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Anotace 

Diplomová práce „Přechod k demokracii v Československu v roce 1989 z 
hlediska teorie tranzice“ je analýzou Československého přechodu k demokracii v roce 
1989. 

Autor analyzuje komunistický režim v Československu a následný vývoj po roce 
1989 a snaží se o zachycení obecnějších politologických aspektů, kterými jsou vedle 
teorie tranzice i strategie aktérů změny, analýza všech významných činitelů a faktorů 
změny. Proto jsou v první, teoretické, části práce uvedeny politologické teorie (teorie 
nedemokratických režimů, teorie tranzice, použity teorie Juana J. Linze, Carla J. 
Friedricha, Alfreda Stepana, Samuela Huntingtona a dalších relevantních autorů), které 
jsou později aplikovány na československý komunistický režim a na následný přechod 
k demokracii.  Práce je zaměřena na aplikaci teorie přechodů na Československo se 
zaměřením na problematiku počtu tranzicí. Cílem práce je vysvětlení (opřeno o názory 
např. Caroly Skalnik Leff, Soni Szomolanyi či Jana Rychlíka), že v Československu 
proběhlo tranzicí více, a to nejen politická, ale i ekonomická a národní, ústící nakonec 
v rozpad Československa. Z tohoto důvodu je část práce věnována vývoji česko-
slovenských vztahů, souvislosti mezi přechodem k demokracii a následnému rozpadu 
Československa v roce 1992. 

 

Annotation 

Diploma thesis “Transition to Democracy in Czechoslovakia in 1989 from a 
Transition Theory Perspective” is an analysis of the Czechoslovak transition to 
democracy in the year 1989.   

The author analyses the character of the communist regime in Czechoslovakia 
and the further development of the country after the year 1989 dealing with some of the 
more general politological aspects such as the strategies of the participants, analyses of 
the most important agents and factors of the change, etc. Therefore, various 
politological theories are introduced in the theoretical part (theory of non-democratic 
regimes, theory of transition, used theories by Juan J. Linz, Carl J. Friedrich, Alfred 
Stepan, Samuel Huntington and of other relevant authors). The theories are later applied 
to the Czechoslovak communist regime and to its transition to democracy. The diploma 
thesis focuses on the application of the theories of transition on Czechoslovakia with 
regards to the number of transitions. The work aims at explaining that more transitions 
took place in Czechoslovakia - not only the political one, but also the economic and 
nationalist, the latter leading to the Czechoslovakian split. Therefore, the last part of the 
diploma thesis deals with the development of the Czech-Slovak relationship; the link 
between the transition and the split of the Federation in 1992. 
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Nástin analyzované problematiky 
 

           Rok 1989 byl pro Československo významným mezníkem - přinesl zásadní 

změnu politického systému a nakonec vyústil v rozpad společného státu Čechů a 

Slováků. Samotný způsob přechodu k demokracii je faktorem, který silně ovlivňuje 

podobu následného demokratického systému a další vývoj – a proto bych se mu ráda ve 

své diplomové práci věnovala. Pokusím se aplikovat teorie přechodů na 

Československo a budu hledat odpověď na otázku, zda se jednalo pouze o jednu 

tranzici. Cílem mé práce bude vysvětlení (opřeno o názory např. Caroly Skalnik Leff, 

Soni Szomolanyi či Jana Rychlíka), že v Československu proběhlo tranzicí více. Nejen 

politická, ale i ekonomická a národní, ústící v rozpad Československa.  Ve své práci 

bych se zaměřila na první a třetí, byť hodlám celý proces analyzovat jako „triple 

transition“ v jejích vzájemných souvislostech. Ekonomické tranzici se budu věnovat 

pouze v jejích politických a národnostních souvislostech.  

V práci se pokusím o politologickou analýzu přechodu k demokracii a o 

vysvětlení procesů, kterými  česká a slovenská společnost prošly. Uplatním přístup 

empiricko-analytický (deduktivní i induktivní metodu). Práce bude věnována 

konkrétnímu případu, kterým je pád komunistického režimu v Československu a přechod 

k demokracii po roce 1989. 

Práce bude členěna na teoretickou a analytickou část do sedmi oddílů. Po úvodu 

se v druhé kapitole budu zabývat teoretickými přístupy, které později aplikuji na 

Československo. Kapitola zahrne teorii tranzice, budou v ní zmíněny přístupy 

relevantních autorů. Třetí kapitola se zaměří na události a historické souvislosti, které 

předcházely přechodu k demokracii v Československu v roce 1989. V následující 

kapitole se pokusím o aplikaci teorie tranzice na Československo, kde zmíním podobu 

komunistického režimu v Československu před rokem 1989 a etapy přechodu 

k demokracii. Pátá kapitola bude věnována hypotéze, že v Československu neprobíhala 

tranzice jedna, ale více, a analýze rozpadu Československa jako důsledku tranzice. 

V závěru zhodnotím zjištěné skutečnosti a předložím vlastní interpretaci.   

 

 

 

 



  

Osnova diplomové práce 

 

1. Úvod 

- stručný nástin problematiky 

- nastínění struktury práce 

- komentovaný přehled dosavadní relevantní literatury 

 

2. Teoretický úvod 

2.1. Teorie tranzice 

- stručný vývoj tranzitologie 

2.2. Povaha odstraněného režimu 

- popsání a charakteristika odstraňovaného režimu 

- definice a vymezení totalitarismu (Carl Joachim Friedrich, Hannah Arendtová) 

- zkoumání režimu autoritářského (Juan J. Linz) a typologie nedemokratických 

režimů 
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- povaha odstraňovaného režimu  
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-aplikace teorií zmíněných v teoretické části 

5. Jedna, dvě či tři tranzice? 

- vysvětlení, proč se nejednalo o jednu tranzici 

- přístupy autorů, kteří se zabývají danou problematikou (Carol Skalnik Leff, Jan 

Rychlík, Soňa Szomolanyi,) a jejich teorie aplikované na Československo 

- upřesnění trojité tranzice, pozornost zaměřena na tranzici politickou a národnostní. 

Ekonomická tranzice pouze v politických a národnostních souvislostech 

- analýza rozpadu Československa jako důsledku tranzice 

6. Závěr 
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Úvod 

Rok 1989 byl pro Československo významným mezníkem, neboť přinesl zásadní 

změnu politického systému, která zasahovalo do všech sfér politického i individuálního 

života společnosti. A protože i samotný způsob přechodu k demokracii je faktorem, který 

silně ovlivňuje podobu následného systému a jeho další vývoj, bude diplomová práce 



  

případovou studií přechodu k demokracii v roce 1989 v Československu a budou v ní 

zanalyzovány procesy, kterými česká a slovenská společnost prošla.  

Analýza bude založena nejen na detailním zkoumání průběhu období 

komunistického režimu a následného přechodu k demokracii, ale navíc se budu snažit o 

zachycení obecnějších politologických aspektů, kterými jsou vedle teorie tranzice i 

strategie aktérů a analýza všech významných činitelů změny. Prvním cílem práce bude 

určit typ československého komunistického režimu a podrobněji popsat etapy přechodu 

k demokracii. Druhým cílem analýzy bude vysvětlení, že v Československu proběhlo 

tranzicí více, a to nejen politická, ale i ekonomická a národní. V práci se zaměřím 

především na tranzici politickou a národní, byť hodlám celý proces analyzovat jako 

„triple transition“ v jejích vzájemných souvislostech. Ekonomické tranzici se budu 

věnovat pouze v jejích politických a národnostních souvislostech. S politologickou 

analýzou přechodu k demokracii a vývojem vztahů české a slovenské společnosti je spjat 

i rozpad Československa v roce 1992. Proto bude třetím cílem analýzy vysvětlení 

hypotézy, že styl a průběh přechodu k demokracii měl přímý vliv na rozdělení 

Československa.  

Uplatněn bude přístup empiricko-analytický (deduktivní i induktivní metoda), 

kdy se zaměřím na konkrétní případ, kterým je pád komunistického režimu 

v Československu a přechod k demokracii po roce 1989. V následující práci je použita 

jak primární literatura všech relevantních autorů, tak sekundární analýzy. 

Diplomová práce je členěna na teoretickou a analytickou část do osmi oddílů. Po 

úvodu je druhá kapitola věnována teoretickým přístupům, které jsou později aplikovány 

na Československo. V této kapitole je vysvětlena teorie tranzice a teorie 

nedemokratických režimů. Budou zde zmíněny přístupy relevantních autorů, především 

Juana J. Linze, Alfreda Stepana, Carla Joachima Friedricha a Zbigniewa Brzezinského, 

a dále teorie Samuela Huntingtona, Hannah Arendtové či Adama Przeworského. Třetí 

kapitola je zaměřena na přehled událostí a na historické souvislosti doby před pádem 

komunistického režimu, které jsou důležité pro  pozdější aplikaci teorií. Následující 

kapitola je již věnována samotnému přechodu k demokracii a následnému vývoji. 

Stěžejní literatura pro dobu listopadu/prosince 1989 je pro mne kniha Vladimíra 

Hanzela Zrychlený tep dějin, obsahující identické záznamy jednání představitelů státní 

moci s delegacemi hnutí Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí ukazující změny 

strategií a vývoj událostí, a dále ze sekundárních analýz kniha Jiřího Suka Labyrintem 

revoluce, pojednávající o přechodu k demokracii v Československu z mnoha úhlů 



  

pohledu. Třetí a čtvrtá kapitola, i když se v obou jedná o historický přehled událostí, je 

rozdělena z důvodu pozdější aplikace teorie, kdy je nejdřív zkoumán odstraňovaný 

režim a poté samotná tranzice. V následující páté kapitole se pokusím o aplikaci teorií 

uvedených v teoretické části na Československo, kde zmíním podobu komunistického 

režimu v Československu před rokem 1989 a etapy přechodu k demokracii. Pro 

rozdělení etap komunistického režimu do roku 1968 využiji knihy Balíka a Hlouška 

Politický systém českých zemí 1848-1989, i když s ní v mnohém polemizuji. Šestá 

kapitola bude věnována hypotéze, že v Československu neprobíhala pouze jedna 

tranzice. Z hlediska dvojí tranzice vycházím především z knihy  Jana Rychlíka Rozpad 

Československa a pro vysvětlení trojí tranzice je stěžejním článek Caroly Skalnik Leff, 

Triple Transition in Eastern Europe. Sedmá kapitola je věnována analýze rozpadu 

Československa jako důsledku tranzice a jednotlivým aktérům tohoto rozpadu. V závěru 

jsou zhodnoceny zjištěné skutečnosti a předložena vlastní interpretaci. Na konci práce je 

seznam použité literatury a příloha obsahující tabulky s výsledky voleb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretický úvod 

Z politologického hlediska mělo na pád komunistického režimu a následný 

politický vývoj vliv více faktorů. Navíc také způsob a průběh přechodu ovlivňuje i 

následující vývoj. Na následujících řádkách budu vycházet z tzv. tranzitního přístupu, 

jehož hlavním tématem jsou politické změny a hlavním aktérem politické elity. 

Důvodem je, že zastánci tranzitního přístupu zastávají názor, že pro většinu změn  je 

určujícím faktorem jednotlivá rozhodnutí vládnoucí elity, která iniciuje nebo dovolí 



  

uskutečnění politické změny směrem k přechodu k demokracii (srv. Ženíšek, M. 2006: 

s. 59).  

 
Teorie tranzice 

V sedmdesátých letech se politologický výzkum začíná zabývat změnami politických 

režimů. Tato disciplína se nazývá teorie přechodů, resp. tranzitologie. Zprvu se 

teoretické úvahy, podložené empirickými poznatky z politického vývoje 

latinskoamerických zemí, zaměřovaly na rozpad demokratických politických režimů 

a nastolení autoritářských režimů či různých typů diktatur. Až později se zájem 

politologů obrátil na procesy opačné, které vedou k vytváření demokracie (srv. 

Říchová, B. 2000: s. 241). Impulsem byl též pád komunistických režimů na konci 

osmdesátých let ve střední a východní Evropě. Avšak, jak uvádí Carol Skalnik Leff, 

v těchto zeměpisných šířkách se jednalo o proces mnohem komplexnější a obtížnější 

než dřívější přechody k demokracii v zemích Jižní a Latinské Ameriky (srv. Skalnik 

Leff, C. 1992). 

 

Povaha odstraněného režimu 

Při analýze přechodu k demokracii je potřeba nejdříve popsat a charakterizovat 

odstraňovaný režim. V padesátých letech se začíná zkoumat totalitarismus, který je 

zprvu spojován s nacismem a fašismem a později i s komunismem. Od šedesátých let 

se poté rozšiřuje počet studií, které se zabývají jinými než totalitními režimy.  

 

Totalitární režimy 

První analyzovanou skupinou jsou totalitární režimy. Samotný původ slova 

totalitarismus můžeme nalézt ve středověké latině ve slově totalis znamenající 

v překladu celý. V politickém jazyce se však tento termín  používá pouze relativně 

krátkou dobu. Mnoho autorů toto slovo mylně připisuje Benito Mussolinimu, který 

jej údajně poprvé použil 22. června 1925 v projevu na kongresu Národní fašistické 

strany. Mussolini v tomto projevu útočil ve sněmovně proti opozici a hovořil o „naší 

nezkrotné naprosté vůli“ (doslova „la nostra feroce volunta totalitaria“). Sám 

Mussolini pak tento termín používal a propagoval dál a hovořil vždy například o 

všezahrnujícím státu (italsky „lo stato totalitario“) (Říchová, B. 2000, s. 227). 



  

Nicméně pojem zpopularizovali až fašističtí ideologové. Termín se ve skutečnosti 

poprvé objevil několik měsíců po pochodu fašistů na Řím v roce 1922, kdy byl 

používán v pejorativním slova smyslu odpůrci fašistů. Byla tak nazvána Mussoliniho 

vláda Giovanni Amendolou v květnu roku 1923, protože pomocí síly usilovali o 

úplné ovládnutí společnosti. Amendola uváděl, že kde došlo k demontáži základů 

demokracie a byla odebrána veškerá práva politickým menšinám, tam se jedná o 

totalitní systém. Podstatné jméno totalitarismus se oproti tomu v politické souvislosti 

poprvé objevilo na stránkách časopisu La Rivoluzion Liberale v lednu roku 1925. 

Lelio Basso zde napsal, že o totalitarismu hovoříme ve chvíli, kdy všechny tři moci 

(zákonodárná, výkonná, soudní) jsou instrumentem jedné strany, která je i 

interpretátorem jediné vůle, nedefinovaného totalitarismu. Postupně je výraz totalitní 

vztahován i na komunistické režimy, neboť jak např. Amendola tvrdil, že jak 

fašismus, tak komunismus jsou reakcí na liberalismus a demokracii. V nacistickém 

Německu se výraz příliš neujal, neboť Hitler tento termín nepoužíval a když, tak jen 

ve spojitosti s výrazem „takzvaný“. Později přechází k užívání výrazu autoritativní 

(srv. Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 22-23, Říchová, B. 2000, s. 227). 

Robert A. Dahl  nadále zpřesnil výrazy totalitní stát a demokracie. Uvádí, že se jedná 

o krajní formy možného státního uspořádání, kdy demokracie a totalitarismus jsou 

ideálními konstrukcemi, které vymezují prostor, v němž se skutečné existující režimy 

pohybují. Demokracie a totalitarismus jsou tedy ideálními póly, a např. západní 

liberální režimy (které nazval polyarchiemi) se na pól demokracie snaží dosáhnout.  

Giovanni Sartori rozšiřuje terminologické rozlišení totalitarismu jako ideálního bodu 

a totalitních režimů jakožto konkrétních, originálních případů. Totalitarismus slouží 

jako ideál, o jehož dosažení se dané režimy mohou snažit, ale nemohou jej 

dosáhnout. Tato argumentace pomáhá nahlížet na totalitní režimy ve vývojové 

perspektivě, a můžeme je v určité chvíli zařadit na konkrétní místo výše uvedeného 

kontinua (srv. Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 23). 

Nicméně jako první vymezil a definoval totalitarismus Carl Joachim Friedrich v 

první polovině padesátých let. Totalitarismus vymezil jako zcela jedinečnou formu 

politické vlády a pokusil se určit základní rysy tohoto režimu. Dle Friedricha lze 

termínem totalitární označit jak fašistický, tak komunistický režim. Oba režimy mají 

společné charakteristiky, které je, dle Friedricha, možno shrnout do následujících 

bodů. Za prvé, existuje v nich jediná oficiální ideologie, kterou musí všichni členové 



  

společnosti přijímat a akceptovat a tuto ideologii používají vládnoucí vrstvy k 

odůvodnění svých nároků na výkon moci. Za druhé, existuje v nich jediná masová 

strana, která ovládá státní aparát, je mu nadřízená či s ním prorostlá. Tato strana  

ovládá veškerý politický a společenský život, v jejím čele také stojí zpravidla jeden 

vůdce. Za třetí, tato strana má absolutní  monopol na kontrolu všech prostředků 

ozbrojené moci. Tuto kontrolu provádí buď přímo politická strana, nebo jí 

kontrolovaná byrokracie. Za čtvrté, strana prakticky úplně kontroluje prostředky 

masové komunikace, kterými jsou rozhlas, tisk, televize či knižní produkce. Za páté, 

systém ovládá fyzicky i psychologicky společnost prostřednictvím policie, která 

využívá teroristických postupů. Ve spolupráci se Zbigniewem Brzezinským přidává 

Friedrich i šestou charakteristiku totalitního režimu, kterou je centrální řízení, 

plánování a kontrola veškeré ekonomiky (srv. Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 35-37, 

Říchová, B. 2000: s. 228-230). 

Výše uvedené charakteristiky jsou dodnes všeobecně přijímány jako základ 

veškerého dalšího výzkumu totalitarismu. I když je tedy Friedrichovo pojetí 

považováno za základní, přesto neušlo kritice, a to v několika směrech. Prvním 

směrem kritiky je názor, že všechny znaky jsou příliš obecné, a že se s nimi v různé 

míře můžeme setkat kdekoli (srv. Říchová, B. 2000: s. 231-232). Další kritika, 

vycházející od Giovanniho Sartoriho, se zaměřuje na centrálně řízenou ekonomiku, 

kdy Sartori uvádí, že např. nacistická ekonomika nebyla státem plně ovládána a 

řízena.   

Sartori sám také definuje totalitní režim jako totální rozšíření a pronikání moci státu 

do všech sfér společnosti, a dále, že dochází k ideologizaci politiky v podobě 

politického náboženství a k politickému ovládnutí všeho, včetně mimopolitické 

oblasti. Sartori také zdůrazňuje, že žádný režim není statický, ale dynamický (srv. 

Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 37-38, Ženíšek, M. 2006: s. 30). 

