazu mládeže a místopředseda pražské rady KSČM Josef Gottwald při příležitosti 108. výročí narození „výrazné a v pravdě jedinečné osobnosti dělnického a komunistického hnutí,“ Klementa Gottwalda. 
	A konečně třetí úrovní jsou postoje řadových členů strany ke komunistické minulosti. Ty jsou podle Balíka ovlivněny velmi vysokým věkovým průměrem členů. „Ne každý je schopen si ve stáří přiznat, že jeho celoživotní víra byla falešná a klamná, a proto je obranná reakce poměrně silná.“ Díky tomu se můžeme u těchto lidí často setkat s kladným hodnocením minulého režimu. 
	Stanislav Balík shrnuje vztah KSČM k vlastní minulosti takto: „slova čelných představitelů KSČM o vyrovnání se strany se svou minulostí nejsou pravdivá. Usnesení mimořádného sjezdu KSČ z prosince 1989 (…) lze již v této souvislosti považovat za vyhaslé či neplatné.“ Jako doklad této skutečnosti bych uvedl například nedávné prohlášení Výkonného výboru ÚV KSČM: "KSČM se hlásí k revolučnímu základu Února 1948 a vysoce oceňuje práci a obětavost generací budovatelů první formy socialismu, které se na prosazení této cesty a následném rozvíjení jejích pozitivních stránek podílely."
	Proč se KSČ nedokázala výrazněji rozejít se svou minulostí? Z jakého důvodu nedošlo k tak radikální transformaci jako v případě polské či maďarské vládnoucí strany? Zajímavého rozdílu mezi českou komunistickou stranou a jejími polskými a maďarskými protějšky si všiml Lubomír Kopeček. KSČM si totiž na rozdíl od těchto stran udržela masový charakter, kdežto členská základna poklesla k roku 1993 v případě postkomunistů v Polsku na méně než 60 000 a v Maďarsku na 35 000 členů. 
	Hloušek a Kopeček upozorňují, že vzhledem k tomu, že Polská sjednocená dělnická strana i Maďarská socialistická dělnická strana zanikly, do nástupnických stran MSzP a SdRP se museli členové nově přihlásit. Učinila tak jen minoritní část, která akceptovala modernistickou reformní orientaci a rozchod s minulostí. Tato skutečnost podle Kopečka výrazně napomohla „sociáldemokratizaci“ těchto stran. „Pragmatická vedení se záměrně odřízla od ‚konzervativní‘ členské základny, jež v případě KSČM zatvrzele brání jakékoli změně,“ doplňuje politolog Josef Mlejnek ml. V  KSČM totiž nedošlo k přeregistraci členstva a strana přijala veškerou členskou základnu české části KSČ. 
	Přestože si ale KSČM zachovala členskou základnu, nedokázala si, jak konstatují Fiala a Mareš, udržet řadu osobností typu Vladimíra Dlouhého či Valtra Komárka, a tyto osobnosti pak chyběly při prosazování reforem.
	Další úhel pohledu na problematiku transformace komunistických stran přináší teoretický rámec přechodů k demokracii.
	3.1.2. Československý přechod k demokracii

	 Důležitou roli v tom sehrála již dříve zmíněná jednání u kulatého stolu. Ta do značné míry legitimizovala KSČ jako partnera. Tento stav následně prohloubil zákon číslo 15/1990 Sb., který v lednu 1990 přijalo Federální shromáždění. Zákon stanovil, že stávající (již existující) strany, mezi nimiž taxativně jmenoval i Komunistickou stranu Československa, se nemusejí na Ministerstvu vnitra znovu registrovat. Jednalo se tedy o právní uznání legitimity (legality) KSČ. 
	3.2. Zpět ke kořenům (reformisté versus konzervativci)
	3.2.1. Dezintegrační tendence


	Nás však zajímají zejména dezintegrační procesy, které postihly české komunisty. Pod pojmem dezintegrace nemám na mysli jen rozdělení strany či odštěpení jejích částí, ale i narušování a oslabování její jednoty (integrity) vznikem platforem a frakcí uvnitř strany. Prvním projevem bylo ustavení neformálního hnutí v rámci KSČ, které se nazývalo Demokratické fórum komunistů a již jsme ho zmiňovali v předcházející kapitole. Tuto skupinu tvořili proreformně smýšlející komunisté. Později se přeměnilo v samostatné hnutí Československé demokratické fórum (ČSDF). Ve volbách však toto hnutí propadlo. Další platformou byla Demokratická levice KSČM. Jejími členy byli například Vasil Mohorita či Michal Kraus (pozdější předseda Poslaneckého klubu ČSSD). Platforma se angažovala ve prospěch radikálnější reformy strany také na prvním řádném sjezdu KSČM. 
	Z výše řečeného vyplývá, že Jiří Svoboda nepatřil k dogmatikům a dával naději, že KSČM se dokáže transformovat ve standardní demokratickou stranu. Jeho zvolení ovšem dle Fialy a Mareše dokládalo pouze snahu KSČM o reformní „image“, kdežto zásadní reformu strana provést nehodlala.
	Demokratická levice KSČM vystoupila na olomouckém sjezdu s kritikou způsobu řízení strany a její programové a politické profilace a požadovala změnu názvu strany. To posléze vedlo ÚV KSČM k vypsání vnitrostranického referenda. Referendum probíhalo v období od října do prosince 1991 a zúčastnit se mohli všichni členové strany. Odpovídali na otázku, zdali jsou pro změnu názvu strany, přičemž měli pouze možnosti ano nebo ne. Výsledky, které byly vyhlášeny na mimořádném sjezdu 1. února 1992, přehledně ukazuje následující tabulka.
	Výsledky vnitrostranického referenda o názvu strany
	Členové strany 
	(potenciální voliči) 
	v době konání referenda 
	354 545
	100%
	Účast v referendu
	291 783
	82,30%
	Hlasy pro změnu názvu 
	(a hlasy neplatné)
	70 208
	24,06%
	Hlasy proti změně názvu
	221 575
	75,94 %
	(Zdroj: Zpráva ÚV KSČM o činnosti strany od 1. sjezdu KSČM)
	Z tabulky vyplývá, že vůle po změně názvu mezi voličskou základnou nebyla. Téměř dvě třetiny všech členů strany aktivně hlasovaly proti. To bylo důvodem, proč se koncem roku 1991 (kdy už byl výsledek referenda neoficiálně znám) Demokratická levice KSČM od strany odštěpila. Podílela se pak na vzniku Demokratické strany práce (DSP), která však výraznějších politických úspěchů nedosáhla. Další z reformních skupin, Demokratická platforma KSČM, se angažovala ve prospěch užší spolupráce levice.
	3.2.2. Integrační tendence

	ČNR 19901
	ČNR 19922
	PS 1996
	PS 1998
	PS 2002
	PS 2006
	Počet získaných hlasů
	954 690
	909 490
	626 136
	658 550
	882 653
	685 328
	Výsledek v %
	13,24
	14,05
	10,33
	11,03
	18,51
	12,81
	Počet získaných mandátů
	32
	35
	22
	24
	41
	26
	„Historie koalice Levý blok a vývoj KSČM ukazují, že také v České republice existovaly - stejně jako v jiných postkomunistických zemích - tendence k transformaci komunistické strany resp. k zapojení reformované KSČM do širšího levicového uskupení“. Příčinu neúspěchů těchto snah vidí Fiala a Mareš uvnitř samotné KSČM, „která oslabovala a postupně zcela odmítla tendence k realizaci postkomunistické politiky a v níž přesvědčivým způsobem zvítězily síly, které nechtěly provést její přeměnu“.
	Situaci po zániku Levého bloku velmi přesně shrnuje Josef Mlejnek ml. „Konec Levého bloku znamenal též ukončení jakýchkoli pokusů o zásadnější reformu KSČM - ta od nástupu Miroslava Grebeníčka do čela strany v roce 1993 zůstává stranou spíše ortodoxně komunistickou (neokomunistickou), jíž činí velký problém distancovat se od osoby J. V. Stalina.“ 
	Tímto neblahým konstatováním musí kapitola skončit, jelikož zde končí i období, kterým se zabývala tato práce, a končí tím také jedna etapa vývoje komunistické strany. Etapa charakteristická vnitřními spory, vznikem řady platforem či frakcí a probíhající diskuzí o budoucím směřování.