Vedle výše uvedených definic Friedricha a Brzezinského, je klasikem výzkumu 

nedemokratických režimů Juan J. Linz se svým dosud patrně nepřekonaným 

analytickým rámcem. Od přelomu 60. a 70. let 20. století dominuje v teoriích jeho 

typologie nedemokratických režimů. Právě Linz definoval díky studiím o Frankově 

Španělsku základní rozdělení nedemokratických režimů na bázi tripartitní distinkce 

mezi demokraciemi, autoritatismy a totalitarismy. Do této doby bylo používáno 



  

rozlišení dichotomické, které rozlišovalo pouze mezi demokracií a totalitarismem 

(srv. Holzer, J., Balík, S. 2007: s. 65).   

Juan Linz kategorizuje nedemokratické režimy podle čtyř kritérií: podle míry 

omezení pluralismu, procesu získávání a udržování legitimity, přítomnosti a případné 

míry mobilizace společnosti a charakteru vůdcovství. Jedná se o tzv. osy, jejichž 

koncové body jsou nazvány následovně: limitovaný pluralismus versus monismus, 

legitimita politické moci označená jako mentalita versus ideologie a depolitizace 

versus mobilizace. Tyto osy jsou mezními hodnotami, ale jednotlivá politická 

uspořádání těchto ideálně-typických bodů dosahují jen málokdy, spíše se více či 

méně přibližují či vzdalují (srv. Holzer, J., Balík, S. 2007: s. 89-90).  

Osa limitovaného pluralismu versus monismu je založena na charakteru a počtu 

institucí a skupin, jimž je umožněno podílet se na moci a na způsobu vylučování 

z procesu participace (srv. Balík, S., in: Hloušek, V., Kopeček, L. 2004: s. 275). 

Termíny ideologie a mentalita, které musí být chápány jako konflikt dvou extrémů, 

odkazují k zásadnímu problému politické teorie, totiž obhajobě nároku na vládu. I 

nedemokratické režimy, stejně jako demokratické,  musejí být v očích společnosti 

alespoň z části legitimní či alespoň zdání legitimity vytvářet. Moderní demokracie 

získává svoji legitimitu prostřednictvím voleb a nedemokratický režim ospravedlňuje 

svoji legitimitu ideologií či mentalitou. Teorie nedemokratických režimů pracuje 

v tomto případě s pojmem ideologie ve smyslu „dogmatický“ a ne ve smyslu 

neutrálně označeným souborem politických idejí. Ideologie je tedy chápána jako 

uzavřený systém politického myšlení, který si nárokuje monopol na pravdu, bez 

tolerance jiných názorů. Ideologie totalitních systémů je tedy jakýmsi „sekulárním 

náboženstvím“ (srv. Holzer, J., Balík,S. 2007: s. 124) či „politickým náboženstvím“ 

(termín zavedený koncem třicátých let E. Voegelinem a R. Aronem) (srv. Maier, H. 

1999: s. 7). Termín náboženství se používá, protože již krátce po nástupu komunismu 

a nacismu k moci se objevily postřehy o genetické příbuznosti těchto systémů a 

náboženství a především jejich inspirace v náboženství. Vznikl tak koncept tzv. 

politického náboženství (srv. Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 30). Konkrétním 

příkladem může být, když bolševici využili jako náboženskou relikvii smrt Lenina,  a 

Leninovo tělo bylo nabalsamováno a vystaveno k uctívání na Rudém náměstí. 

Rozporuplné jsou i argumenty komunistů, kteří pomocí osvícených argumentů 

bojovali proti náboženství, ale na druhou stranu tvrdili například, že Lenin žije věčně 



  

(srv. Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 32). Hermann Heller také uvádí zajímavou tezi, 

kdy říká, že: „stát se může stát totalitárním pouze tehdy, kdy se opět stane státem a 

církví v jednom, společnost se tedy musí navrátit k antickému sepětí polis a 

náboženství, či byzantskému cesaropapismu“. (srv. Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 34). 

Toto náboženství samozřejmě vede později také k cenzuře a represím. Na vývoji 

těchto ideologií, určených k mobilizaci mas, se podílejí z větší části intelektuálové či 

pseudointelektuálové a ideologie jsou úspěšné pro svůj utopismus, který se zaměřuje 

na budoucnost jako na řešitele všech dosavadních problémů (srv. Holzer, J., Balík, S. 

2007: s. 123-124).  

Pojem mentalita je chápaný jako nekodifikovaný způsob myšlení a cítění, který 

vychází z již existujících myšlenkových struktur. Není racionální, ale emocionální, 

charakterizován spíše obecnými, srozumitelnými hodnotami, jako je ekonomický 

rozvoj, patriotismus, sociální spravedlnost či řád. Mentalitu dále charakterizuje 

relativně malý počet témat, na které umí dát režim odpověď. Mentalita nepřichází 

s novým jazykem a také se mnohem hůřeji než ideologie šíří mezi masami a jen 

těžko mobilizuje společnost. Mentalita také vždy reaguje na konkrétní situaci, a proto 

existuje více jejích druhů (vojenská, církevní či úřednická) (srv. Holzer, J., Balík, S. 

2007: s. 124).  Teorie ovšem nevylučuje, že se po několika generacích nemůže stát 

z ideologie mentalita. Tak se stalo především v případě některých komunistických 

režimů, kdy je možno hovořit o postideologické mentalitě. Dokonce lze akceptovat 

myšlenku, že v řadě konkrétních i symbolických bodů jsou v případě komunismu 

součástí mentalit relikty ideologie marxismu- leninismu. Je možno konstruovat 

domněnku, že se z původní ideologie stala za čtyři generace aplikace svým 

způsobem mentalita (srv. Holzer, J., Balík,S. 2007: s. 126-127). Z výše uvedeného 

vyplývá, že ideologie znamená myšlenkový obsah, zatímco mentalita myšlenkový 

postoj. Zatímco ideologie má pevnou, sevřenou podobu a neměnný tvar, mentalita je 

beztvará, proměnlivá. Mentalita má také blížeji k přítomnosti a minulosti (srv. Balík, 

S., Kubát, M. 2004: s. 99). 

Třetí Linzovou osou je osa nazvaná mobilizace-depolitizace, která odkazuje na míru 

mobilizace sympatizantů a zapojení občanů při ustavování a budování režimu (srv. 

Holzer, J., Balík,S. 2007: s. 137). Rozdíl se např. nachází v tom, že některé režimy 

používají při svém ustavování mobilizaci svých sympatizantů a docílí zapojení velké 

části obyvatelstva do budování nového režimu a do jeho organizací, zatímco jiné 



  

režimy toho nedosáhnou. Důležitou roli při ustavení režimů hraje také historický a 

sociální kontext, který někdy přímo mobilizaci provedenou prostřednictvím jediné 

strany vyžaduje (srv.Balík,S., in: Hloušek, V., Kopeček, L. 2004: s. 273) 

Charakter vůdcovství je další samostatnou osou výzkumu nedemokratických režimů.  

Linz uvádí, že ty fáze, které jsou považovány za skutečně totalitní, byly spojeny 

s charismatickým vůdcem, zatímco etapy posttotalitní spíše s kolektivním orgánem. 

Výše uvedené však neslouží jako klasifikační kritérium, neboť lze nalézt na 

konkrétních případech (Frankovo Španělsko či Řecko za plukovnické junty), že tomu 

tak nemusí být. Lze se však shodnout na konstatování, že není tak důležitá povaha 

vůdcovství, zda je charismatické či byrokratické, ale že pro existenci 

nedemokratického režimu je nutná přítomnost vládce ať už individuálního či 

kolektivního, který svou moc uplatňuje autoritativně.   

 

Na základě výše uvedeného vymezuje Juan Linz tři podmínky, které musí režim 

splňovat, aby mohl být považován za totalitní. Za prvé, musí existovat jediné 

centrum moci, ze kterého je odvozována legitimita jakýchkoliv existujících institucí 

či skupin a tato legitimita je centrem zprostředkovaná. Centrum je také spíše 

politickým výtvorem „shora“ než produktem dynamiky předešlého společenského 

uspořádání. Za druhé, v totalitních režimech existuje exkluzivní, autonomní a více či 

méně intelektuálně podložená ideologie, která má ambici být vševysvětlující teorií. S 

touto ideologií se vůdce či vládnoucí skupiny identifikují a díky ní se staví do role 

dějinami předurčených osob, které mají za úkol nastolit „ráj na zemi“. Tato ideologie 

je také užívána jako základ pro provádění politiky či pro manipulaci s obyvateli. 

Ideologie navíc překračuje hranice a program legitimní politické akce, z důvodu 

interpretace sociální reality a smyslu a cíle dějin. Třetí podmínkou je režimem 

vyžadovaná i usměrňovaná občanská participace a aktivní politická mobilizace. 

Typické pro totalitní režimy je nežádoucí a nechtěná pasivní poslušnost a apatie či 

ústup do role trpného předmětu (srv. Holzer, J., Balík, S. 2007: s. 89, Balík, S., 

Kubát, M. 2004: s. 38-39).  

K dalším významným autorům zabývajících se totalitarismem patří také Hannah 

Arendtová, která vycházela především ze zkušenosti nacistického Německa a 

Stalinova Sovětského svazu. Hannah Arendtová považuje za klíčový znak 



  

charakteristiky totalitarismu teror (který hrál právě v nacistickém Německu a 

Sovětském svazu klíčovou roli), i když režim má také zajištěnou podporu mas a opírá 

se o ni (srv. Arendtová, H. 1996: s. 430). Teror není užíván tolik k zastrašování, ale 

spíše „k neustálému dodávání zdání reality svým ideologickým doktrínám a účelovým 

lžím.“ (srv. Arendtová, H. 1996: s. 473). Arendtová charakterizuje totalitarismus jako 

výraz proměny a vývoje moderní tzv. masové společnosti, tj. společnosti 20. století, 

která postrádá vnitřní strukturu a přeměňuje jedince na izolované bytosti, jímž chybí 

vědomí třídní sounáležitosti (srv. Říchová, B. 2000: s. 226). Noví vládcové se 

nesoustředí jen na výkon moci, ale chtějí vytvořit “nového člověka“, jehož by 

ovládali zevnitř. Tato kvalitativně vyšší bytost má být zcela podřízena státu, resp. 

straně. Totalitní hnutí se snaží také organizovat masy či občany různého myšlení, 

protože totalitní hnutí jsou závislá na síle počtů a na tom, zda mají tyto masy sklon se 

politicky angažovat (srv. Arendtová, H. 1996: s. 433-437). Hannah Arendtová výše 

uvedené shrnuje do dvou bodů, nezbytných podmínek totalitního státu. Za prvé, 

společnost řídí jedna politická strana v čele se zbožštělým vůdcem, která je 

nositelkou ideologie a teroru, a za druhé, společnost má masový charakter 

způsobující izolovanost člověka a jeho vykořeněnost z tradičních společenských 

struktur (srv. Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 37). 

Pokud bychom chtěli výše uvedené charakteristiky shrnout, dostaneme následující 

přehled. Za prvé, totalitní režimy vznikají ve společnostech masového charakteru a 

snaží se jedince změnit v izolovaný prvek společnosti, vykořeněný ze všech 

tradičních společenských struktur. Za druhé, existuje jediná strana či hnutí, které jsou 

středobodem jak politické moci, tak i veškerého žití. Tato strana je faktickým 

velitelem ozbrojených složek a drží informační monopol. Za třetí, v čele strany stojí 

obvykle zbožštělý a všemocný vůdce, a byť režim deklaruje anti-náboženskost, je ve 

skutečnosti jakýmsi pseudonáboženstvím. Za čtvrté, celá společnost je podřízena 

ideologii, která také vysvětluje veškerou společenskou realitu. Na jejím základě 

vládne strana a ideologie absolutně ospravedlňuje prostředky použité k dosažení 

vytčeného cíle. Za páté, jde o režimy přirozeně aktivistické, které ke svému přežití 

potřebují aktivní účast občanů ve veřejném životě. Za šesté, společnost je ovládána 

terorem, který může mít jak fyzickou, tak psychologickou podobu. Za sedmé, 

totalitní režimy mají stvořitelské ambice, protože chtějí prostřednictvím ideologie a 

teroru vytvořit nového člověka (srv. Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 42-43). 



  

 

Autoritativní režimy 

Druhou svébytnou kategorií režimů jsou autoritativní režimy, které existují vedle 

totalitních a demokratických režimů. Jsou samostatnou skupinou režimů, neboť se se 

svým uspořádáním nepřiblížily ani jedné z obou mezních variant. Termín 

autoritativní režim zavádí jako první Juan Linz. 

Juan Linz charakterizuje autoritativní režimy jako politické systémy s limitovaný 

politickým pluralismem, které postrádají vypracovanou a vůdčí ideologii. Jsou 

typické mentalitou, bez extenzivní či intenzivní politické mobilizace, vyjma 

některých etap vývoje. Moc, vykonávaná vůdcem, případně úzkou skupinou osob, 

má nepříliš jasně, avšak zjistitelně definované hranice. Autoritářské systémy jsou 

také systémy, které povolují vyjadřování obecného, a nikoliv odpovědného 

pluralismu. Na rozdíl od demokracie staví jen na omezeném pluralismu (srv. Balík, 

S., Kubát, M. 2004: s. 50, Holzer, J., Balík, S. 2007: s. 137). Autoritářský systém 

také nedokáže vytvořit jedinou rozhodující masovou politickou stranu, ale dokáže 

zabránit existenci velkých odborových svazů (srv. Říchová, B. 2000. s. 238-239). 

Autoritářský režim je komplexnější a heterogennější než totalitní, a jak z jeho nitra, 

tak z vnějších subkultur vznikají zárodky politické opozice (srv. Dvořáková, V., 

Kunc, J. 1994: s. 50). 

 Charakteristiky autoritativních režimů jde nejlépe ukázat ve srovnání s totalitními 

režimy. Totalitní režimy například zcela odmítají politický pluralismus, zatímco 

autoritativní režimy limitují pouze pluralismus politický. Dále totalitní režimy 

odvozují svůj nárok na vládu od specifické a jedinečné ideologie, zatímco režimy 

autoritativní z uplatňované mentality. Totalitní režimy také stojí na vysoké míře 

mobilizace celé společnosti a autoritativní naopak stojí na depolitizaci. Lze říci, že 

limitovaný pluralismus je nejzřetelnější charakteristika rozlišení mezi autoritativními 

a totalitními režimy (srv. Holzer, J., Balík, S. 2007: s. 90).  

 

Typologie nedemokratických režimů 

Juan Linz, vedle vymezení autoritářského fenoménu, také vypracoval dodnes 

respektovanou typologii nedemokratických režimů, postavenou na výše uvedených 

třech proměnných (stupeň politického pluralismu, stupeň reálné politické participace 



  

lidí a stupeň ideologizace). Linz tak rozlišuje diktatury a totalitní, tradiční a 

autoritářské režimy. Diktatura je v tomto případě chápána Linzem jako „prozatímní 

vláda vzniklá v krizovém období, která se neinstitucionalizovala a představuje zlom 

proti institucionálním pravidlům výkonu moci a přístupu k ní, jež byla vlastní 

předchozímu režimu ať už demokratickému, tradičnímu nebo autoritářskému.“ (srv. 

Dvořáková, V., Kunc, J. 1994: s. 51). Mezi autoritářské patří byrokraticko-vojenské 

režimy, organické etatismy, postdemokratické mobilizační režimy, mobilizační 

režimy po získání nezávislosti, rasové „demokracie“, nedokonalé totalitarismy a 

posttotalitní režimy (srv. Dvořáková, V., Kunc, J. 1994: st. 50-51). Pro účely této 

práce se zaměřím pouze na režimy posttotalitní. 

Linz v sedmdesátých letech zařazoval režimy posttotalitní mezi autoritativní, ale v 

devadesátých letech je se Stepanem uvedl jako zvláštní typ, který stojí zvlášť. Nový 

posun totiž přinesla nutnost reagovat na vlnu pádů komunistických režimů ve střední 

a jihovýchodní Evropě na přelomu 80. a  90. let 20. století, a proto Juan Linz 

s Alfredem Stepanem po roce 1989 některé své původní teze korigovali a 

reklasifikovali původní čtyři základní typy nedemokratických režimů (totalitní, 

autoritativní, tradiční a diktatury) do odlišných čtyř kategorií, a to na režimy totalitní, 

posttotalitní, autoritativní a sultanistické (srv. Holzer, J., Balík, S. 2007: s. 65-66).  

Při pokusu o klasifikaci totalitarismu totiž nastal problém, týkajíce se rozporu mezi 

jednotlivými fázemi fungování tohoto nedemokratického režimu. Linz proto vytváří 

novou kategorii, posttotalitní režim. Posttotalitní režimy jsou typické pro 

komunistické režimy, kdy komunistické státy prošly procesem destalinizace a 

vládnoucí elita se již odklání od některých prvků totalitarismu. V posttotalitních 

režimech existuje omezený sociální, ekonomický a institucionální pluralismus, ale 

neexistuje pluralismus politický, protože ústřední strana drží formální monopol na 

moc. Ideologie v těchto režimech i nadále přetrvává, ale jsou k ní apatičtí i samotní 

propagátoři. V pozdním posttotalitarismu se někdy dokonce objevuje paralelní či 

druhá kultura, ačkoliv se nejedná o politický pluralismus. Rozdílný je i typ 

vůdcovství v posttotalitních režimech, kdy vůdcové bývají byrokratičtí a spíše 

„státně technokratičtí než charismatičtí“ (srv. Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 62). 

Vedoucí ideologie sice je stále „posvátná“, ale i sami vůdcové ji pokládají za 

utopickou a společnost ji sice trpí, ale již jí nevěří. Účast na rituálech je i nadále 

povinná, ale již není vyžadován entuziasmus (srv. Balík, S., Kubát, M. 2004: s. 62). 



  

Protože se i režim posttotalitní postupně mění, rozlišuje Linz a Stepan tři základní 

vývojová stádia, kterými jsou raný, zamrzlý a zralý posttotalitarismus. 

Posttotalitní režimy samotné jsou dále děleny na konzultativní 

posttotalitarismus, kde má dominantní vliv stranický aparát s důrazem na názory 

odborníků, kvazi-pluralistický posttotalitarismus, demokratizující se a pluralistický 

posttotalitarismus a anarchický posttotalitarismus  (Ženíšek, M. (2006): s. 34-36). 

Gordon Skilling používá také výraz kvazi-totalitní posttotalitarismus, ve kterém jsou 

povolené organizace zbaveny veškerého vlivu a jakékoliv skupiny vymykající se vedení 

strany jsou rozbíjeny. V tomto typu je možno identifikovat i jisté prvky konzultativního 

posttotalitarismu.  