	4.  Výsledky
	V závěrečné kapitole bych rád od minulosti obrátil pozornost směrem k přítomnosti a budoucnosti. Jaké jsou výsledky procesu, který jsme si popsali v předcházejících třech kapitolách? Chci se zaměřit na dva aspekty. Prvním je dopad vývoje komunistické strany ve sledovaném období na její současné postavení, druhým aspektem je perspektiva budoucího působení strany a cesty, jimiž se KSČM může ubírat.  
	4.1. Dopad vývoje z let 1989-1993 na současné postavení KSČM

	Vývoj KSČM v tomto období se všemi negativy, o nichž jsem hovořil, se projevil především v míře zapojení KSČM do politického procesu, v jejím koaličním potenciálu a v zařazení KSČM ve stranickém systému.
	Nejprve se stručně podívejme, jak KSČM participuje v politickém procesu na nižší než centrální úrovni.
	Na komunální úrovni jsou komunisté relativně velice úspěšní, v zisku mandátů předstihují ČSSD a dosahují podobných výsledků jako ODS. Koaliční spolupráce probíhá se všemi stranami (přes nevoli vedení některých stran). KSČM zde pochopitelně uplatňuje výhodu masové členské základny, která jí umožňuje nasadit velký počet kandidátů do zastupitelstev. Navíc má velmi disciplinovaný elektorát, což zvláště u voleb druhého řádu s nízkou volební účastí přináší další výhodu. Na úrovni obcí tedy KSČM funguje vcelku standardně a její minulost tomu není překážkou. 
	O stupeň výše, na krajské úrovni jsou sice komunisté velmi úspěšní v zisku mandátů v zastupitelstvech, ale dosud se ani jednou nepodíleli na ustavení krajské rady. Mohlo by se zdát, že se tady uplatňuje ona „dohoda o vyloučení“. Například usnesení bohumínského sjezdu ČSSD totiž zakazuje „politickou spolupráci“ s KSČM. Je ale otázkou, se zda jej vztahovat na krajskou úroveň. Současný předseda ČSSD Jiří Paroubek totiž interpretuje bohumínské usnesení jako zákaz „vládní spolupráce“, což by možnost spolupráce v krajích nevylučovalo. Je tedy možné, že se po příštích krajských volbách situace změní.
	Nyní se ale blížíme k oblasti, na kterou se má pozornost zaměřuje především, tj. k úrovni celostátní legislativy a exekutivy. V první řadě je třeba si alespoň v obrysech charakterizovat český stranický systém jako takový.
	4.1.1. Stranický systém ČR

	Charakterizovat stranický systém České republiky není snadný úkol. Je třeba vnímat proměny systému v čase. Při vymezení stranického systému vycházím z rámce, který stanovil Giovanni Sartori ve své práci Strany a stranické systémy. Základní otázka, kterou si kladu, zní: Překročil stranický systém hranici polarizovaného pluralismu? 
	Sartori stanovuje následující vlastnosti polarizovaného pluralismu: přítomnost relevantních antisystémových stran, existence dvoustranných opozicí, obsazení politického středu, polarizace (ideologická vzdálenost), odstředivost, ideologické rozstrukturování a neodpovědná opozice.
	Musíme ale Sartoriho polarizovaný pluralismus chápat, jako tzv. pólový typ, tedy hranici kontinua, jehož druhým pólem je umírněný pluralismus. Proto lze od konkrétního stranického systému očekávat splnění jen části vlastností a pouhé přiblížení se danému typu.
	V období do voleb v roce 1990 lze podle politologů Fialy a Mareše stranický systém charakterizovat jako atomizovaný pluralismus. Po prvních svobodných volbách se začíná stranický systém pomalu strukturovat. Strmiska a Fiala hovoří o dvou vlnách strukturování stranické soustavy, které probíhaly do března 1990, respektive do června 1996. Poté, v období „stabilizace formátu stranického systému“ od léta 1996 do června 1998, se systém pohyboval na hranici mezi umírněným a polarizovaným pluralismem.
	Ideologická vzdálenost byla největší v období 1992 až 1998, kdy krajní póly představovala KSČM a SRP-RSČ. Poté, co se republikáni nedostali do parlamentu, posunul se pravý pól k ODS a ideologická vzdálenost se tím výrazně zmenšila.
	4.1.2. Postavení KSČM ve stranickém systému

	Až dosud jsem KSČM označoval jako „antisystémovou“ stranu. Lze o KSČM jako o antisystémové straně takto jednoznačně hovořit? 
	Většina politologů opravdu charakterizuje KSČM jako stranu antisystémovou, případně jako „odcizenou“, „s nulovým koaličním, nicméně výrazným vyděračským potenciálem.“ Důvody tohoto hodnocení jsem, věřím, dostatečně vysvětlil v předchozích kapitolách. 
	Politolog Miroslav Novák varuje, abychom se nenechali zmást zdánlivě demokratickým působením komunistické strany, neboť „komunistické strany v rámci monopolistického politického režimu a komunistické strany v rámci pluralitního režimu se neliší jako vlk a beránek, nýbrž jako vlk, který si pochutnává na své oběti, a vlk, který si cení zuby na kořist, jíž prozatím není schopen se zmocnit“. Jak rozpoznat „vlčí“ povahu komunistické strany, která se snaží zahalit do beránčího rouna, to se pokusil objasnit politolog Michal Kubát. Stanovil několik proměnných, pomocí nichž lze rozpoznat nedemokratický charakter KSČM. Jednou z nich je okolí strany, tzn. přidružené organizace, straně blízká média a podobně. Zde stačí zmínit nedávno rozpuštěný Komunistický svaz mládeže nebo Haló noviny či ještě radikálnější Naši pravdu. „Charakter těchto organizací (…) nenechává nikoho na pochybách a jejich úzká vazba na KSČM dostatečně vypovídá o ní samé,“ píše Kubát. 
	Další z proměnných je pochopitelně program. Situaci komplikuje, že „chtějí li se [komunisté] přiblížit prostřednictvím voleb moci (…), musí se přetvařovat a ‚hrát si na demokracii’, tedy ukrývat svou antisystémovou orientaci“. Přesto z některých náznaků, například kritiky demokracie, jakožto demokracie jen pro bohaté, z úvah o návratu k imperativnímu mandátu nebo ze snah o zpřísnění mediálních zákonů, lze podle Kubáta vyčíst mezi řádky nedemokratické základy KSČM.     
	Již jsme se dotkli zapojení KSČM do politického procesu na nižších úrovních. Jak je tomu v té nejdůležitější, centrální sféře?
	Zde je situace jak známo taková, že parlamentní strany nepřipouštějí koaliční spolupráci s KSČM ve vládě. Koaliční potenciál KSČM je tak de facto nulový. Situace se ale může měnit, což naznačila již možnost realizace menšinové vlády, tolerované KSČM po volbách 2006. Lze předpokládat, že tolerance vlády ze strany KSČM je jakýsi předstupeň k budoucí participaci na vládě či „test“ reakce veřejnosti na tento krok.
	4.2. Budoucí směřování KSČM

	V závěru se zaměříme na možnosti budoucího vývoje. V úvahu přichází několik variant. Jako ideální se nabízí možnost sice opožděné, ale zato radikální reformy strany, což by vyžadovalo mimo jiné jednoznačné odmítnutí jakékoli návaznosti na zločinnou minulost, přihlášení se k základním pilířům polistopadového vývoje, akceptování euroatlantické orientace a sociálně-ekonomického systému. Tato varianta se ale nejeví jak pravděpodobná.
	Další možností je postupné prolomení izolace i přes nereformovanost strany. Je ale otázka, zda KSČM vůbec chce změnu svého postavení ve stranickém systému a zda jí nevyhovuje pozice protestní strany. Případné vládní angažmá by totiž mohlo vést ke ztrátě voličské přízně. 