Posttotalitní režimy se rozděluji do více typů, nicméně pro potřebu této práce uvedu 

typologii komunistických režimů Herberta Kitschelta, který zařazuje český 

komunistický režim ke zcela zřetelným příkladům tzv. byrokraticko-autoritativního 

modelu (srv. Kitschelt 1995: s. 453). V tomto typu téměř chybí prvky politického 

soupeření a zájmové artikulace, nicméně existuje v něm relativně vysoká míra 

racionalizované byrokratické institucionalizace. Tyto režimy se nejvíce blíží 

totalitnímu modelu díky relativně silným institucionálním mechanismům, které 

účinně tlumí potencionální opozici, ale na druhou stranu nejsou schopny inovace a 

pružné reakce na proměny nálad v ovládaných společnostech. Proto v podstatě 

zkolabují (srv. Novák 1999: s. 134). Juan Linz a Alfred Stepan zase charakterizují 

režim před listopadem 1989 jako "zamrzlý" či rigidní post-totalitní. Post-totalitní 

režimy vznikaly evolučně, v důsledku rutinizace a rozkladu původního totalitního 

režimu. Zamrzlý post-totalitní režim není schopen reagovat na změněné podmínky, 

nedokáže vyměnit vedení a jednat s opozicí. Proto, když držitelé moci nedokáží 

potlačit oponenty v krizové situaci, má takovýto režim sklon ke kolapsu (srv. 

Szomolanyi, S. 1999: s. 20). 

Samuel Huntington rozděluje nedemokratické režimy podle toho, jak snadno či 

nesnadno se od nich přechází či spíše odchází. Na tomto základě vygeneroval 

Huntington tři skupiny nedemokratických režimů. První skupinou je osobní 

diktatura, které se váže na jednu charismatickou osobu, po jejíž smrti se mnohdy 

režim zhroutí. Druhým typem jsou vojenské režimy, kdy moc má v rukou armáda, 

která také představuje nejvyšší instituci v zemi. Posledním typem jsou systémy jedné 

strany. Vznik systému jedné strany je odvozován na základě revoluce nebo vnucení. 



  

Hlavním znakem je to, že monopol moci je v rukou jedné strany. Tato monopolní 

strana je za určitých podmínek schopná účastnit se voleb a ve své zmodernizované 

podobě tyto volby i vyhrát (Ženíšek, M. 2006: s. 27-28). 

 

2.3. Odstranění nedemokratického režimu 
Přechod od nedemokratických režimů k demokratickým je zkoumán od 

šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Politická tranzice je nejen převzetím moci od 

vládnoucí elity starého režimu, ale také změnou politického systému. Demokratická 

tranzice a konsolidace se definuje jako vývin od nějakého typu nedemokratického 

režimu (autoritářského, totalitního či post-totalitního) k demokratickému. V tranzitním 

období nejsou pravidla politického zápasu ještě pevně definována a dodržována. 

Političtí aktéři, vítězové nad diktaturou, vedou v novém demokratickém režimu boj 

mezi sebou a zápasí o to, kdo se stane vítězem a kdo poraženým v  budoucnosti (srv. 

Szomolanyi, S. (1999): s. 18). Aktéři také „bojují nejen za uspokojení svých 

bezprostředních zájmů (a zájmů těch, koho se domnívají reprezentovat), ale také o 

určení pravidel a procedur, jejichž konfigurace rozhodne o vítězích a poražených v 

budoucnu.“ (Dvořáková, V., Kunc, J. (1994): s. 77).  

Alfred Stepan uvádí  osm  příčin pádu nedemokratických režimů, které však 

nemusejí vést k demokracii. V první kategorii nalézáme takové procesy, které jsou 

lokalizovány z vnějšku daného režimu a jsou spojeny především s minulostí. Jsou to 

formy ukončení nedemokratických režimů, které jsou velmi výrazně spojené 

s ukončením válečných konfliktů či dobytím určitého území. V první kategorii 

konkrétně nalézáme vnitřní restauraci po dobytí z vnějšku (výsledná podoba 

odpovídá stavu, jaký byl před diktaturou), vnitřní přeformulování (ke zhroucení 

režimu přispělo např. silné odbojové hnutí apod.) a zvnějšku monitorované nastolení 

(kdy je nedemokratický režim odstraněn demokratickými mocnostmi). Druhou 

kategorii tvoří přechody, které nalézají svůj původ uvnitř nedemokratického režimu a 

zachycují novější historické situace, s nimiž se setkáváme v posledních dvou či třech 

desetiletích. Liší se od předchozího tím, že jsou iniciovány a probíhají pod vlivem 

sociálněpolitických faktorů. Tuto druhou kategorii je možno dále rozdělit na dvě 

podskupiny. V první podskupině je typ přechodu, ve kterém při ukončení 

autoritářských či jiných nedemokratických režimů hrají rozhodující roli sami nositelé 

předchozího režimu.  Do této kategorie zařazuje Stepan redemokratizaci zahájenou 



  

zevnitř, kdy držitelé moci dojdou k závěru, že odstranění nedemokratického režimu 

pomůže i jejich zájmům. Druhá podskupina je takový přechod k demokracii, kdy 

dochází k transformaci pod vlivem opozičních sil. Sem patří pakt mezi politickými 

stranami (jedná se o široký opoziční pakt, kdy se dohodne porážka nedemokratického 

režimu), organizovaná násilná revolta koordinovaná reformními stranami (kdy 

dochází k restrukturalizaci státního aparátu), revoluční válka vedená marxisty a 

posledním přechodem je ukončení režimu tlakem společnosti. Charakteristickým 

znakem tohoto přechodu jsou demonstrace či masové stávky, kdy nezkoordinovaný 

boj mas tlačí na výměnu nedemokratické elity (srv. Ženíšek, M. 2006: s. 62-64, 

Říchová, B. 2000: s. 242-244). 

Všeobecně lze říci, že ve světě již proběhlo několik fází přechodů. Na základě 

analýzy přechodu od nedemokratického k demokratickému režimu z více jak třiceti 

zemí světa vypracoval Samuel Huntington typologii modelů přechodu. Zásadním dílem 

je proto jeho práce „The Third Wave- Democratization in the Late Twentieth Century“, 

kdy označuje procesy přechodů od nedemokratickému k demokratickému režimu jako 

vlny demokratizace. Obecně rozlišuje vlny demokratizace a zpětné vlny v průběhu 

posledních 200 let. První vlna demokratizace začala v USA na počátku 19. století a 

projevila se dále v Británii, Francii, Itálie či v Austrálii. Tento proces ukončil 

Mussoliniho pochod na Řím v roce 1922 (srv. Huntington, S. 1991: s. 17-18). Tímto 

momentem začala vlna opačného směru, tzv. zpětná vlna, kdy docházelo ke změnám 

demokratických režimů na nedemokratické. Toto období končí rokem 1942, kdy začíná 

druhá vlna demokratizace, která je relativně krátká a v mnohých státech rychle 

vystřídána totalitními režimy. Tato druhá zpětná vlna začala rokem 1958, vyhlášením 

mimořádného stavu v Pákistánu, a dochází k postupnému přebírání moci jinými než 

demokratickými režimy v Latinské Americe (prvním státem je Peru v roce 1962), v 

Africe a Asii a i v Evropě, kde zpětná vlna začíná plukovnickým převratem v Řecku. 

Tato zpětná vlna vrcholí rokem 1973 v Chile, kdy se, zejména v Latinské Americe, 

nastolují vojenské režimy (srv. Huntington, S. 1991: s. 20-21). Třetí vlna demokratizace 

začíná v Portugalsku v roce 1974 pádem salazarismu a lze do ní zahrnout i následné 

přechody k demokracii v 80. a 90. letech. Je možné také říci, že trvá až dodnes, nicméně 

již v některých zemích začala či začíná rezonovat další zpětná vlna ( příkladem může 

být Bělorusko po uchopení moci Lukašenkem apod.). Je potřeba uvést, že třetí vlna 



  

demokratizace, která se týkala i Československa, nevedla vždy přímo k demokracii 

(Ženíšek, M. 2006: s. 42-46).  

Samuel Huntington navíc přichází s identifikací pěti změn ve světě, které 

připravily půdu pro poslední vlnu přechodů k demokracii. Prvně se jedná o prohlubující 

se problém legitimity autoritářských vlád vycházející z neschopnosti poradit si 

s ekonomickým selháním nebo s vojenskou porážkou. Za druhé, rychle se rozvíjející 

ekonomiky mnoha zemí, které zvýšily životní standardy, míru vzdělávání, urbanizaci, 

právě tak jako očekávání změny ze strany občanů a schopnost vnímat tyto změny. Za 

třetí, situaci ovlivnily změny v doktríně a v aktivitách katolické církve v důsledku II. 

Vatikánského koncilu v letech 1963-1965 a transformace národních církví, které pak 

měly tendence se zaměřit proti vládnoucímu autoritářskému režimu, než aby bránily 

status quo.  Za čtvrté, důležitým faktorem byla změna politiky ze strany vnějších aktérů 

a za páté je možno hovořit o tzv. efektu „sněhové koule“, jehož podstatou je skutečnost, 

že započetí demokratizace v jedné zemi na sebe nabaluje   i některé další (Ženíšek, M. 

(2006): s. 61-62).  

Podle Samuela Huntingtona existují v procesu přechodu k demokracii tři 

základní a určující vztahy: vztah mezi vládou a opozicí, vztah mezi reformátory a 

odpůrci změn ve vládě (v režimu) a vztah mezi umírněnými a radikály v rámci opozice. 

Na základě těchto vztahů Huntington rozlišuje tři typy přechodu k demokracii. Za prvé, 

transformaci (transformation), kdy proces změn odstartuje elita nedemokratického 

režimu. Za druhé, nahrazení (replacement), kdy se nahradí,   svrhne či vytlačí 

nedemokratický režim a hlavní úlohu hrají opoziční síly. Tento typ odpovídá 

diskontinuitnímu modelu přechodu k demokracii. Posledním třetím typem je sjednaný 

přechod (transreplacement). Název vznikl spojením předchozích dvou výrazů 

transformation a replacement, ale obsahově se jedná o samostatný typ. Ke sjednanému 

přechodu k demokracii může dojít pouze tehdy, pokud režim i opozice jsou zhruba 

stejně silnými aktéry a ani jeden z nich nemá jednostrannou převahu, tzn. Režim 

nedokáže opozici potlačit a opozice zase nedokáže sama režim svrhnout. Pokud tedy 

k výše uvedenému mají umírnění převahu nad radikály v rámci opozice a reformátoři 

nad odpůrci na straně vládní elity, pak může nastat dohoda mezi umírněnými a 

reformátory, neboli mezi elitou a opozicí. Sjednaný přechod vyžaduje od vůdců z obou 

táborů, aby disponovali ochotou riskovat složitá vyjednávání (Ženíšek, M. (2006): s. 67-

70). 



  

Samotný přechod k demokracii lze rozdělit do několika etap. Dankwart Rustow staví 

svoji koncepci na myšlence, že demokracie je většinou vedlejším produktem jiných 

bojů a konfliktů. Důležité je především zjištění aktérů, že nedokáží jeden druhého 

zničit. Podstatná podmínka úspěšného budování demokracie je nutná shoda 

rozhodujících aktérů transformace na zachování stávající politické komunity. 

Bezpodmínečná je ochota ke kompromisům. Právě existence konfliktů a konsensů je 

pro Rustowa nejdůležitější, neboť demokracie je procesem přizpůsobování, procesem 

určitého řešení konfliktů (srv. Dvořáková, V., Kunc, J. 1994: s. 19). Rustow také 

analyzuje přechod k demokracii či přímo tranzici jako dynamický proces a chápe ji 

jako jakési vývojové křižovatky, a  proto ji rozděluje na fáze (etapy) a definuje tak  

tři základní fáze transformace, které se nazývjí fáze přípravná, fáze rozhodující a fáze 

uvykací.  

V první, přípravné fázi, je jistá skupina ochotná vystoupit proti stávajícímu 

nedemokratickému režimu. Vážný a déletrvající boj vede k seskupení protagonistů 

do dvou táborů, takže určující charakteristikou této přípravné fáze je spíše polarizace 

než pluralismus. Samotnou demokratizaci by mohl zastavit pocit dočasné převahy u 

momentálního vítěze, který může posílit neochotu jednat s dalšími aktéry. Začne se 

prosazovat jako jednoznačný a nezpochybnitelný vítěz a většinová logika vyřeší 

takové konflikty, kdy vítěz bere vše a poražený ztrácí možnost na obranu. V této 

chvíli vidí Rustow největší šance při prosazení demokracie v tom, že se v průběhu 

procesu demokratizace neobjeví žádná dostatečně silná skupina, která by mohla ve 

snaze zajistit si trvalé vítězství procesy transformace zvrátit (srv. Říchová, B. 2000: 

s. 249-250). Tato fáze končí sérií postupných rozhodnutích a kompromisů, kdy se 

političtí vůdci smíří s existencí rozdílnosti v jednotě (srv. Dvořáková, V., Kunc, J. 

1994: s. 20). 

Dohodou o vzájemném nezničení se vchází z přípravné fáze do fáze rozhodující, kdy 

je vypracován mechanismus řešení potencionálních i skutečných konfliktů. V této 

fázi není důležité, jaké abstraktní hodnoty vůdcové vyznávají, ale jaké konkrétní 

kroky jsou ochotni učinit. 

Ani uspokojivá dohoda mezi vůdci není dosud zárukou celkového úspěchu. K němu 

je zapotřebí uvést tuto dohodu mezi profesionální politiky i mezi občany. Jedná se o 

dva aspekty závěrečné fáze, fáze uvykací, ve které se rodí "přesvědčení" demokraté. 

Problém může nastat v případě, pokud neexistuje národní jednota. Rustow se 



  

domnívá, že demokracie není možná tam, kde je daný státní celek zpochybňován, 

kde klíčovým problémem štěpící společnosti je územní celistvost buď ve smyslu 

desintegrace či naopak integrace jiných částí (srv. Civín, J. 2004c). Nezáleží na tom, 

zda se tedy „národní“ vytvoří administrativně či geograficky, ale roli hraje to, zda 

existuje jednota. Vodítkem v určování takovéto jednoty nám může být to, že se o ní 

jednoduše příliš nehovoří. Naopak, čím hlasitější deklarace jednotnosti, tím je slabší 

její pozice. Rustow uvádí, že nejvíce rétorického nacionalismu pocházelo vždy z úst 

těch, kteří si byli svou národní identitou nejméně jisti. V minulosti to byli například 

Němci a Italové a naopak se nikdy hlasitě o jednotě nevyjadřovali např. Švédi či 

Japonci (Dvořáková, V., Kunc, J. 1994: s. 19). 

 

Na Rustowa navazuje Adam Przeworski, který Rustowovu teorii trochu obměňuje a 

zaměřuje se na aktéry. I on se přiklání k názoru, že demokracie je pouze jedním z 

možných důsledků přechodu. Přechod k demokracii rozlišil na dvě fáze, na fázi 

liberalizace a fázi demokratizace.  

Liberalizací, která je počáteční fází přechodu, jsou souhrnně pojmenovány různé 

procesy, které otevírají prostor ovládaný autoritářskou mocí reformám a kdy se část 

autoritářské elity snaží navázat účinnou spolupráci s opozicí. Tato fáze ještě nemusí 

vést k demokratizaci, existuje zde trvalá možnost restaurování nedemokratického 

režimu díky přítomným institucím a struktuře starého režimu. Přesto je rozhodující 

fází tranzice, neboť v této chvíli se formují aktéři a jejich strategie a vyjasňuje se 

poměr sil. K převzetí moci antiautoritářskou opozicí dochází teprve ve fázi 

demokratizace. Demokratizace je obecně procesem, která navazuje na úspěšnou 

liberalizaci. Odpůrci nedemokatického režimu se stávají aktivními účastníky procesu, 

mění se na autonomní, samostatné subjekty a vliv na proces změny se zvyšuje. 

Dochází k budování demokratických institucí, prosazují se demokratická a všemi 

akceptovaná pravidla hry. Demokratizace začíná ve chvíli, kdy se projednávají nová 

"pravidla hry" a vzniká značný počet politických stran a různě definovaných skupin, 

které nabízejí specifické politické programy.  

V tranzici figurují aktéři, které lze rozdělit do čtyř skupin. Reformátoři pocházející z 

řad politiků předchozího režimu a částečně i ze skupiny mimo státní sektor a zastánci 

tvrdé linie jako je policie či byrokracie. Na straně opozice se pak vyskytují umírnění 



  

a radikálové. Pozitivní výsledek, tedy demontáž autoritativního režimu, nastane 

jedině v případě, když budou spolupracovat reformátoři z řad předchozího 

autoritářského režimu a umírnění na straně nových opozičních sil (typickým rysem 

jsou tzv. kulaté stoly) (srv. Říchová, B. 2000: s. 251-253). 

 

Terry Lynn Karl a Phillippe Schmitter vycházejí z názoru, že rozhodující pro průběh  

i výsledky přechodu jsou také především aktéři (konkrétní hybatelé) a jejich 

strategie. Různé kombinace těchto dvou faktorů se jim stala v devadesátých letech 

základem pro vymezení čtyř odlišných kategorií: pakt, vnucení, reforma a revoluce.  

Pakt představuje variantu přechodu, v němž jsou iniciátorem změny elity, které se 

shodnou na kompromisech vyhovujících všem zúčastněným silám (příkladem může 

být Venezuela v roce 1958, Kolumbie v roce 1957, Španělsko roce 1975, ve střední 

Evropě bylo nejblíže výše uvedenému Maďarsko). Vnucení v sobě zahrnuje 

rozhodnutí elit využít k prosazení zamýšlených změn síly a jedná se o přechod shora. 

Objektem tohoto silového tlaku jsou představitelé dosavadní mocenské sféry 

(proběhlo např. v Turecku či Brazílii). Reforma je spojena s cestou, v níž sice 

iniciativa přichází od mas, tedy zdola, ale vyvolává u vládnoucích skupin ochotu ke 

kompromisům. Tento přístup vedl jen málokdy k nastolení funkční demokracie. 

Revoluce představuje násilný zásah nespokojených mas proti moci a jejím 

představitelům a režim je poražen silou (např. v Nikarague v roce 1979). Tento 

způsob podle Karlové a Schmittera také nikdy nedospěje k demokracii. 

Uvedené kategorie jsou samozřejmě ideálními případy. Ve skutečnosti jde  

mnohdy o kombinace kritérií charakteru aktérů (elity a masy) a jimi zvolených strategií 

(kompromis a síla), což vede k nutnosti zařadit některé přechody do prostoru mezi 

těmito ideály (srv. Říchová, B. 2000: s. 244-245, Ženíšek, M. 2006: s. 73-75). 

Typologie Karlové a Schmittera se od Huntingtonovy koncepce liší v tom, že zatímco 

Huntington se zaměřuje na vztahy mezi jednotlivými aktéry, Karlová a Schmitter dávají 

přednost vztahu aktéra a vybrané strategie. 

 

Eduardo Viola a Scott Mainwaring obohatili teorii přechodů o další typy. Prvním je  

přechod zhroucením (či kolaps režimu), kdy typickým příkladem je Německo, 

Japonsko či Itálie s koncem II. světové války. Pro tento typ je charakteristické, že si 

elity nedokáží uchovat dostatečnou míru kontroly nad průběhem událostí v zemi. 



  

Průvodním jevem je výrazná změna všech struktur a odsunutí všech předních 

představitelů autoritářského režimu na okraj dění. Nově budovaný režim většinou 

postrádá výraznější kontinuitu a většinu svých struktur musí znovu vybudovat a 

ustavit. Druhým typem je přechod sebevyloučením, kdy existuje malá soudržnost a 

legitimita starého režimu, která souvisí s nedostatkem masové podpory. Jedná se tedy 

o silnou erozi starého nedemokratického režimu, která je doprovázena neschopností 

vládnoucích skupin uchovat si moc a dále vládnout. Poslední zbytek kontroly nad 

předáváním moci ztrácejí většinou v prvních svobodných volbách (příkladem může 

být Bolívie 1979-1980) Dalším typem přechodu je přechod sjednaný. 

Charakteristickým znakem sjednaného přechodu je, že přinejmenším část předchozí 

vládnoucí autoritářské elity si uchovává jistotu, že ji připravované změny neodsunou 

na okraj, že se na nastávajících změnách bude moci aktivně podílet a proto se cítí být 

svázána s demokratizačním procesem a je ochotna jej podporovat (srv. Ženíšek, M. 

2006: s. 66, Říchová, B. 2000: s. 246-248). 

 

Závěrem této kapitoly je potřeba dodat, že v politologické teorii může dojít 

k překrývání výrazů. To, co Huntington označuje jako transformaci, je Juanem Linzem 

označováno jako reforma, Di Palmou jako přechod shora, Mainwaringem s Violou jako 

sebevyloučení. Stejně tak Linzova ruptura (zlom) nebo Mainwaringovo zhroucení či 

kolaps jsou synonymem pro Huntingtonův přechod k demokracii označený jako 

nahrazení. Obdobně se můžeme setkat s termíny transraplacement, přechod dohodou 

nebo přechod transakcí, které označují třetí hlavní typ přechodů - sjednaný přechod 

(Ženíšek, M. 2006: s. 68). 

 

 

2.4. Výsledek tranzice 
Jak již bylo zmíněno, demokracie není zdaleka nutným výsledkem 

transformačních procesů. Proto je důležité určit, kdy je přechod k demokracii dokončen. 

Linz se Stepanem ve své definici uvádějí, že přechod k demokracii je ukončen, 

když je dosaženo adekvátní dohody o politických procedurách, týkající se vytvoření 

zvolené vlády. Další podmínkou je, že vláda získá moc na základě výsledku 

svobodných a všeobecných voleb. Dále, vláda musí mít autoritu vytvořit nové výstupy 

politiky a exekutiva, legislativa i soudní moc, které jsou vytvořeny novou demokracií, 



  

nesmí sdílet moc s dalším orgánem de iure (Ženíšek, M. 2006: s. 82). Je tedy důležité, 

aby uzavřené dohody směřující k nastolení demokracie, a i všechny demokratické 

instituce a autority v zemi odvozovaly svoji moc z demokratických procedur. Dalšími 

podmínkami konsolidované demokracie je podle Stepana s Linzem podmínka, že nesmí 

být permanentně narušována integrita státu a neexistuje permanentní tlak ze strany 

významných aktérů na zavedení nedemokratického režimu. Dále pak musí většina 

veřejnosti vnímat demokracii jako nejlepší možný způsob vládnutí. Poslední podmínkou 

je řešení konfliktů pouze podle demokratických pravidel   (srv. Ženíšek, M. 2006: s. 82-

83). 

Jak uvádí Klaus von Beyme, pro úspěšný přechod k demokracii je také nutné 

přijmout a naplnit nový demokratický ústavní rámec a konsolidovat systém politických 

stran. Důležité je konsolidovat i armádu či podnikatele, jako prvky nepřímého 

politického systému a konsolidovat občanskou společnost, Právě konsolidovaná 

demokracie znamená, že proces demokratizace proběhl úspěšně. 

 Konsolidovaná demokracie v pojetí Adama Przeworského je stav, ve kterém je 

většina konfliktů řešena skrze demokratické instituce, ve kterém nikdo nemůže mít 

kontrolu nad výstupy politiky a výsledky nejsou předurčeny. Veškeré konflikty se navíc 

odehrávají uvnitř předvídatelných hranic a nakonec vedou ke shodě relevantních 

politických sil ve společnosti (srv. Przeworski, A.1991: s. 51). Ve zkratce lze říci, že  

konsolidovaná demokracie je takový politický režim, v němž demokracie jako systém 

institucí a pravidel představuje dle Juana Linze "jedinou hru ve městě" (srv. Civín, J. 

2004c) a nikdo ani neuvažuje o tom, že by tomu mohlo být jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Charakteristika komunistického režimu 

v Československu 

Do roku 1989 nelze vstoupit bez nastínění doby, která pádu komunistického režimu 

předcházela. Na následujících řádkách se pokusím přiblížit nejdůležitější události a 

charakteristiky doby od konce II. světové války do roku 1989, aby mohly být v další 

kapitole aplikovány výše uvedené teorie.  

Komunistický režim v Československu nebyl v letech 1948 až 1989 "jednolitý" 

a prodělal několik změn. Zpočátku se Komunistická strana Československa (KSČ) v 

padesátých letech snažila zlikvidovat pluralismus ve sféře politické, názorové, 

ekonomické i společenské. Tato snaha se částečně vytrácí v šedesátých letech, kdy 

dochází postupně k politickým změnám a byly dokonce připravovány hospodářské 

reformy, z nichž však žádná nepřekračovala hranice systému a pluralismus obnoven též 

nebyl (srv. Rychlík, J. 1998: s. 213- 257).  

 

Historický přehled vývoje československého komunistického 

režimu v letech 1948-1956 

První etapou ve vývoji komunistického režimu v Československu je období let 

1948 až 1956. Charakteristika tohoto období je důležitá pro budoucí vymezení typu 

režimu. 

Po konci II. světové války obsazují komunisté stále silnější pozice a postupně 

získávají vliv i na většinu veřejných, politických a společenských organizací, svazů a 

spolků. Komunisté ovládají četnictvo, policii, armádu i dělnické organizace. 2. července 

1946 se navíc předsedou vlády stává tehdejší předseda Komunistické strany 

Československa Klement Gottwald. Komunisté využívali také poválečného chaosu a 

radikalismu obyvatelstva, „pomnichovského“ zklamání i nerozhodnosti prezidenta 

Edvarda Beneše. Rovněž jsou komunisty obsazovány nejklíčovější pozice ve vládě, 

kterými jsou ministerstvo informací, ministerstvo zemědělství a ministerstvo vnitra, 

čímž se pod přímou komunistickou moc dostaly bezpečností složky, tisk, televize i 

rozhlas. Komunistická strana také zaznamenává po roce 1945 enormní nárůst členské 



  

základny, což dokazují volby v roce 1946, kde komunisté získávají 40% voličských 

hlasů (srv. Brod, T. 1999: s. 7-18).  

Vyostřující se situaci té doby a budoucí stav Evropy příhodně zhodnotil Winston 

Churchill již v roce 1946, kdy mezinárodní situaci označil výrazem „železná opona“, 

která rozděluje východ a západ. Vliv na další vývoj Československa mělo i odmítnutí 

hospodářské pomoci Evropě, tzv. Marshallova plánu1, ačkoliv byl tento plán nejdříve 

přijat, musel být po nátlaku Stalina na vedoucí představitele Československa  zamítnut 

(srv. Brod, T. 1999: s. 22).  

V únoru 1948 nastává vládní krize týkající se usnesení z 13. února 1948 o 

Bezpečnosti a dochází k událostem, které postupně vedou k úplnému převzetí moci 

komunisty ve státě. Politická situace se nadále přiostřuje, když Petr Zenkl (Strana 

národně sociální), Jan Šrámek (Křesťanská lidová strana) a deset dalších ministrů 

národně socialistické, lidové a slovenské Demokratické strany podávají 20. února 1948 

demisi. Tato demise byla komunisty toužebně očekávaný krok, neboť jim stávající vláda 

bránila na cestě k úplnému převzetí moci. Prezident tuto demisi nekomunistických 

ministrů přijímá a doplňuje vládu kandidáty navrženými komunisty. 

Probíhající události byly završeny 25. února 1948, kdy dochází ke 

komunistickému převratu, který je samotnými komunisty nazýván jako „Vítězný únor“. 

Únorový převrat proběhl relativně hladce a Československá republika se zařazuje na 40 

let do „sovětské rodiny“ pod přímou nadvládou Sovětského svazu. S převratem 

probíhají současně politické změny a na místních národních výborech a okresních 

národních výborech dochází k výměně členů a k dosazení zástupců z řad Komunistické 

strany. Straně již plně podléhalo místní četnictvo, které bylo personálně přetvořené na 

Státní bezpečnost pod přímým vedením Komunistické strany. Navíc 11. března 1948 je 

po dosud nevysvětleném úmrtí ministra zahraniční Jana Masaryka potvrzena nová 

komunistická vláda a následně 9. května 1948 je přijata nová ústava, která vyhlašuje 

lidově demokratickou republiku. 

30. května 1948 probíhají volby s vynucenou účastí, ale bez možnosti volit 

někoho jiného než kandidáta ze seznamu Národní fronty. V těchto všeobecných volbách 

získává společná kandidátka jednotné Národní fronty oproti očekávání jen něco přes 

80% voličských hlasů. Volební výsledek byl pro komunisty signálem toho, že jejich 

                                                 
1 V roce 1947 vyhlašuje ministr zahraničí G. Marhall politiku „zadržování komunismu“ a s tím související 
hospodářskou pomoc. Tato pomoc měla zabránit ekonomickému rozvratu a nebezpečí revoluce v Evropě 
(srv. Kuklík 1995: s. 105). 



  

postavení není ještě „konsolidované“, a proto nastává dlouhý, ale i krvavý proces 

násilné sovětizace země (srv. Brod, T. 1999: s. 26).  

Již v červnu se „prvním dělnickým“ komunistickým prezidentem se stává  

Klement Gottwald, předseda Komunistické strany a dosavadní premiér, který nahradil   

Edvarda Beneše odstupujícího ze zdravotních důvodů. Ve vzniklé nové vládě se 

předsedou stává Antonín Zápotocký. 

Hlavním nositelem výkonné moci byla v této době sice podle ústavy vláda, ale 

ve skutečnosti jím byl Ústřední výbor Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) 

a jeho první tajemník. Vnitřní struktura ÚV KSČ také přímo korespondovala se 

strukturou ministerstev. Československý stát a Komunistická strana byla navíc vázána 

linií Sovětského svazu a podrobovala se plně jeho mocenskému diktátu  (Balík, S., 

Hloušek, V.- Holzer, J.- Šedo, J. 2003: s. 135). Také soudnictví bylo plně podřízeno 

sekretariátu strany a svěřeno soudcům, kteří disponovali velmi nízkým právním a 

ústavním povědomím. Ve všech podnicích a na všech školách se zřizují tzv. kádrovací 

útvary z příslušníků Komunistické strany, kteří podle svého osobního uvážení určovali, 

kdo je tzv. vnitřní nepřítel. Proces upevnění moci a utužení kontroly společnosti začíná 

Komunistická strana rozšířením svých řad na 2 267 688 členů (srv. Pithart, P. 1990: s. 

253), obsazením nejdůležitějších pozic (od nejvyšší státní po místní úroveň) a likvidací 

soukromého podnikání. Navíc začínají politické procesy s politicky nepohodlnými 

občany, které končí tresty smrti, umučením, zavražděním bez rozsudku či dlouhými léty 

ve vězení či v dolech na nucených pracích (srv. Brod, T. 1999: s. 27-29). Pro upevnění 

vojenské pozice celého bloku je budován těžký průmysl, zvyšuje se těžba uranu pro 

sovětský atomový arzenál, otevírají se nové uhelné doly. Všeobecně hrozba vojenského 

ohrožení je přítomna v politické rétorice i v ekonomické praxi, zvláště pak po vzniku 

Severoatlantické aliance v roce 19492 a následného vzniku Varšavského paktu v roce 

19553. Toto období, od roku 1949 až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, je 

označováno jako období „studené války“. 

Nový komunistický režim se odrazil i v hospodářství a ekonomice země a  jsou 

vyvolány hluboké změny i v sociálním systému. Jedním z důsledků naplňování 

ekonomického programu Komunistické strany byl rychlý růst zaměstnanosti v 

                                                 
2 Severoatlantická Aliance (NATO) byla založena 4.dubna 1949 ve Washingtonu na základě 
Severoatlantické smlouvy, kterou podepsalo 12 nezávislých států. Smlouva zaručovala všem zúčastněným 
státům pomoc v případě napadení. (viz. www.nato.cz) 
3 V přímé reakci na vznik organizace NATO vzniká v květnu 1955 na základě Varšavské smlouvy a 
dohody sovětských satelitů a SSSR vojenský blok (srv. Kuklín 1995: s. 111). 



  

preferovaných průmyslových odvětvích (hornictví, hutnictví a strojírenství). Aby strana 

přesvědčila občany o správnosti své politiky, přistoupila na zvyšování nominálních 

mezd, což mělo za výsledek stabilizaci režimu. V jejím důsledku rostla i životní úroveň 

obyvatel. Nicméně životní úroven po roce 1951 začíná stagnovat a pak následně i 

klesat. Neúspěch hospodářské politiky se odrazil v nedostatku zboží na vnitřním trhu, 

což vyvolávalo nespokojenosti. Jeden z prostředků k řešení krizové situace byla v očích 

Komunistické strany měnová reforma, která se začala ihned uskutečňovat v roce 1952 

za účasti Gottwalda i za sovětské pomoci (srv. Pernes, J. 2000: s. 8-9).  

Dříve však, než se reforma mohla uskutečnit, umírá 5. března 1953 Stalin a 14. 

března 1953 umírá i Gottwald. Po mnoha vnitrostranických debatách se novým 

prezidentem stává Antonín Zápotocký (srv. Pernes, J. 2000: s. 10). 

Nové vedení strany ale pokračuje v měnové reformě, které se dotkne celého 

Československa. Zásady této reformy byly následující. Koruna byla vázána k rublu (1 

rubl= 1,80 Kčs), všechna platidla byla nahrazena novými a bylo zrušeno přídělové 

hospodářství s potravinami a průmyslovým zbožím. Dále byly upraveny mzdy a  

výkupní ceny zemědělských výrobků, a anulovány staré vklady u peněžních ústavů, 

pojistky a cenné papíry, vázané při měnové reformě v roce 1945. Výsledkem reformy 

bylo obohacení státu na úkor občanů. Reforma hodnocena západními médii jako „velká 

peněžní loupež“ pomohla komunistickému režimu vyřešit své bezprostřední ekonomické 

problémy a vytvořit si finanční rezervy pro sociální gesta v nejbližší budoucnosti (srv. 

Pernes, J. 2000: s. 13-14).  

Výsledkem měnové reformy byla hluboká nespokojenost občanů, kteří přišli o 

veškeré své úspory. Dokonce docházelo k různým shromážděním, která přerůstala ve 

spontánní stávky a někdy i demonstrace. Největší proběhla v Plzni a byla režimem 

potlačena vojensky. V ostatních městech se taktéž objevují projevy nespokojenosti  a 

v celé republice proto dochází represím. 

  

Doba „tání“ komunistického režimu, 1956-60. léta 

I když se může zdát, že po  únoru 1956, kdy na XX. sjezdu Sovětské 

komunistické strany přednesl Nikita Chruščov projev, který měl za následek „odhalení 

kultu osobnosti“ Stalina a odhalení zrůdné politiky 50. let, tak komunistická elita drží 

nadále moc pevně ve svých rukou. 11. července 1960 zákonodárný sbor přijímá ústavní 



  

zákon č. 100/1960 Sb.4, v němž stojí, že socialismus zvítězil, a z toho důvodu bude 

zakotveno v ústavě, že právě socialismus je vedoucí silou společnosti.  

V následujících letech probíhá zásadní vnitrostranický střet, který přerůstá 

stranickou půdu a vyvinul se do podoby širokého společenského hnutí. Nicméně 

veškeré změny nevybočily z mantinelů nastavených moskevským centrem. V roce 1962 

se navíc začínají ozývat na stranické půdě hlasy o objasnění politických procesů 

z padesátých let. Strana se začíná štěpit a funkcionáři odvozující svou legitimitu 

z únorových událostí roku 1948 se začínají cítit ohroženi ve svých pozicích (především 

skupina kolem tajemníka Antonína Novotného) (Balík, S. - Hloušek, V.- Holzer, J.- 

Šedo, J. 2003: s. 150). 

Lze říci, že v  60. letech začíná komunismus „tát“ právě v důsledku společenské 

nespokojenosti a také v důsledku špatně fungující ekonomiky. Sovětské vedení se 

nicméně stavělo vůči reformnímu procesu od samého počátku nedůvěřivě a od 

okamžiku, kdy reformní diskuse překročily rámec uzavřených kabinetů, i nepřátelsky. 

Brežněvovo vedení nevěřilo v možnost smírné reformy a demokratizace byrokraticko- 

centralistického systému (srv. Pauer, J., in: Pecka, J., Prečan, V. 1993: s. 166). 

 

Pražské jaro 1968 

Celé období „tání“ vyvrcholí tzv. Pražským jarem v roce 1968, kdy dochází 

k politickému uvolnění a začíná se mluvit o demokratizaci režimu.  V lednu 1968 

rezignuje Antonín Novotný na post prvního tajemníka strany a nově zvolený generální 

tajemník ÚV KSČ Alexandr Dubček přichází s vizí „socialismu s lidskou tváří“ a s 

ekonomickými reformami. Rok 1968 odhalil rozpor mezi československou společností a 

její soudobou politickou reprezentací. 

                                                 

4 100/1960 Sb., Ústavní zákon  ze dne 11. července 1960, Ústava Československé socialistické republiky 

                           Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:  

Prohlášení 

I 
My pracující lid Československa prohlašujeme slavnostně: Společenské zřízení, za které bojovaly celé generace našich dělníků i 
ostatních pracujících a které měly od vítězství Velké říjnové socialistické revoluce před očima jako vzor, stalo se pod vedením 
Komunistické strany Československa skutečností i u nás.  
Socialismus v naší vlasti zvítězil!  
..... 
Čl. 4 
Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový 
svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence.  
 
http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html 



  

Samotný termín „Pražské jaro“ se používá pro období od 5. ledna 1968, kdy se 

1. tajemníkem strany stává reformisticky laděný Alexander Dubček a pro mnohé končí 

21. srpnem, vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Někteří autoři, mezi nimi např. Vilém 

Prečan, určují konec Pražského jara až na léto roku 1969. Zařazují do něj také podpis 

Moskevského protokolu, anulování Vysočanského sjezdu, smlouvu o dočasném pobytu 

vojsk v Československu, studentskou stávku v listopadu,  Palachovu varovnou oběť či 

srpnové události roku 1969 (potlačené demonstrace a Dubčekův podpis pod Zákonným 

opatřením Federálního shromáždění k ochraně „veřejného pořádku“ proti tzv. 

protisocialistickým a protispolečenským silám) (srv. Prečan, V., in Pecka, J.,Prečan, V. 