	Často se objevuje názor, že řadu problémů vyřeší demografický vývoj členské základny. Politolog Josef Mlejnek ml. však upozorňuje, že tento názor je velmi zjednodušený. Konstatování toho typu, že probíhá permanentní pokles členské základny a vzrůst průměrného věku, že v roce 2003 bylo 50 % členů starší sedmdesáti let, a že členové, kteří vstoupily do strany až po listopadu 1989, tvoří pouze 5,7 % členské základny, by opravdu mohla vést k závěru, že nad KSČM se „stahují mračna“ a její perspektiva je spíše ve stínu hřbitovních zdí než na výsluní politické moci. Následující graf zaznamenává trvalý pokles členské základny.
	Mlejnek ale přináší trochu jiný úhel pohledu. Stotisícová členská základna totiž znamená, že 5,7% polistopadových členů je ve výsledku 5 700 lidí, 8,7 % členů do padesáti let je 8 700 lidí a 20% členů mezi padesáti a šedesáti je 20 000 lidí. „O takových počtech členů se většině českých demokratických stran ani nesnilo“, dodává Mlejnek. Akceschopnost strany tedy není poklesem a stárnutím členstva fatálně ohrožena.
	Dokládá to i následující tabulka, která ukazuje podíl členů a voličských hlasů. Tento podíl pravidelně roste. 
	Podíl členů strany a voličů KSČM v letech 1992 - 2006
	Rok
	1992*
	1996
	1998
	2002
	2006
	Počet voličů
	909 490
	626 136
	658 550
	882 653
	685 328
	Počet členů
	354 549
	171 323
	142 490
	113 027
	88 000**
	Procento členů mezi voliči
	39 %
	27 %
	22 %
	13 %
	13%
	Podíl
	2,6:1
	3,7:1
	4,6:1
	7,8:1
	7,8:1
	* V roce 1992 se jedná o volby do ČNR, od roku 1996 o volby do PS.
	**odhad
	Z počátečního poměru voličů a obdržených hlasů 2,6:1 se v posledních dvou volbách dostáváme k číslu 7,8:1. KSČM tedy ztrácí členy, ale vůbec jí to nebrání v oslovování voličů.
	4.2.1. Alternativa vývoje po roce 1989 - zákaz či rozpuštění KSČM
	4.2.2. Možnosti budoucí participace KSČM na výkonné moci 

	K podobnému závěru dospívá i Josef Mlejnek ml. Považuje případný budoucí vstup KSČM do vlády s ČSSD za nebezpečný a to „jak pro sociální demokracii, tak pro Českou republiku“. 
	Závěr
	V předchozích kapitolách byl analyzován vývoj komunistické strany a jeho dopad na postavení KSČM ve stranickém systému. Nastal čas na shrnutí a zhodnocení.
	Komunistická strana Československa, se v závěru osmdesátých let dostala do stavu celkové paralýzy. Kořeny tohoto stavu lze hledat ve způsobu, jakým se vedení strany dostalo po roce 1968 k moci a v principech, jimiž se u moci udržovalo. Nutnost opírat svou moc o SSSR, řada stranických čistek a lpění na Poučení z krizového vývoje vedly k naprosté ztrátě legitimity KSČ mezi občany. K tomu se přidal pohled na vstup do strany jako na pouhý prostředek ke společenskému vzestupu. To vše pak zapříčinilo nemožnost a neschopnost adekvátně řešit společenské pohyby, k nimž v tomto období došlo. Společnost přestala akceptovat dosud přijímaný „společenský kontrakt“, který zajišťoval lidem přijatelnou životní úroveň výměnou za politickou pasivitu a respektování vedoucí úlohy komunistické strany.
	KSČ ztratila schopnost udávat směr společenského vývoje. Došlo k nárůstu aktivit opozičních skupin a klesla hladina strachu, který dosud umlčoval projevy nespokojenosti. K nutným demokratizačním procesům, k nimž v okolních státech docházelo často za spoluúčasti vládnoucích stran, však KSČ nedokázala přistoupit. Ztráta mocenské opory v Sovětském svazu spolu s demokratizačními změnami v okolních státech přivedla stranu do mezinárodní izolace. Zásah na Národní třídě 17. listopadu a následná vlna masových protestů odkryly bezradnost komunistického vedení.