1993: s. 14). 

ÚV KSČ se postupně dostává spíše do vleku událostí a až později vydává tzv. 

Akční program KSČ, který proklamoval heslo „socialismu s lidskou tváří“ se snahou 

zdůraznit specifičnost československé cesty budování socialismu. Tento program měl 

být potvrzen mimořádným sjezdem svolaným na září roku 1968 (Balík, S.- Hloušek, V.- 

Holzer, J.- Šedo, J. 2003: s. 151). 

V Komunistické straně nadále probíhal proces štěpení původně jednotného 

protinovotnovského tábora. Rozdílným se stal přístup k transformačním krokům 

podporovaných Dubčekem a k proměnám ve veřejném mínění. Proti Dubčekovi se 

postavili lidé sice spokojení s Novotného pádem, ale odmítající zpochybnění vlastních 

mocenských pozic. Právě jim vyhovoval tlak ze strany Sovětského svazu, který sílil 

zvláště po zveřejnění  „kontrarevoluční“ výzvy Dva tisíce slov (Balík, S.- Hloušek, V.- 

Holzer, J.- Šedo, J. 2003: s. 151). 

Jedním z významných rysů Pražského jara byla také občanská aktivita. Od druhé 

poloviny března 1968 se začala uskutečňovat neformální setkání mládeže s představiteli 

veřejného života. Podobná setkání pak byla svolávána velkým závody, vysokými 

školami i dalšímu institucemi mimo Prahu (Pecka, J.,Prečan, V. 1993: s. 208). 

Celý proces reforem a demokratizace je násilně ukončen srpnovým vpádem vojsk 

z pěti zemí Varšavské smlouvy, ze SSSR, Bulharska, Maďarska, NDR a z Polska. 

Ačkoliv se vojska v Československu setkala se spontánním, ale nenásilným odporem 

obyvatel, přesto došlo ke ztrátám na životech. Československá armáda nezasáhla.  

V říjnu roku 1968 je pak podepsána Smlouva o podmínkách dočasného pobytu 

sovětských vojsk na území Československa, která legalizovala pobyt okupačních 

vojsk v následujících letech.  Realitu bipolárního rozdělení světa také ukázal postoj 

zemí NATO, kdy sice vstup vojsk do Československa byl odsouzen, ale žádné 



  

konkrétní kroky ke změně situace učiněny nebyly, neboť si obě strany uvědomovaly 

možnost válečného konfliktu.  

 

Vznik Československé socialistické federativní republiky 

Od začátku vzniku Československé republiky se řešilo postavení Slovenska ve 

společné republice. Během 60. let je tato otázka ještě výraznější. Situace je oficiálně 

vyřešena přijetím ústavního zákona o československé federaci, ale zákon byl paradoxně 

přijat až po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, 28. října 1968. Z 

tohoto důvodu vznikla federace pouze formální, kde rozhodující pravomoc měla pouze 

KSČ. Nicméně pro Slovenskou část federace byl rok 1968 dovršením národního 

procesu, neboť federace teoreticky znamenala zvýšení národní participace na centrální 

moci a jistou samosprávu, týkající se i ekonomiky (srv. Pauer, J., in: Pecka, J., Prečan, 

V. 1993: s. 175).  

Nová ústava ponechala ve výlučné působnosti federálních orgánů zahraniční 

politiku, národní obranu, federální  a státní hmotné rezervy, federální zákonodárství a 

správu v rozsahu působnosti federace a ochranu federální ústavnosti (Balík, S.- 

Hloušek, V.- Holzer, J.- Šedo, J. 2003: s. 164-165). Nicméně ústava představovala 

značně rigidní text, protože sice k přijetí ústavního zákona byla potřeba přijmout 3/5 

většinu v obou komorách Federálního shromáždění (což je z formálního hlediska 

většina na spodní hranici ústavních většin, neboť klasickou je 2/3 většina), ale byl přijat 

tzv. zákaz majorizace. Jeho princip spočívá v odděleném hlasování ve Sněmovně 

národů poslanci České a Slovenské republiky. Usnesení bylo přijato pouze tehdy, 

jestliže jak většina českých poslanců, tak většina slovenských poslanců hlasovala pro 

návrh. Zákaz majorizace platil prakticky pro všechna závažná rozhodnutí, od 

hospodářských plánů federace, rozpočtové politiky, finanční politiky, zahraniční vztahy 

až po programové prohlášení vlády a vyslovení nedůvěry vládě. Za komunistického 

režimu se tento zákaz nikdy neprojevil, neboť v řízeném hlasování souhlasili poslanci 

vždy se všemi předloženými návrhy.  

Rozhodujícím státním mocenským centrem se stalo dvoukomorové Federální 

shromáždění (FS), které vzniklo na bázi tehdejšího Národního shromáždění. Národní 

shromáždění bylo prohlášeno v jeho dosavadním složení za Sněmovnu lidu (SL), která 

reprezentovala lid proporcionálně podle počtu obyvatel a měla dvě stě poslanců. 

Sněmovna národů (SN) se sto padesáti poslanci byla ustavena nepřímými volbami 



  

Českou a Slovenskou národní radou a symbolizovala princip parity obou státotvorných 

národů, Čechů a Slováků. Obě sněmovny FS byly rovnoprávné a FS bylo případem tzv. 

dokonalého bikameralismu. Česká národní rada (ČNR) a Slovenská národní rada (SNR) 

byly reprezentanty národní suverenity a samostatnosti českého a slovenského lidu a 

nejvyšším státním orgánem státní moci ČSR a SSR.  

 

Normalizace, období od roku 1968 do počátku 70. let 

Normalizace uvnitř Komunistické strany začala nejviditelněji anulováním XIV. 

Vysočanského sjezdu, který byl uznán jako neplatný a do dalších komunistických 

sjezdů se nezapočítával, neboť byl důkazem rozštěpenosti strany. Na Vysočanském 

sjezdu byl zvolen nový ústřední výbor, který personálně navazoval na dosavadní 

stranické vedení, a byla odsouzena agrese SSSR. Sjezd také vyzval k bezpodmínečnému 

a okamžitému odchodu cizích vojsk a k dodržování mezinárodních norem (Balík, S., 

Hloušek,V.- Holzer, J.- Šedo, J. 2003: s. 151). Nicméně o několik dní později,  31. 

srpna 1968, zasedání ÚV KSČ schválilo souhlas s okupací, se zastavením činnosti 

antisocialistických sil a s normalizací stranických a celospolečenských poměrů pod 

kontrolou ostatních socialistických států (fakticky SSSR). Dále proběhly i první 

personální změny (srv. Prečan, V., in: Pecka, J., Prečan, V. 1993: s. 34, Balík, S.- 

Hloušek, V.- Holzer, J.- Šedo, J. 2003: s. 151).  

Pod diktátem Moskvy nastává období restaurace známé pod pojmem normalizace, 

kdy dochází k vytváření mechanismů, které umožní režimu fungovat až do roku 

1989. Výraz normalizace měl zpočátku rozdílný výklad. Reformisticky orientované 

vedení KSČ pod ním chápalo odchod spojeneckých vojsk a udržení aspoň části 

reforem, představitelé konzervativních zastánců tvrdé linie si jej spojovali s návratem 

k poměrům před začátkem reforem. Období normalizace znamenalo především 

čistky v Komunistické straně a instalaci politických poměrů za pomoci vojenské 

intervence ze zahraničí. Odstranění reformního křídla mělo mimořádně významný 

dopad, a to právě jakoukoliv absencí alternativy k vedení Komunistické strany (srv. 

Rybář, M. 1998). Postupně vzniká zřetelné rozhraní mezi komunisty a nestraníky a 

veškeré pracovní problémy jsou  řešeny pouze podle stranické linie.  

Průvodním jevem normalizace byly, jak je výše uvedeno, čistky, které se dotkly 

téměř půl milionu lidí a postihly politický, hospodářský i kulturní život. Samotná 

podoba normalizačních čistek probíhala rozdílně v českých zemích a na Slovensku. 



  

Normalizační čistky se dotkly nejen aparátu a členské základny Komunistické strany, 

ale prakticky většiny státních organizací ve všech stupních. Všeobecně lze říci, že se 

tyto čistky dotkly více obyvatelstva v Čechách než ve slovenské části státu (srv. 

Szomolanyi, S. 1999: s. 21), neboť na Slovensku po stranických prověrkách přišlo o 

svoje pozice méně lidí než v Čechách.5 Rozdíl byl také v tom, že dotčeným osobám na 

Slovensku byla většinou umožněna alespoň nějaká profesionální existence, i když na 

podřadnějších místech, ale v Čechách to znamenalo většinou úplný nebo mnohaletý 

konec profesní kariéry (srv. Rychlík, J. 1998). Vyústěním normalizace byla potenciálně 

větší skupina opozičních či vůči režimu neloajálních obyvatel v Čechách než na 

Slovensku z důvodu dvojího způsobu normalizace.  

V době normalizace je občanům nabídnuta jakási nepsaná „společenská 

smlouva“, která se stane základem československého komunistického režimu. Tento 

sociální kontrakt znamenal, že občané za loajalitu k režimu a rezignaci na politické dění 

budou mít zaručené sociální jistoty, určitou životní úroveň a že režim se zdrží represí 

(srv. Otáhal 2002, Balík, S.- Hloušek, V.- Holzer, J.- Šedo, J. 2003: s. 151).  

Politici sice navenek uskutečňovali některé reformní prvky, jako např. 

federalizaci, ale ve skutečnosti byly systematicky obnovovány základní vazby 

byrokraticko- centralistického systému (srv. Pauer, J., in: Pecka, J.,Prečan, V. 1993: s. 

167). Celá společnost byla donucena rezignovat na občanskou aktivitu rozvíjenou v 60. 

letech a režim veškerou iniciativu usměrňoval v rámci tzv. Národní fronty, jejíž součástí 

byl i např. nově vznikající Socialistický svaz mládeže (SSM) (srv. Otáhal, M. 1999: s. 

13). Úkolem SSM bylo plně ovlivňovat občany již od raného dětství. 

Prováděná restaurace, či normalizace, komunistické moci měla dalekosáhlé 

důsledky. Pro režim znamenala konec možnosti mobilizace mas pro návrat původních 

cílů komunistické politiky. „KSČ sice obnovila svou moc, ale ztratila, historicky viděno, 

kulturní hegemonii mezi širokými vrstvami a zcela u inteligence. V národností otázce 

zamezila restaurace vyřešení česko- slovenského národního problému a ještě ho 

prohloubila.“ (srv. Pauer, J., in: Pecka, J.,Prečan, V. 1993: s. 181). 

Normalizace se dotkla i státoprávního uspořádání státu, kdy byl zmražen status 

quo a ústavní zákon z roku 1970 dokonce omezil pravomoc národních orgánů a posílil 

                                                 
5 Výsledky čistky byly následující: 1. ledna 1970 bylo v KSČ celkem 1 535 537 členů, v průběhu 
pohovorů bylo rozhodnuto nevydat novou legitimaci 326 817 členům. Z toho počtu bylo 67 147 
vyloučeno a 259 670 zrušeno členství. Na Slovensku nebyla legitimace vydána 53 206 členům 
z celkového počtu 305 259 (srv. Rychlík, J. 1998: 281). 



  

tím moc orgánů centrálních, což se nezměnilo do roku 1989 (srv. Kolesár, P. 2003: 

s.22). 

Do roku 1972 se obnovilo plné podřízení masových organizací Komunistické 

straně, čistky byly ukončeny a kromě nepočetných skupin občané přijali nabízený 

sociální kontrakt (Balík, S.- Hloušek, V.- Holzer, J.- Šedo, J. 2003: s. 160).  

  

„Husákův“ normalizační režim 

29. května 1975 byl pro zdravotní problémy zbaven prezidentské funkce Ludvík 

Svoboda (který se stal prezidentem 30. března 1968 namísto zkompromitovaného 

Antonína Novotného) a novým prezidentem se stává Gustáv Husák. Gustáv Husák se 

po Moskevských jednáních v srpnu 1968 s Brežněvem stává jeho spojencem a mezi 

lety 1969 a 1971 je prvním tajemníkem strany a později se stává i jejím generálním 

tajemníkem (až do roku 1987). K této funkci začíná v roce 1975 vykonávat také 

funkci prezidenta Československa. 

Lze říci, že po nástupu Husáka dochází k „zamrznutí režimu“, který se udržuje 

pomocí mechanismů vybudovaných v předchozí fázi. Ačkoliv se termín normalizace 

používá pro celé období let 1968-1989, spíše lze od roku 1972 hovořit jako o 

normalizačním režimu, tedy jako o režimu normalizací nastoleném. 

Přijatý „sociální kontrakt“ se daří naplňovat do druhé poloviny 80. let. Převážná 

většina občanů se stáhla do soukromí, materiální úroveň rostla a lidé byli relativně 

spokojeni. Jinak řečeno, nedávali nespokojenost veřejně najevo. Státní moci se navíc 

dařilo eliminovat přísun alternativních zdrojů informací (Balík, S.- Hloušek, V.- Holzer, 

J.- Šedo, J. 2003: s. 160).  

 

Opoziční hnutí a Charta 77 

I když v Československu nikdy nevzniklo tak silné opoziční hnutí jako např. 

v Polsku, o opozičním hnutí je přesto možno hovořit.  Pro opoziční hnutí 

v Československu se používá termín disent, který byl vytvořen západními médii jako 

něco specifického pro posttotalitní režimy a charakteristické pro specifikum dané země 

(srv. Vilímek, T., in  Kárník, Z.- Kopeček, M. (ed.) 2004: s.  272). Nicméně např. 

Václav Havel toto označení odmítá, neboť „disident“ znamená odpadlík, ale podle 

Václava Havla se „disidenti“ odpadlíky necítili, protože od ničeho „neodpadli“ (srv. 

Havel, V. 1990: s. 33). Nicméně pro potřeby této práce bude termín disent užíván. 



  

Sedmdesátá léta dávají vzniknout největší občanské iniciativě, opozičnímu hnutí 

v Československu, tzv. Chartě 77. Charta 77 vznikla jako reakce na závěry 

Helsinského protokolu, jehož podpisem v roce 1976 se Československo zavázalo k 

dodržování lidských a občanských práv. Chartisté poukazovali na rozpor mezi 

existující persekucí skupin obyvatel za jejich politické či jiné přesvědčení a mezi tím, 

že se vláda formálně hlásí k Mezinárodním paktům o lidských právech, které 

podobnou persekuci vylučují. Charta nechtěla být politickou organizací s programem 

a stanovami a považovala se za „volné, neformální a otevřené společenství“ (srv. 

Suk, J., in: Gjuričová, A., Kopeček, M. 2008: s. 21, Mlynář, Z. 1992: s. 29).  

Prvními mluvčími se stal, vedle bývalého ministra zahraničí z doby Pražského jara 

Jiřího Hájka a filosofa Jana Patočky, i dramatik Václav Havel. Po smrti Jana Patočky 

se Václav Havel stává hlavním ideovým vůdcem. Komunistický režim odpověděl 

celoplošnou propagandistickou kampaní, kdy základní dokument Charty sice 

nezveřejnil, ale veškerá média odsuzovala tuto iniciativu a za své aktivity byli 

signatáři Charty 77 trestáni ve vykonstruovaných soudních procesech často až k 

mnohaletým trestům odnětí svobody. 

Režim se snažil stále potírat aktivity Charty 77 a proti signatářům Charty 77 

byly prováděny různé represivní akce nejen pracovně právní povahy, kdy byli 

vylučováni z pracovních kolektivů a přeřazováni na horší pracovní místa s minimálním 

platem  (srv. Jičínský, Z. 1995: s. 23), ale byl vyvíjen i psychický a fyzický nátlak a 

teror ze strany StB, kterými bylo např. posílání anonymních dopisů, vyhrožování, 

zastrašování, zadržování korespondence, odposlouchávání bytu i telefonu, omezování 

osobní svobody, fyzické týrání či pokusy o zavraždění. Tehdejší ministr vnitra Jaromír 

Obzina poté, co režim nebyl schopen donutit signatáře k odvolání podpisů, vyhlásil v 

lednu roku 1978 akci „Asanace“, která měla za cíl rozložit a izolovat hlavní 

organizátory Charty 77 od ostatních signatářů a někdy je donutit i k opuštění země (srv. 

Schovánek, R. 2006). 

Krátce po listopadu 1989 byla Charta 77 díky své autoritě všeobecně známého 

opozičního hnutí jedinou organizací, která byla schopna vystupovat v roli mluvčího 

demonstrantů a vyjednávat s oficiálními československými stranickými a státními 

orgány a tvořila jádro revolučního hnutí OF (srv.Vodička, K., Cabada, L. 2003: s. 30).  

Charta 77 se také stala základnou dalších opozičních aktivit, ačkoliv v prohlášení 



  

Charty 77 je výslovně zmíněno, že „Charta 77 není základnou k opoziční politické 

činnosti“ (srv. Vilímek, T., in Kárník, Z., Kopeček, M. (ed.) 2004: s.  277).   

 

80. léta 

V osmdesátých letech již normalizační systém začal poskytovat větší prostor a 

dochází k uvolnění atmosféry. I když se stále vycházelo z marxisticko-leninské 

ideologie, komunistické elity již dávno odstoupily od komunistické utopie budování 

ideální společnosti a snaží se pouze obhájit již existující praxi režimu. Ideologie z 50. let 

již postrádala reálný základ a společnost k ní přistupovala jako k rituálu, který je ovšem 

pro fungování systému nezbytný. Václav Havel tento styl života hodnotí jako „život ve 

lži“: „Člověk nemusí všem těmto mystifikacím věřit. Musí se však chovat tak, jako by 

věřil, anebo je musí aspoň mlčky tolerovat, nebo aspoň vycházet dobře s těmi, kteří jimi 

operují. Už proto musí žít ve lži. Nemusí přijmout lež. Stačí, že přijal život s ní a v ní. Už 

tím totiž stvrzuje systém, naplňuje ho, dělá ho, je jím“ (srv. Havel, V. 1990: s. 11).  

I když je nadále dodržovaná tzv. „společenská smlouva“, postupně dochází ke 

změnám uvnitř společnosti. Od druhé poloviny 80. let totiž přestává dosavadní model 

uspokojování materiálních potřeb fungovat. Přichází i větší objem informací ze 

zahraničí, který ukazoval, že materiální potřeby obyvatel západní Evropy jsou 

uspokojovány lépe (Balík, S.- Hloušek, V.- Holzer, J.- Šedo, J. 2003: s. 160). 

Rok 1985 se nesl v duchu změn, protože do funkce generálního tajemníka 

Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu nastupuje Michail Gorbačov 

a dochází ke změně vnitřní i zahraniční politiky. Jsou vyhlášeny reformy známé pod 

názvem perestrojka a glasnosť. Tyto reformy jsou nejen ekonomické, ale zasahovaly i 

do liberalizace politiky. SSSR opouští od Brežněvovy doktríny, a tedy od 

bezprostředního zasahování do vnitřní politiky zemí Varšavské smlouvy, a je povoleno 

do určité míry soukromé podnikání. Od roku 1987 nabral tento reformní proces 

nepředpokládanou dynamiku, neboť reformy přinášely četné vedlejší efekty a 

nezamýšlené důsledky. Dokonce Gorbačov v roce 1987 prohlašuje na zasedání ÚV 

KSSS, že „revoluci shora“ bude provázet demokratizace společnosti (srv. Suk, J., in: 

Gjuričová, A., Kopeček, M. 2008: s. 30). Paradoxem ovšem bylo, že vládnoucí elita 

v Československu oficiálně tyto reformy podporovala, ale ve skutečnosti je 

neaplikovala ze strachu možné delegitimizace moci. Reformy byly totiž velmi podobné 

těm, které byly zavrhnuty po Pražském jaru v roce 1968 (srv. Civín, J. 2005). Nicméně 



  

režim změnám a reformám v SSSR nemohl bránit a navíc stranické vedení v souvislosti 

s perestrojkovou linií nového moskevského vedení ztratilo dosavadní jistotu podpory.  

Celé období změn mělo sice za cíl revitalizaci údajných prapůvodních ideových 

pramenů bolševismu, ale ve skutečnosti perestrojka nastartovala překvapivě rychlý 

proces rozkladu moci sovětů.  Lze říci, že výsledek těchto reforem byl odlišný od toho, 

který reformátoři zamýšleli. Holzer a Balík uvádí, že změny, které později nastaly, byly 

předem připravené a promyšlené částí komunistických elit, které v perestrojce našly 

metodu přechodu k modelu, ve kterém si udrží své dosavadní výlučné pozice (srv. 

Holzer, J., Balík, S. 2007: s. 92).  

Všeobecný proces uvolňování vyvrcholil v roce 1989, kdy události tohoto roku 

vrací Československo zpět na politickou mapu Evropy, odkud bylo již třikrát vymazáno, 

v roce1938, v roce 1948 a v roce 1968 (srv. Husák, P. 1999: s. 13). Konec 

komunistického režimu ohlašovaly i další signály, např. změna zahraniční politiky 

SSSR, kdy se rozhodlo nezasahovat do vnitřní politiky svých satelitů. Nastálými 

změnami se otevíral prostor i pro aktivity oponentů režimu (studentské, hudební 

aktivity, aktivity ochránců životního prostředí a mnohé další) a jejich počet začíná růst. 

Objevují se protestní petice a zvyšuje se počet demonstrací, neboť lidé začínají 

ustupovat od výše zmíněné „společenské smlouvy“. Důvodem těchto procesů je i 

například nefungujícího hospodářství. Začínají se dokonce objevovat masové 

demonstrace v Praze. První takovou demonstrací byla demonstrace dne  21. srpna 1988, 

ke dvacátému výročí invaze. Poté se uskutečnilo dalších devět demonstrací 

(poslední 28. října 1989). Menší, ale také významné demonstrace, se uskutečňují 

v dalších městech, například v Brně, Plzni čiv Teplicích (srv. Otáhal, M. 1999: s. 19-

22). 

Rok 1989 byl plný očekávání změn, ale i strachu z represí režimu. Klíčovými 

charakteristikami režimu těsně před začátkem tranzice byla faktická absence reformní 

iniciativy ve vládnoucí Komunistické straně v důsledku normalizačních čistek a 

marginalizace opozičních aktivistů. I když konec 80. let přinesl vznik nezávislých 

iniciativ (například vzniká Demokratická iniciativa, Klub za socialistickou přestavbu- 

Obroda, Nezávislé mírové sdružení- iniciativa za demilitarizaci společnosti a mnohé 

další) lze říci, že v roce 1989 v Československu neexistovala akceschopná politická 

elita. Proti sobě stály skupinky aktérů s minimální negociační zkušeností, minimální 

vzájemnou znalostí a nejasnými představami o budoucím vývoji (srv. Rybář, M. 1998, 

Otáhal, M. 1999: s. 18).  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pád komunistického režimu v roce 1989 a následný 

vývoj 

Další charakterizované období ohraničuje pád komunistického režimu v listopadu 

roku 1989, kdy odstartoval přechod k  demokracii. Na následujících řádcích pro 

potřeby následné analýzy bude uveden historický přehled hlavních událostí pádu 

komunistického režimu a některé detaily, např. z jednání, budou uvedeny až v rámci 

analýzy. Poslední oddíl této kapitoly je věnován Slovensku, neboť ve Slovenské části 

federace probíhal vývoj odlišně.  

 

Pád komunistického režimu 

Klíčovou událostí pro počátek československé tranzice bylo studentské 

shromáždění k uctění památky Jana Opletala 17. listopadu 1989. Jednalo se o další 

demonstraci skutečně masového charakteru, které se zúčastnilo cca 50 tisíc lidí. Tato 

demonstrace byla připravována jak nezávislými studenty, tak i svazáky z důvodu 

možnosti získat oficiální úřední povolení. Zpočátku nebyla tato manifestace zamýšlena 

jako konfrontace s režimem, která by vedla k pádu komunistického režimu, ale chování 

občanů a studentů, kteří se demonstrace zúčastnili, bylo již od počátku namířeno proti 

režimu (srv. Otáhal, M. 1999: s. 25). 

Události, které toho dne nastaly, nejsou dodnes přesně objasněny. 17. listopad je 

spojen nejen s brutálními zásahy na Národní třídě, ale i se zvěstí o zabití studenta 

Martina Šmída. Jak se později ukázalo, údajně zabitým studentem byl Milan Zifčák- 

Růžička, spolupracovník StB, kdy měl za úkol hrát úlohu zraněného studenta. I když je 

to nedoložitelné, je možné, že byla celá akce perfektně připravenou a promyšlenou 

vojenskou operací ze strany režimu. O tom, že se jednalo o promyšlenou akci svědčí i 

fakt, že bylo povoláno tisíce policistů,  kteří museli být povoláni na rozkaz „shora“ (srv. 

Husák, P.  1999 s. 57-84). I když by bylo výše uvedené pravda, stále není jasné, co bylo 

přesně původním cílem režimu. Demonstrace,  zvěsti o smrti údajného studenta Šmída 

(i když později dementované) a brutální zásahy půlstoletí poté, co na stejném místě byli 

zbiti studenti nacisty, byly silnou motivací i pro ty,  kteří by za normálních okolnost 

nepovstali. 

Lokální aktivity přerostly v několika hodinách do nepřetržitého řetězce občanských 

nepokojů.  Tento proces vtahoval čím dál tím více občanů. Prudký nápor událostí 



  

spojil názorově heterogenní opoziční skupiny do jednoho tábora. Prolamují se 

informační blokády a šíří se ideje politických změn do všech koutů republiky (srv. 

Suk, J. 2003: s. 37). Mocenské orgány se v těchto dnech chovaly pasivně a nikdo 

z vedoucích představitelů se vzniklou situací oficiálně nezabýval.  

Situace se přitvrzuje, když studenti pražských vysokých škol a herci pražských 

divadel zahajují 18. listopadu týdenní stávku. Vyzývají také občany a organizace 

k účasti na generální stávce, která se má konat 27. listopadu. Postupně se k výzvě 

připojují další mimopražské školy a divadla. Toto aktivní vystoupení studentů 

pomohlo postupně formovat dosud živelné hnutí. Charta 77 se přidává k tomutu 

hnutí, ale nestává se vůdčí silou (srv. Otáhal, M. 1999: s. 25-27, Suk, J. 2003). 

Dva dny po demonstraci, 19. listopadu, vzniká Občanské fórum (OF), v němž se 

sjednotili nezávislé iniciativy, představitelé církví či uměleckých svazů (podrobněji 

v kapitole Utváření politického systému). Neformální a všemi respektovanou hlavou 

hnutí se stal Václav Havel, nejznámější československý disident. V Bratislavě vzniká 

organizace podobného typu, Veřejnost proti násilí (VPN). K prvnímu jednání mezi 

zástupci protestující veřejnosti a předsedou vlády ČSSR dochází již 21. listopadu. 

Na vzniklou situaci reaguje předsednictvo ÚV KSČ na svém zasedání 24. listopadu 

rezignací, v čele s generálním tajemníkem Miloušem Jakešem. Na jeho místo je 

zvolen neznámý aparátník Karel Urbánek. Nové předsednictvo je ale opět složeno ze 

zkompromitovaných politiků a veřejnost jej nepřímá. Nicméně již od počátku je 

jasné, že Komunistická strana nechce  bojovat, ale domluvit se v rámci její existenční 

záchrany. Nutností pro Komunistickou stranu bylo dohodnout koalici, aby se mohli 

udržet u moci. Ladislavu Adamcovi, který odstoupil z předsednictva ÚV KSČ, je 

naznačeno, že musí z výše uvedených důvodů jednat nadále samostatně. I proto je 

Adamcův poradce Krejčí již od počátku v kontaktu s Kocábem a Horáčkem 

z iniciativy Most a 25. listopadu Krejěčí Mostu tlumočí, že se Adamec dramaticky 

rozešel s vedením KSČ. 

Politické rozhovory mezi představiteli státní moci s delegacemi Občanského fóra a 

Veřejnosti proti násilí začínají 26. listopadu. Na tomto jednání byly vzneseny 

následující požadavky: odstoupení nejzkompromitovanějších politiků, propuštění 

politických vězňů, vznik parlamentní komise zabývající se vyšetřováním událostí 17. 

listopadu a neprodlené respektování svobody tisku a informací. Protože jednání 



  

probíhalo konstruktivně, požádala delegace OF, aby premiér Adamec vystoupil toho 

dne na demonstraci na Letenské pláni jako jejich host. Adamec tak učinil, ale jeho 

účast byla velikým neúspěchem, protože jej lidé vyprovodili hlasitým pískotem. 

Ohlašovaná generální stávka s hesly „Konec vlády jedné strany“ a „Svobodné volby“ 

proběhla 27. listopadu a připojila se k ní většina českých i slovenských institucí, 

podniků i jednotlivých občanů.  Tato stávka také zavazovala OF ke zvýšení tlaku na 

státní moc. Proto již na jednání 28. listopadu, ve druhém kole rozhovorů s předsedou 

federální vlády Ladislavem Adamcem, jsou stupňovány požadavky Občanského fóra.  

Je požadována demise federální vlády a vytvoření přechodné vlády odborníků, 

vypuštění článků ústavy o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a v politickém systému 

Národní fronty a o marxismu- leninismu jako státní ideologii. Dále je požadována 

abdikace prezidenta Gustava Husáka do 10. prosince, propuštění všech politických 

vězňů, legalizace OF a personální rekonstrukce zákonodárných sborů formou 

kooptace nových poslanců (srv. Suk, J. 2003: s. 45-49). Premiér, uvědomující si 

váhavost OF, demisi odmítl a delegaci přesvědčil, že vláda bude pouze 

zrekonstruována a to do neděle 3. prosince 1989. OF i VPN oznámilo, že se nebudou 

podílet na vytváření nové vlády (srv. Hanzel, V. 1991: s. 37-81). Dohodnuté 

požadavky o změně ústavy jsou splněny již 29. listopadu, kdy je  odhlasováno 

vypuštění článku o vedoucí úloze strany a marxismu-leninismu jako státní ideologii.  

Na následujícím jednání 1. prosince se schází OF s předsedou české vlády 

Františkem Pitrou a i když je požadována rekonstrukce vlády, OF nenavrhne žádné 

vlastní kandidáty (jediné jméno, které je navrženo, je Milan Lukeš z KSČ jako 

ministr kultury). Všeobecně v těchto jednáních se teprve představitelé Občanského 

fóra učí jednat a mnohdy jsou i zaskočeni návrhy Komunistické strany, kdy je jim 

nabídnuto, aby např. sami vybrali premiéra (srv. Hanzel, V. 1991: s. 81-155).  

Ladislav Adamec v návaznosti na jednání vyhlašuje 3. prosince novou federální 

vládu, jejíž složení patnácti komunistů a pěti nekomunistů veřejnost pobouřilo a tím 

vyvolalo celospolečenskou vlnu odporu. OF pod tlakem zdola vládu taktéž odmítá a 

vyzývá Adamce k důkladnější rekonstrukci. Je s podivem, že OF v této chvíli 

nepřinutila Adamce k demisi, ale znovu mu doporučila sestavit novou vládu (srv. 

Suk, J. 2003: s. 59). Oproti tomu česká vláda, jmenována 5. prosince je  složená z 8 

komunistů, 2 socialistů, 2 lidovců a 5 nestraníků, byla společností vcelku přijata. Do 

nové federální vlády již OF navrhuje několik kandidátů a i když mají v návrzích 



  

neustálé zmatky, již vědí, že musí obsadit klíčové resorty a převzít zodpovědnost za 

ekonomickou reformu, legislativu, národnostní menšiny a sociální věci. 

K překvapení všech Adamec tyto návrhy odmítá a oznamuje, že podá demisi. 

Zároveň žádá OF a VPN o podporu ve své kandidatuře na prezidenta. Ačkoliv mu 

tato podpora je slíbena, nakonec OF posílá Adamcovi dopis s oznámením, že jeho 

kandidaturu nepodpoří, ale zároveň mu oznamují, že chtějí jednat pouze s ním, jako 

s předsedou vlády a s člověkem, který sestaví novou vládu (viz. Hanzel, V. 1991, s. 

197-198, Dopis předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi). 

OF musí reagovat na tlak veřejnosti na volbu prezidenta a tak představují zástupci 

krizového štábu OF 6. prosince vlastního kandidáta, kterým byl Václav Havel. Tuto 

kandidaturu nakonec podporuje i VPN. Následujícího dne Adamec abdikuje a OF 

akceptuje jeho návrh, aby se předsedou federální vlády stal Marián Čalfa, slovenský 

člen KSČ. Čalfa je přijat pod podmínkou, že se prezidentem stane Čech a nestraník, 

čímž se otevírala cesta právě pro zvolení Václava Havla.  

Důležitým zasedáním „rozhodujících politických sil“ bylo jednání 8. prosince 1989 

v Paláci Kultury v Praze, které se týkalo  personálních otázek sestavení budoucí 

vlády. Bylo dohodnuto, že budoucí vláda „národního porozumění“ bude pouze 

dočasná do prvních svobodných voleb a její složení bude odrážet poměr sil. Po 

demisi Adamce je designovaným premiérem Marián Čalfa. Je zároveň oficiálně 

dojednáno, že pokud je premiérem Slovák, prezidentem bude Čech a nestraník (srv. 

Hanzel 345-381). 9. prosince se schází Marián Čalfa s představiteli KSČ, ČSS, ČSL, 

OF i VPN a je dojednáno složení federální vlády. Z 20-ti vládních funkcí je obsazeno 

9 komunisty, 2 lidovci, 2 socialisty a 7 nestraníky. 

Prezident Husák se také podrobil požadavkům OF, VPN a veřejnosti a poté, co 10. 

prosince jmenoval novou Čalfovu „vládu národního porozumění“, sám abdikoval a 

na Václavském náměstí je vyhlášena kandidatura Václava Havla, s tím, že bude 

funkci zastávat pouze do červnových svobodných voleb. 

Protože je všem jasné, že postava prezidenta bude důležitým spojovníkem nově 

vznikající demokracie, všichni zúčastnění se snaží prosadit své kandidáty. Postupně 

je představen komunistickou stranou jako kandidát Alexander Dubček (který jako 

Havel disponoval velkým symbolickým významem), Ladislav Adamec a Čestmír 

Císař. A protože si Komunistická strana velmi dobře uvědomovala svoji převahu ve 



  

Federálním shromáždění, začala se snažit prosadit přímou volbu prezidenta, kterou 

ale OF z pochopitelných důvodů odmítá. 

Zdálo se, že situace nebude mít pokojné řešení, ale 15. prosince iniciuje  předseda 

federální vlády Marián Čalfa  tajnou schůzku s Václavem Havlem, na které   nabízí 

Havlovi spolupráci při prosazování jeho prezidentské kandidatury, a že se zároveň 

postará, aby byl prezidentem zvolen ještě v roce 1989. Čalfa, jako praktik a znalec 

práce Federálního shromáždění prý na otázku, jak je to možné provést, odvětil: 

„Parlament je třeba využít právě v tom složení, v němž je zvyklý odhlasovat všechno, 

co se mu předloží“ (srv. Suk, J. 2003: s. 27).  V této době Čalfa plně chápe nastálou 

situaci a začíná se odpoutávat od Komunistické strany a uvědomuje si, že je pro něj 

nezbytně nutné, aby OF pozměnila hodnocení jeho osoby. Postupně přesvědčuje 

poslance, aby skončili s debatami o přímé volbě prezidenta a zařizuje, aby se Dubček 

stal jedním z poslanců, výměnou za odstoupení od kandidatury na prezidenta. Také 

odstraňuje formální překážku, kterou je zápis v trestním rejstříku a uděluje Havlovi 

milost6, a tak již nic nebrání tomu, aby se mohl stát Havel prezidentem (srv. Suk, J. 

2003: s. 225-227). V následujícím hlasování Federálního shromáždění 19. prosince je 

Havlova kandidatura skutečně jednomyslně přijata a 28. prosince je realizována 

první vlna kooptací do uprázdněných křesel Federálního shromáždění a mezi 

kooptanty je i Alexander Dubček 

Oficiální volba prezidenta probíhá až 29. prosince na slavnostním zasedání 

Federálního shromáždění ČSSR na Pražském hradě a Václav Havel je jednomyslně 

zvolen prezidentem republiky (srv. Suk, J. 2003, Hanzel, V. 1991, Krapfl, J., in: 

Gjuričová, A., Kopeček, M. 2008: s. 142, Rychlík 2002: s. 81-87). 

 

Utváření politického systému 

V období do prvních svobodných voleb v červnu 1990 probíhají velké ekonomické i 

politické změny a celé období je, jak je uvedeno výše, spjato s  existencí Občanského 

fóra, které vzniklo z důvodu nutnosti vytvořit platformu, která by sjednotila všechny, 

kteří byli proti komunistickému režimu.  

V této době převládal názor, že na politické strany je nutno pohlížet s jistou 

nedůvěrou, a že důvěřovat lze pouze širokému občanskému hnutí. Proto v neděli 19. 

                                                 
6 Václav Havel byl v květnu 1989 odsouzen v politickém procesu k podmínečnému trestu 



  

listopadu 1989 se v  Praze z opozičních hnutí, „obrozených“ nekomunistických stran 

Národní fronty a jedinců protijakešovského křídla v KSČ ustavilo Občanské fórum 

(OF). Vzniká jako ústřední hlasatel společnosti a představovalo seskupení 

jednotlivců i kolektivních aktérů koncipované jako výrazně antistranické a 

antihierarchické. Bylo to patrně jediné možné řešení, protože Občanské fórum 

zastřešovalo rozmanité skupiny a jednotlivce, kteří se v různých dobách ocitli v 

opozici k režimu.  