	Přesto si komunisté i díky umírněnému postupu Občanského fóra dokázali udržet pozici legitimní síly. Přispěla k tomu jednání „u kulatého stolu“ o sestavení vlády „národní jednoty“ či o otázce prezidentské volby. Tento stav byl posléze i právně potvrzen zákonem číslo 15/1990 Sb. I přes některé pokusy o právní postih zůstali komunisté legální stranou a tuto pozici si udrželi dodnes.
	V KSČ nedošlo během závěru 80. let ke generační obměně a nevytvořilo se ani silné proreformní křídlo. Komunistická strana se proto aktivně nepodílela na přechodu k demokracii a byla k němu naopak nucena, což výrazně ztížilo schopnost strany přijmout nový politický systém za svůj. Vstoupili do něj poraženi a tento pocit porážky vedl u významné části strany k jeho odmítnutí. Řada „progresivních“ lidí, kteří by mohli dát komunistické straně novou tvář, raději přešla do jiných politických uskupení. Ostatní politické strany se od KSČM distancovaly.
	Po roce 1989 sice došlo k řadě kroků vedoucích k reflexi zločinné minulosti (omluva veřejnosti, odmítnutí stalinského modelu, přihlášení se k demokracii atd.), ale přesto byla zachována značná kontinuita s předlistopadovou KSČ a neproběhla důsledná reforma strany či její transformace na stranu socialistického nebo sociálně demokratického typu, jak k tomu došlo v sousedních státech. 
	Na počátku devadesátých let se v KSČ (KSČM) utvořily skupiny, které se lišily jak v pohledu na minulost strany, tak i v přístupu k jejímu dalšímu směřování, a z iniciativy reformě orientovaných názorových proudů v KSČM byly učiněny pokusy o reformu strany. Proběhlo referendum o změně názvu strany (a tedy vypuštění komunistické ideologie z názvu). Na čas se KSČM zapojila do koalice Levý blok, která dávala šanci vymanit se z dosavadní izolace. Referendum však jednoznačně potvrdilo vůli členské základny po zachování názvu, koalice Levý blok se rozpadla a činnost názorových proudů byla na III. sjezdu KSČM ukončena. 
	Ve straně se prosadil neokomunistický proud, čerpající z tradiční marxisticko-leninské ideologie. Svůj podíl na tom má masová členská základna, jejíž značná část zásadní reformy odmítá. KSČM prozatím zůstává (přes některé náznaky změn) stranou, která má na centrální úrovni nulový koaliční potenciál. Důvodem je mimo jiné ambivalentní postoj k minulosti, například kladné hodnocení Únoru 1948, dobré vztahy s komunistickými stranami v autoritářských režimech, odmítavý postoj k euroatlantické orientaci České republiky a socialismus, jakožto dlouhodobý programový cíl strany.
	V úvodu jsem kladl otázku, jak vývoj komunistické strany ve sledovaném období ovlivnil její postavení v současném stranickém systému. Domnívám se, že z výše řečeného jasně vyplývá, že kořeny současného postavení KSČM, jejího „odcizení“ polistopadovému systému a její přetrvávající izolace na centrální úrovni, lze zcela jednoznačně vysledovat právě do období před listopadem 1989 a počátku devadesátých let. 
	Tehdy, v prvních letech po tzv. sametové revoluci, byla reálná šance na transformaci KSČM ve standardní politickou stranu sociálně demokratického typu. Příčiny, proč k tomu nedošlo, leží jednak v konzervativním vedení, které se prosadilo na III. sjezdu strany, jednak ve smýšlení velké části členské základny, která nepožaduje distanc od předlistopadového období. K tomu se přidávají také vnější faktory. K těmto faktorům řadím pocit ohrožení „antikomunistickým“ okolím, a z toho pramenící semknutí a uzavření se, a také vzestup České strany sociálně demokratické po roce 1993, který obsadil prostor nalevo od středu, a KSČM se pak přirozeně usadila na levém okraji spektra.