Občanské fórum bylo subjektem zvláštního druhu, z politologického hlediska patřilo 

mezi subjekty nově vzniklé, i když do něho patřily organizace, jež takto označit 

nemůžeme, příkladem je např. Obroda. Vnitřní organizace Občanského fóra byla 

prodchnuta silným politickým a symbolickým významem. Na rozdíl od stranickosti 

sovětských režimů postavilo Občanské fórum na první místo symbolickou postavu 

„občana“ s veškerými právy a povinnostmi, jež tento pojem obnáší. Namísto 

byrokratické hierarchie politických funkcí hnutí hlásalo politiku založenou na volné 

účasti co největšího počtu občanů. Původním cílem bylo umožnit účast všem 

občanům, kteří nechtěli být členy žádné politické strany. Navíc zapojení do OF bylo 

snadné a nepředpokládalo žádné přijímací formality. Samotná organizace byla 

decentralizovaná a místní organizace vznikaly prostým sebeprohlášením za jediné 

podmínky, že vše bylo v souladu s provoláním OF (srv. Hadjisky, M., in: Gjuričová, 

A., Kopeček, M. 2008: s. 75).  

Prvotním zájmem Občanského fóra byla tedy obnova společnosti jako celku. OF sice 

zpočátku nemělo volební ambice, nakonec se však rozhodlo pro účast ve volbách. 

Deklarovalo svůj charakter širokého hnutí nesvázaného rigidní hierarchickou 

strukturou se svým typickým heslem "Strany jsou pro straníky, OF pro všechny". 

Tato charakteristika však vedla k politické nevyhraněnosti a nečitelnosti v případě 

mnoha politických otázek, včetně státoprávního uspořádání (srv. Mareš, M. 2003). 

OF se deklarovalo i jako hnutí, protože v té době byly zdiskreditovány termíny jako 

ideologie či strana. Termín strana proto, že byl až do revoluce spojován pouze s 

existencí Komunistické strany Československa. Občanské fórum podle Jiřího Suka 

vnímalo samo sebe jako nadstranického garanta přechodu k demokracii, který proces 

změn teprve připravuje, iniciuje a kontroluje. V rámci záměrného "brždění" 

revolučních nálad veřejnosti požadovalo vedení OF, aby KSČ byla i nadále vtažena 

do procesu politických reforem, protože se OF domnívalo, že jedině tak může 



  

napravit chyby, kterých se jako hlavní viník stavu československé společnosti za léta 

svého panování dopustila (srv. Suk, J. 2003, Bureš, J. 2004).  

Na jednání 8. prosince vydává Občanské fórum dokument "Co jsme", kde je 

deklarováno, že se jedná o koalici "všech demokratických sil ve společnosti", která se 

představí voličům jako samostatný subjekt v prvních svobodných volbách. Zároveň 

zde bylo řečeno, že jednotlivé politické strany mohou působit jako samostatné 

subjekty v rámci Občanského fóra a po volbách se případně oddělit (srv. Kunc, J. 

2000: s. 191). 

Paralelně s OF vzniká na Slovensku 20. listopadu 1989 hnutí Veřejnost proti 

násilí (VPN), jež bylo funkčním ekvivalentem OF. Při zrodu hnutí bylo důležitým 

znakem především odpor ke konkrétnímu násilí  a potřeba solidarizovat se se studenty v 

Praze. Na rozdíl od OF se u VPN brzy objevuje požadavek důsledné demokratické 

federace. Vznik VPN také odrážel současně i skutečnost odlišného vývoje a směrování 

slovenské opozice (srv. Rychlík, J. 2002: s. 71-73). 

Období do prvních svobodných voleb je spojeno s výrazným vzestupem počtu stran a 

hnutí, které se chtěly v rámci nového systému etablovat. Samotné subjekty byly 

rozdílné povahy, lze je však zařadit do tří typů stran či hnutí. Vedle existence OF a 

VPN jsou to za prvé subjekty, které vyvíjely činnost již před listopadem 1989 a 

kontinuálně v ní pak pokračovaly, jako strany Československá strana socialistická 

(ČSS), Československá strana lidová (ČSL) a Komunistická strana Československá 

(KSČS). Za druhé to jsou subjekty, které svou činnost obnovily- Československá 

strana sociálně demokratická (ČSSD) a Klub angažovaných nestraníků (KAN), ale 

také Československá demokratická iniciativa či Hnutí za občanskou svobodu, a za 

třetí, subjekty zcela nové, jako Sdružení pro republiku- Republikánská strana 

Československa (SPR- RSČ) nebo Hnutí důchodců za životní jistoty. Pro toto období 

je také typický  velmi prudký nárůst počtu politických subjektů. Podle seznamu  stran 

a hnutí registrovaných u MV ČR k osmému červnu roku 1990 bylo zapsáno 35 stran. 

Tento údaj je ovšem přibližný. Za celou federaci se hovoří o 66 subjektech, ale také o 

85 stranách či hnutích vzniklých na přelomu let 1989 a 1990 (srv. Večerník 1998: s. 

271). Typické pro toto období je i etablování křesťanského prvku a nástup 

"moravského hnutí"- Hnutí za samosprávnou demokracii- Společnost pro Moravu a 

Slezsko (HSD-SMS). První parlamentní volby a kandidátní listina obsahovala 13 

koalic, stran a hnutí. 



  

 

Vývoj od ledna roku 1990 do prvních svobodných voleb 

V prvních měsících roku 1990 proběhlo mnoho dalších změn a na počátku února se 

OF, VPN, KSČ, ČSS, ČSL, DS a SSL dohodlo na rekonstrukci nejvyšších 

zákonodárných sborů. Bylo dojednáno, že rekonstrukce proběhne formou kooptace, 

kdy každá strana odvolá zkompromitované poslance a navrhne nové. Tito poslanci 

budou schváleni aklamací. Dále se komunistická strana vzdá většiny ve všech 

parlamentech a zastupitelstvech a volné mandáty obsadí OF a VPN.  Po dokončení 

kooptací do nejvyšších zákonodárných sborů a místních zastupitelstev zůstali 

komunisté silně zastoupeni, ale již ne ve většině.  

V debatách o vzhledu státního uspořádání se jednoznačně rozhodlo pro parlamentní 

systém s poukazem na tradici První republiky. Zato volba mezi většinovým a 

poměrným systémem byla považována za klíčovou. Představitelé odstupujícího 

režimu preferovali poměrný volební systém, protože by pak měli šanci účasti na 

budoucí vládě. Oproti tomu Václav Havel byl nakloněn smíšenému systému, neboť 

zastával názor, že „velký prostor by se měl otevřít zcela nezávislým kandidátům“ 

(Suk, J., in: Gjuričová, A., Kopeček, M. 2008: s. 42). Nakonec na jednání 11. ledna 

1990 zvítězilo proporční zastoupení ve dvanácti volebních obvodech (z toho 4 na 

Slovensku), kvůli rozhodujícímu stanovisku Občanského fóra (srv. Kunc, J. 2000: s. 

190,  Rychlík 2002: s. 81-87, Suk, J. 2003: s 269-271).  

Během února došlo k personální rekonstrukci České národní rady, kdy ze dvou set 

členů si KSČ ponechala 82 mandátů, socialisté a lidovci po 17, OF kooptovalo 50 

poslanců a 33 mandátů zůstalo nestraníkům zvolených ještě před listopadem 1989. 

Předsedou ČNR se stává Petr Pithart. V následujících dnech proběhla rekonstrukce 

Slovenské národní rady, kdy si Komunistická strana ponechala ze 150 poslanců 65 a 

VPN kooptovala pouze 21 poslanců (srv. Suk,  J. 2003: s. 492-493). 

Již od ledna je také nastolena otázka názvu státu. Konečný název je schválen 

v březnu, ale předtím docház k mnohým jednáním, se kterými vyplul na povrch  

problém nevyřešených česko-slovenských vztahů. Jednání, která kvůli názvu státu 

probíhají, se nazývají „pomlčkovou válkou“.  

Ve federálním shromáždění došlo k prvnímu jednání týkající se  názvu státu 23. 

ledna 1990, kdy prezident republiky Václav Havel navrhl změnit symboly, název 



  

armády a název státu. Chtěl  prozatím  vypustit z názvu  slovo "socialistická" a 

změnit název na Československá republika (ČSR), který se používal do roku 1960 

(srv. Stein, E. 2000: s. 61-63, Rychlík, J. 1998: s. 316). Prezident Václav Havel se 

domníval, že návrh bez potíží projde a ještě týž den požádal Federální shromáždění o 

schválení názvu a státního znaku. Slovenská národní rada ale vyslovila zásadní 

námitky a navrhla „Federácia Česko-Slovensko“. Tímto názvem by se dalo světu 

podle SNR na vědomí, že Československo není státem jedním, ale dvěma. Tento 

návrh byl podporován naprostou většinou slovenské veřejnosti, ale v Čechách byl 

odmítnut, protože připomínal  dobu pomnichovské republiky, kde byl oficiálně 

používán. 29. března 1990 schválilo po dlouhých diskusích Federální shromáždění 

ústavní zákon č. 81/1990 Sb., kterým byl stanoven název Československá federativní 

republika, jenž bylo možné psát na Slovensku s pomlčkou, tedy Česko- slovenská 

federativna republika. Dohodovací výbor přišel s absurdním řešením, protože 

pomlčka znamená něco jiného ve Slovenštině (spojovník) a v češtině (rozdělovník) 

(srv. Rychlík, J. 1998, Stein, E. 2000: s. 61-63). Proti názvu se na Slovensku ihned 

začalo demonstrovat a poprvé se objevila hesla požadující samostatné Slovensko, 

kvůli českému odmítnutí pomlčky (srv. Rychlík, J. 1998, s. 316). Česká veřejnost se 

také radikalizovala, v debatách byla pomlčka nazývána  "urážkou značné části 

českého národa", z důvodu výše uvedeného připomnění doby pomnichovské 

republiky (srv. Stein, E. 2000: s. 62).  

„Pomlčkový problém“ byl ve skutečnosti mnohem důležitější, než si většina Čechů 

dovedla představit. Souvisel se „zviditelněním Slovenska“, starou bolestí, dotýkající 

se Slováků od roku 1918. V cizině totiž byl chápán výraz "československý" jako 

český a tím byli Slováci považováni za Čechy a Československo za Český stát. Čeští 

poslanci nakonec ustoupili a 20. března 1990 byl schválen další ústavní zákon č. 

101/19910Sb., podle kterého oficiální název státu zněl Česká a Slovenská 

Federativní republika (ČSFR), přičemž neoficiální název Československo se měl v 

češtině psát jako jedno slovo a ve slovenštině se spojovníkem (srv. Rychlík, J. 1998: 

s. 309-336).  

 



  

První svobodné volby a následný vývoj 

K prvním svobodným tzv. "zakladatelským"7 volbám od roku 1946 v 

Československu došlo 8.- 9. června 1990. Změna nastala oproti očekávání v tom, že 

Sněmovna lidu byla zmenšena na 150 poslanců shodně se Sněmovnou národů a že 

volby se konaly podle principu poměrného zastoupení. Strana, která nezískala 

alespoň 5% hlasů (při volbách do Slovenské národní rady 3%), nezískávala žádný 

mandát. Federální shromáždění i obě národní rady byly považovány za ústavodárné 

sbory povolané k vypracování ústav a jejich volební období mělo trvat jen dva roky, 

stejně jako mandát prezidenta (srv. Rychlík, J. 1998: s. 309-317).  

Před volbami se předpokládalo, že v České republice zvítězí ve volbách OF a na 

Slovensku pak Křesťanskodemokratické hnutí (KDH). KDH v posledních měsících 

před volbami v průzkumech veřejného mínění mělo lepší výsledky než VPN a do 

agitace zapojilo i kněze (to se však po volbách projevilo jako kontraproduktivní 

z důvodů velké sekularizace společnosti).  

Občanskému fóru bylo tedy jasné, že volby vyhraje, ale paradoxem zůstává, že 

jednou z příčin jeho pozdějšího rozpadu se stalo výraznější vítězství, než očekávalo 

(srv. Kunc, J. 2000, Rychlík, J. 1998: s. 309-317). Toto výrazné vítězství bylo 

problémem, neboť fixovalo Občanské fórum ve své problematické podobě (již se 

objevovaly první desintegrace hnutí) a zároveň pozvedlo sebevědomí a odhodlanost 

všech členů OF. Vítězství přibížilo OF k náchylnosti k ještě větší polarizaci, ale 

představitelé zdůrazňovali nutnost udržet OF v nezměněné podobě, neboť volby 

v roce 1990 je k tomu zavazovaly (srv. Suk, J. 2003: s. 446). 

Všeobecně lze říci, že volby v roce 1990 lze označit za plebiscit ohledně vztahu 

české veřejnosti k éře komunistického panství (srv. Fiala, P. 2000: s.35).  

Jasným vítězem voleb se stalo OF, které obsadilo nejvíce resortů v nově jmenované 

vládě Petra Pitharta. Přes všechny prognózy na Slovensku zvítězila VPN, ale její 

vítězné zisky nebyly takové, aby mohla sestavit sama slovenskou vládu, resp., aby  

mohla jen s OF sama podporovat vládu federální. Slovenským premiérem se stal 

Vladimír Mečiar, nominovaný VPN. Na federální úrovni VPN nutně potřebovala 

podporu KDH, ale to odmítlo do federální vlády vstoupit. Nová vláda tak byla v 

podstatě koalicí OF a VPN s podporou českých a slovenských centristicko- 



  

pravicových stran (koalice Česká strana lidová- Křesťanskodemokratická strana8, 

Křesťanskodemokratické hnutí) a vedl ji Marián Čalfa (srv. Rychlík 1998: s. 309-

317). Úkolem nově zvolených parlamentů bylo především přijmout novou ústavu. 

Předpokládalo se, že zvolený krátký dvouletý termín na tento úkol bude dostatečnou 

motivací k rychlému jednání a vytvoření nové ústavy. Právě nově zvolený prezident 

Václav Havel kladl důraz na vytvoření nové ústavy z důvodu státoprávního 

uspořádání státu (srv. Havel, V. 1991: s. 11- 14). Výsledky voleb viz Přílohy: Přiloha 

č. 1, Přiloha 2,  Příloha  č. 3 

V roce 1991 dochází ke změně vztahů, neboť se v únoru rozpadá OF, a významnou 

roli začínají hrát subjekty z OF vzešlé: Občanská demokratická strana (ODS), 

Občanská demokratická aliance (ODA) a Občanské hnutí (OH). Již v průběhu roku 

1990 totiž vznikaly uvnitř Občanského fóra různé formace a ideové proudy, které 

vedly k názorové, ideologické i organizační diferenciaci a fragmentaci.  Spory se 

vedly i o to, zda má OF zůstat politickým hnutím, či zda se má stát politickou 

stranou. Pro vývoj hnutí měl velký vliv volba Václava Klause předsedou Občanského 

fóra v říjnu roku 1990. Dělení OF bylo na obzoru, když Levá alternativa a Obroda 

prohlásily na konci října, že již nejsou součástí Občanského fóra. Bylo taktéž 

založeno několik klubů (Meziparlamentní klub demokratické levice, Liberální klub 

OF, Politický klub OF, Klub sociální demokracie OF). 12. ledna 1991  probíhá 

v Hostivaři sněm OF, kde byl přijat politický program, ve kterém je OF definováno 

jako politická strana pravicové orientace s individuálním výlučným členstvím. 

Předsedou je znovu zvolen Václav Klaus. Hostivařské usnesení však levicově 

orientovaným představitelům OF nevyhovovalo a postavili se proti němu. Tím se 

ukázalo, že další existence takto nekonzistentního uskupení je již nemožná. Proto se 

10. prosince koná v Lánech jednání za přítomnosti prezidenta Havla a vzniká 

základní dohoda o rozdělení OF na dva subjekty, z nichž ani jeden si název 

Občanské fórum nepřisvojí (viz. www.ods.cz). 23. února 1991 byly vyhlášeny 

                                                                                                                                               
7 Název „zakladatelské volby“ je  užíván proto, že vytvořily základ pluralitního systému politických stran 
a parlamentní demokracie (srv. Szomolanyi, S. 1999: s. 45).  
8 Křesťanská demokratická unie vznikla před volbami v roce 1990 jako koalice několika křesťanských 
formací. V českých zemích byla jejím klíčovým aktérem Československá strana lidová (ČSL) a dalším 
participantem Křesťanskodemokratická strana (KDS), vedená bývalým disidentem Václavem Bendou. I 
rychlost s jakou se po roce 1989 spojily ČSL, zatížená svojí "kolaborační" minulostí z let 1948-1989, a 
"disidentská" KDS, signalizovaly do budoucna, že nebude mít v českých poměrech větší význam. V září 
1990 stanul v čele strany Josef Lux, který postupně proměnil styl strany.  V dubnu 1991 dochází ke 
sloučení stran KDU a ČSL (srv. Hloušek- Kopeček 2004: s. 125-158, Fiala-Herbut 2003: s. 20). Ve 



  

"Lánské dohody" o rozdělení OF na pravicovou Občanskou demokratickou stranu 

(ODS) Václava Klause a na středově-levicové Občanského hnutí (OH) Jiřího 

Dientsbiera, jako představitele centristického proudu, čímž zaniká Občanské fórum.  

Od OF se také odštěpila Křesťanskodemokratická strana (KDS) již počátkem roku 

1990 a 12. března 1991 vyhlásila Občanská demokratická aliance (ODA), že bude 

nadále působit jako samostatná pravicová strana. ODA se lišila od OF větším 

pravicovým radikalismem v otázce ekonomické reformy a státoprávní otázky 

odsouvala do pozadí (srv. Honajzer, J. 1996: s. 18). Nicméně v tomto období jsou 

pro ODS a ODA typické blízké vztahy.  

Obdobný proces jako v OF probíhal i uvnitř VPN, kdy VPN opouští Vladimír 

Mečiar a zakládá Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) (podrobněji viz. kapitola 

4.5. Vývoj na Slovensku). Z VPN se taktéž odštěpilo Kresťanskodemokratické hnutie 

(KDH) Jána Čarnogurského. 

Pro dokreslení situace je ještě nutné zmínit Komunistickou stranu, která jako jediná 

působila na federální úrovni. V období let 1989 až 1992 představovala Komunistická 

strana jen velmi málo zreformovanou formaci. V prosinci 1989 byl do čela strany 

zvolen Ladislav Adamec a v říjnu roku 1990 Jiří Svoboda (srv. Fiala, P., Herbut, R. 