	Když jsem v úvodu stanovil hypotézu, že „vývoj komunistické strany, její transformace z posttotalitní autoritářské státostrany v součást pluralitního stranického systému parlamentní demokracie, je jedním z určujících faktorů pro její postavení v současném systému politických stran v ČR i pro tento systém samotný“, musím nyní konstatovat, že se naplnila jen z části, a to z té části, která se týká samotné strany. V otázce stranického systému jsem dospěl k závěru, že přítomnost KSČM má sice negativní důsledky a představuje nejzásadnější odchylku od umírněného pluralismu, avšak její vliv není natolik zásadní, aby zcela změnila fungování tohoto systému a dokázala jej zvrátit směrem k typu polarizovaného pluralismu. Bezesporu však ztěžuje formování vlád a jejich alternaci a rozhodně tím snižuje kvalitu politického prostředí v České republice.
	Pokud by se vývoj ubíral jiným směrem a došlo k zákazu strany, neznamená to, že by byly všechny problémy vyřešeny. Podstatou problému totiž není ani tak sama existence antisystémové strany, jako spíše přítomnost podstatné části občanů, kteří jsou ochotni ji ve volbách podpořit. Samozřejmě ale platí, že působení občanů a politické reprezentace je vzájemné, i strana působí na voliče a může je usměrňovat. Ovšem usměrňovat smýšlení lidí pomocí legislativního zásahu nepovažuji za vhodné.
	Řešením však podle řady politologů není ani vypovězení „dohody o vyloučení“ ze strany ostatních parlamentních stran (především ČSSD) a přizvání KSČM k vládní spolupráci. 
	Nabízí se možnost omezit vliv KSČM pomocí vhodného „volebního inženýrství“, ale ani prosazení tohoto řešení není jednoduché. Přítomnost KSČM na české politické scéně tak zůstává problémem, jehož odstranění nebude snadné a budeme se s ním pravděpodobně potýkat ještě dlouho. Volební výsledky KSČM jsou stabilní a nezdá se ani, že by pokles členské základny způsoboval komplikace pro fungování strany.
	Nutnost obávat se posilování pozice KSČM a jejího případného podílu na exekutivní moci tak přetrvává. Ačkoli demokratická povaha politického systému a tržní povaha ekonomického systému by ohrožena nebyla, jejich (již tak nízká) kvalita ano. Nereformovaná komunistická strana je zátěží stranicko-politického systému České republiky a deformuje veřejnou diskuzi, jelikož přistupuje ke světu historicky zdiskreditovanou optikou. Řešení však nevidím v restrikci a právním postihu. Po osmnácti letech beztrestného fungování by případný zákaz musel být interpretován politicky, jako snaha zbavit se „nepohodlného“ soupeře „neférovými“ prostředky.
	Zbývá ještě řešení autenticky politické - to jest přesvědčit voliče v souboji idejí, programů a jejich reálných naplnění, že hlas pro komunisty není řešení. Je to cesta zdlouhavá a obtížná, cesta, která možná nevede k cíli, ale přesto si myslím, že vykročit jinou cestou by byla chyba.
	Summary
	The Communist Party of Bohemia and Moravia (KSČM) has the direct connection to its ancestor, Communist Party of Czechoslovakia (KSČ). Therefore, roots of its present position in the party system lies in the authoritarian era of Czechoslovakia, i.e. before the “Velvet Revolution”.
	Leaders of communist party mostly came to power after the reforms of “Prague Spring” had been defeated by Warsaw Pact intervention to Czechoslovakia in august 1968. Two decades of stagnation followed without any significant generational change in the communist establishment. KSČ lost support of the Soviet Union led by new leader Mikhail Gorbachev and also lost the rest of support of Czechoslovakian people. No fraction within the KSČ which would support pro-democratic reforms emerged.
	The “Velvet revolution” overthrew the ancien régime, but the communist party survived. It was legitimized by negotiations with Civic forum and its subsequent participation on the “Government of National Unity”. Its status was legally confirmed later.
	The communist party did not fully dissociate its criminal past and therefore is considered as “anti-system” party and is not allowed to participate in executive. In the early nineties there were some attempts to reform the KSČM. Several fractions which called for deep reforms had been created, but sooner or later left all of them the party and became marginal. Another way to break through the isolation was an attempt to join the coalition called Left Block, but this initiative was unsuccessful too.
	During the 1993 congress of KSČM, “neo-communist” course represented by newly elected chairmen Miroslav Grebeníček win out. It was the end of intense conflicts within KSČM. The Communist Party of Bohemia and Moravia therefore remains the most defective element of the Czech party system.
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