2003: s. 14). Za volbou tohoto filmového režiséra byla snaha o přijatelnější vzhled 

strany (srv. Fiala, P., Mareš, M. 1999: s. 186). Po relativním úspěchu v 

parlamentních volbách roku 1990 se strana ocitla v období výrazných 

vnitrostranických sporů, které se projevily ve dvou dimenzích. Jednak v 

rozvolňování vztahů mezi českými a slovenskými komunisty a jednak ve sporech o 

budoucnost Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), která se ustavila 31. 

března 1990 jako územní organizace KSČ (srv. Fiala, P. 1999: s. 183-186). Rozdíl 

spočíval v odlišných představách o budoucnosti strany- Slováci se ideově přikláněli k 

výraznějšímu distancování od marxismu a zároveň byli senzitivní ke vzrůstajícímu 

slovenskému národnímu uvědomění. Důsledkem proto bylo doplnění názvu na 

Komunistická strana Slovenska a posléze přejmenování na  Strana demokratické 

levice (SDĽ). V Čechách se referendem rozhodlo o nepřejmenování strany, a tak 

KSČM  zůstala v tvrdé linii komunismu. V roce 1991 se strana rozděluje na dvě 

                                                                                                                                               
volbách v roce 1992 KDU-ČSL získala zastoupení v ČNR i obou komorách FS a vstoupila do české 
středopravicové vlády Václava Klause i do přechodné vlády federální. 



  

samostatné části a nakonec SDĽ vystoupilo z federace. Federace komunistické strany 

definitivně skončila 7. dubna 1992 (srv. Fiala, P. 1999: s. 185). 

 

Příznačné pro období let 1990-1992 byl fakt, že v průběhu transformace se vytvořily 

dva zcela autonomní stranické systémy, jeden v české a druhý ve slovenské části 

federace. Po roce 1989 se objevuje silná touha Slováků po svébytnosti a tato touha 

převyšuje veškeré další potřebné reformy (srv. Havel, V. 1991: s. 15). K oddělení 

slovenského a českého stranického systému přispěl z tohoto hlediska i volební zákon, 

který umožňoval politické straně vstoupit nejen do Národní rady té které republiky, 

ale i do Federálního shromáždění v případě, že získala potřebné kvórum voličských 

hlasů jen v jedné z národních republik. Občané Československa, a ani nově se tvořící 

politická elita, neměli zkušenost s demokracií. Politické elity nemohly najít 

konsensus ohledně státoprávního uspořádání a k polarizaci veřejného mínění hojně 

přispěla i média (srv. Vodička, K. 2003). Problém pro občany znamenala i jejich 

bezradnost v oblasti politické orientace a atomizace společnosti, která vyvolala 

sociální poptávku po výrazných osobnostech. Požadavku výrazné osobnosti 

odpovídal Vladimír Mečiar a Václav Klaus. Přístupy těchto velmi odlišných politiků 

předznamenávaly také budoucí vývoj federace. 

Po volbách v roce 1990 následovala mnohá jednání české  a slovenské 

reprezentace o budoucí vzhled Československa (8.- 9. srpna 1990 v Trenčianských 

Teplicích, 10.-11. září 1990 v Pieš’tanech, 27. září 1990 v Kroměříží a 28. října 1990 

ve Slavkově, kterého se zúčastnil i prezident Václav Havel) známá jako „cestování po 

hradech a zámcích“. Jednání ukázala, že dohoda není možná, protože obě strany 

vycházejí z rozdílných filosofických východisek. Čechům šlo o zachování 

Československa, vycházeli z jeho existence, federaci chápali jako přerozdělení 

kompetencí, přičemž kritériem byla funkčnost státu. Slovenská strana vycházela z toho, 

že zde existují dva státy delegující pravomoci společným orgánům, přičemž otázka 

funkčnosti byla podřadná a podřízená zásadě, že o ní rozhoduje politická vůle české a 

slovenské vládnoucí elity stát zachovat nebo rozdělit. Protože zásadní dohoda nebyla 

zatím možná, vydali představitelé vládních stran spolu s Václavem Havlem a  

představitelé tří vlád (Petr Pithart, Vladimír Mečiar a Marián Čalfa) k 28. říjnu alespoň 

deklaraci ke vzniku republiky zdůrazňující vůli k zachování České a Slovenské 



  

federativní republiky. Zároveň se dohodli, že budou jen přerozděleny kompetence a 

poté se začne pracovat na definitivním řešení (srv. Rychlík, J. 1998: s. 320-321). 

O konečném řešení kompetencí jednali 5. listopadu 1990 v Praze premiéři všech 

tří vlád. O čtyři dny později se v Luhačovicích sešli premiér Petr Pithart a Vladimír 

Mečiar, 10. -11. listopadu se konalo jednání v Modre-Harmónii a pak 13. listopadu 

1990v přítomnosti prezidenta Havla a federálního premiéra Mariána Čalfy na Pražském 

hradě. Federální vláda nejprve vypracovala a předložila vlastní návrh kompetenčních 

zákonů, který vznikl v konečné verzi 8.- 9. listopadu. Tento návrh byl zamítnut s tím, 

že zásahy federálních orgánů jsou nežádoucí. Na možné změny reagovalo rozšířené 

předsednictvo slovenské vlády v čele s Vladimírem Mečiarem ultimátem, které 

vyhrožovalo v případě změn nežádoucích pro Slovensko vyhlášení nadřazenosti 

slovenských zákonů nad zákony federace. Tím by fakticky byla ČSFR paralyzována a 

rozpadla by se. V jednáních o kompetencích se projevily  snahy redukovat Federální 

shromáždění na konvent delegátů republik vázaných politickým mandátem. Postup 

Slovenské národní rady a slovenské vlády také ukázal, že slovenská strana fakticky 

pojímá jednání jako regulérní mezinárodní vyjednání dvou států o společné dohodě. 

Kompetenční zákon omezil pravomoce centrálních (federálních) orgánů, ale vypustil 

výlučnost působnosti federace i u zahraniční politiky a obrany, což do budoucna 

otevíralo možnost uzavírat samostatné mezinárodní smlouvy či budovat vlastní 

ozbrojené formace. Kompetenční zákon byl však jen dočasným kompromisem, neboť 

ačkoliv jej česká vláda považovala za konečné řešení, slovenská vláda v něm viděla 

první krok ke konečnému cíli, k dosažení volného česko- slovenského soustátí (srv. 

Rychlík, J. 2002:  s. 216- 221).  

Požadavek samostatnosti České a Slovenské republiky se také výrazně projevil už na 

jaře 1990, kdy přichází s myšlenkou referenda slovenské emigrantské organizace. 

Mylně se  domnívaly, že většina obyvatel Slovenska je pro samostatnost. Když svůj 

omyl pochopily, návrh stáhly. VPN i KDH byly zpočátku proti, ale právě po roce 

1991 se situace změnila. VPN už považovala referendum za vhodné, protože by se 

jeho výsledkem mohla ukázat vůle Slovenského obyvatelstva udržet 

Československo. Česká strana se k myšlence referenda stavěla kladně od počátku a 

myšlenku postupně převzala většina politických stran. Již 18. července 1991 

schválilo Federální shromáždění ústavní zákon, podle kterého mohl prezident 

referendum vypsat buď na návrh Federálního shromáždění v obou republikách, nebo 



  

na návrh národních rad jen jedné z nich. Referendem měly být řešeny otázky 

státoprávního uspořádání ČSFR. Postupně však vykrystalizoval problém, jak 

formulovat otázku, aby na ní mohla být jednoznačná odpověď ano či ne. Otázka 

nebyla formulována, a tak referendum nemohlo být uskutečněno (srv. Rychlík, J. 

1998: s. 321-326). 

V říjnu 1991 se objevuje ze slovenské strany požadavek konfederace a následně 

snaha o svrchovaný stát. Probíhala rozličná jednání a objevovaly se různé návrhy. 

Například český premiér Petr Pithart 10. listopadu 1991 vystoupil s požadavkem na 

zřízení česko- slovenského "dvojdomku", který byl na Slovensku přijat jako ochota 

přistoupit k volnějšímu česko- slovenskému uspořádání než je federace (srv. Rychlík, 

J. 2002: s. 182). 

Ve dnech 3.-8. února se v Milovech u Žďáru nad Sázavou konalo konečné 

jednání expertních komisí České národní rady (ČNR),  Slovenské národní rady (SNR) a 

vlád České republiky, Slovenské republiky a České a Slovenské federativní republiky. 

Výsledkem byl návrh smlouvy mezi Českou národní radou a Slovenskou národní radou, 

nesoucí datum 8. února 1992 obsahující dohodu o zachování státu. Ve smlouvě se 

užíval výraz "společný stát" na místo u Slovenských občanů zdiskreditovaného názvu 

federace. Za zmínku stojí např. posun v otázkách zahraniční politiky, kdy Česká i 

Slovenská republika mohla vystupovat vlastním jménem v souladu se zahraniční 

politikou společného státu. Milovský návrh lze hodnotit jako kompromis na jedné straně 

od KDH, která ustoupila od požadavku, aby smlouva byla podepsána mezi dvěma státy, 

protože by se oté jednalo o mezinárodní smlouvu, a na druhé straně smlouva 

stanovovala rámec příští federální ústavy a vycházela tedy slovenské straně vstříc. Hnutí 

za demokratické Slovensko (HZDS), nástupce VPN a Slovenská národní strana (SNS) 

ale milovský návrh odmítly, protože neobsahoval princip svrchovanosti Slovenska. 

Kvůli nemožnosti najít řešení se zúčastněné strany dohodly, že jednání přenechají 

vítězům, kteří vzejdou z příštích voleb (srv. Rychlík, J. 1998: s. 335). 

 

Vývoj po červnu 1992 

Poslední etapou česko- slovenských vztahů byla doba od druhých svobodných 

voleb v červnu roku 1992 do rozpadu federace 31. prosince 1992. Pro toto období jsou 

již typické vykrystalizované vztahy.  



  

Volby do Federálního shromáždění a obou národních rad se konaly ve dnech 5.- 

6. června 1992. Parlamentní volby v roce 1992 prakticky ukončily formování hrubých 

obrysů stranického systému a určily, které subjekty budou hrát relevantní roli. Také  

vymezily prostor, v němž se budou pohybovat. Celkově volby potvrdily vývoj 

probíhající po celé předešlé období a to profilování stran pravice a středu a v zásadě 

stabilizované postavení levice. Potvrdilo se také, že pro formování stranického systému 

jsou důležité subjekty, které jsou nějak poznamenány vztahem k bývalému Občanskému 

fóru či Veřejnosti proti násilí a jež lze více méně označit za jeho "dědice". Důležitým 

prvkem při utváření stranického systému byl počet relevantních subjektů a s ním 

spojené přiřazení českého stranického systému k typu buď omezeného (umírněného) 

nebo extrémního (polarizovaného) pluralismu. I když prosté načítání by naznačovalo, že 

mezi parlamentními volbami v roce 1990 a 1992 vzrostl počet relevantních subjektů, 

přesto v úvahu spíše přichází umírněný pluralismus.  

Ve volbách v roce 1992 v Čechách vyhrála ODS, která se spojila v koalici s 

Křesťanskodemokratickou stranou (KDS). Koalice ODS/ KDS šla do voleb s 

programem konečného završení ekonomické reformy, konečného přechodu k 

demokratické kapitalistické společnosti a hlavně s požadavkem buď funkční federace 

nebo rozdělení Československa na dva státy. Na Slovensku zvítězilo Hnutí za 

demokratické Slovensko (HZDS), jehož volební program obsahoval mimo jiné 

požadavky svrchovanosti a mezinárodněprávní subjektivity Slovenska a zachování 

společného státu s Čechy. Vítězové voleb však na federální úrovni nedokáží 

spolupracovat (srv. Rychlík, J. 1998: s. 338-352). Výsledky voleb viz Příloha: Přílohač. 

4, Příloha  č.5,Příloha  č. 6 

V neděli 7. června 1992 vyzval prezident Václava Klause, coby předsedu vítězné 

strany, aby sestavil novou českou vládu. V rámci plnění tohoto úkolu se Václav 

Klaus sešel s Vladimírem Mečiarem, předsedou HZDS, k prvnímu ze šesti setkání. 

 První jednání mezi ODS a HZDS probíhalo 8. června 1992 v Brně. Výsledkem byla 

smlouva s názvem „Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o 

společnom štátnom zväzku“, kdy se, mimo jiné, měly stát republiky svazkem 

rovnoprávných států i v mezinárodních vztazích. Nicméně bylo jasné, že navrhované 

řešení je nerealizovatelné (srv. Rychlík, J. 2002: s. 281). Další setkání probíhala 11. a 

17. června v Praze. Jednání byla marná, protože se na nich jen operovalo s 

protismyslnými pojmy jako "společný stát v podobě konfederace" apod. Bylo 



  

dosaženo dohody o pokračování hospodářské reformy a o sestavení redukované 

federální vlády, která měla vedle předsedy jen deset ministrů. Předsedou se měl stát 

zástupce ODS, ostatmí složení mělo být paritní. Problém nastal i v tom, že strany 

dohodly úzus, že pokud bude prezident české národnosti, premiér by měl být 

národnosti slovenské (srv. Stein, E. 2000: s. 64, Rychlík, J. 1998: s. 302). Ke 

zlomovému jednání došlo 19. června 1992 v Bratislavě. Jednání bylo velmi dlouhé s 

výsledkem, že strany jsou schopny domluvit se jedině na rozdělení ČSFR.  

Devítibodová politická dohoda mezi HZDS a ODS, vzešlá z těchto jednání, mluvila i 

o datu rozpadu federace, 31. prosince 1992 (srv. Rychlík, J. 1998: s. 346). 

Blížící se rozdělení federace se projevilo velmi brzy v souvislosti se skončením 

mandátu prezidenta Havla a novými prezidentskými volbami. HZDS však nesouhlasila 

s novou kandidaturou Václava Havla a bez jejich podpory při zákazu majorizace bylo 

nemožno jej zvolit. Navíc HZDS odmítlo postavit vlastního protikandidáta a tak 3. 

července po dvou po sobě jdoucích hlasováních nebyl Václav Havel zvolen prezidentem 

(srv. Rychlík, J. 2002: s. 287- 289). Nezvolení Havla prezidentem vyvolalo v Praze 

demonstrace a objevil se požadavek osamostatnění České republiky. Prezident zároveň 

prohlásil, že nehodlá asistovat jako úředník demontáži Československého státu a 

rozhodl se rezignovat na funkci prezidenta republiky (srv. Rychlík, J.  2002: s. 288). 

22.- 23. července 1992 se setkaly vrcholné politické reprezentace v Bratislavě. 

Slovensko chtělo získat čas, neboť na rozpad nebylo ještě připraveno, ale pro českou 

stranu bylo jakékoliv zdržení nežádoucí, protože by mohlo znamenat hospodářský 

chaos. Klaus předložil návrh zákona o způsobu zániku federace, který měl být 

schválen do 20. září. Místo unie navrhl Klaus systém bilaterálních smluv. Ke 

konečnému jednání došlo v Brně 26. srpna, kdy byl sestaven časový plán a stanoveno 

datum zániku Československa na 31. prosince 1992. Po mnoha jednáních a schůzích 

byl schválen 25. listopadu 1992 návrh ústavního zákona a 31. prosince 1992 ČSFR 

zanikla (srv. Rychlík, J. 2002: s. 324- 329).   

 

Vývoj na Slovensku 

I když mnohé otázky vývoje Slovenska jsou nastíněny v předchozích kapitolách, 

bude Slovensku, v  jeho odlišnosti od českých zemí, věnována následující kapitola.  



  

I když den před událostmi 17. listopadu se v Bratislavě konala pokojná demonstrace 

studentů, rozbuškou politických změn na Slovensku se staly až demonstrace v Praze, 

Pro úspěch celého protirežimního hnutí bylo stěžejní, zda se připojí i jiná města než 

Praha a zda se připojí i Slovensko. Tak se stalo, když se 19. listopadu přidává ke 

stávce i slovenská divadla a 21. listopadu i slovenští studenti, kteří vydávají 

prohlášení, kde vyzývají ke generální stávce. Studentská revolta tak probíhala 

paralelně v české i slovenské části federace. Jako v Praze vzniká OF, nezávisle 

v Bratislavě vzniká Veřejnost proti násilí. Zpočátku mělo VPN stejné požadavky 

jako OF, tedy demokratizaci systému, ale již 25. listopadu se objevuje požadavek 

důsledné demokratické federace (srv. Rychlík, J. 2002: s. 71-73). 

Na Slovensku dochází k ráznějším politickým změnám a ve slovenské politice byl již 

od počátku důležitější boj nikoliv na federalni úrovni, ale na úrovni Slovenské 

národní rady. Po Viliamu Šalgovičovi, který pro svou kolaboraci se sovětskými 

okupanty v roce 1968 a pro svou spolupráci s KGB byl neúnosný, nastupuje na 

pozici předsedy SNR Rudolf Schuster, člen ÚV KSS, který se, stejně jako Čalfa, 

postupně vyvazuje z  Komunistické strany, a i ze závislosti na VPN. VPN si 

podmiňuje také právo veta na Schusterovi návrhy (srv. Suk, J. 2003: s. 173-177). 

VPN v této době nepočítalo s přímou účastí ve slovenské vládě, chtělo ji pouze 

určitým způsobem kontrolovat a odstranit z ní osoby spjaté s normalizačním 

režimem. 8. prosince je přijata demise předsedy Slovenské vlády Pavla Hrivnáka a 

osmi ministrů a sestavením nové vlády je pověřen se souhlasem VPN komunista 

Milan Čič. Po rekonstrukci předsednictva SNR je 12. prosince 1989 jmenováno 

předsednictvo v čele s Milanem Čičem, které se skládalo z devíti nestraníků a šesti 

komunistů. VPN do vlády nominovala pouze místopředsedu Vladimíra Ondruše jako 

„pozorovatele, jenž bude zprostředkovávat přímé informace o dění ve vládě“ (srv. 

Suk, J. 2003: s. 489). Tento postoj VPN velmi kontrastuje s postojem OF, kdy 

v českých zemích byla pozornost věnována hlavně federální vládě a česká vláda byla 

chápaná jako druhořadá (srv. Rychlík, J. 2002: s. 185). 

Na Slovensku rozpor mezi komunistickou stranou a opozičním hnutím 

(reprezentované Veřejností proti násilí) netrval příliš dlouho. Staré vedení slovenských 

komunistů nebylo schopno ovlivňovat a usměrňovat průběh přechodu k demokracii, ani 

udržet se v čele strany. Během let 1990 změnila slovenská komunistická strana vedení, 

velkou část základny a oficiálně deklarovala oddělení od předlistopadových komunistů i 



  

změnou názvu na Strana demokratické levice (srv. Hloušek, V., Kopeček, L. 2004: s. 

125-158).  

Důvodem, proč slábl rozpor mezi komunistickým režimem a opozicí se stal růst 

jiných konfliktů, které jej zastínily. Velmi rychle byla nastolena otázka národnostní, 

která se stala velmi dominantní. Sice některé subjekty v programu i v rétorice 

čelných představitelů hlásali dekomunizační hesla, ovšem z účelových důvodů byly 

nuceny s ex-komunisty spolupracovat, kdy je příkladem Čarnogurského KDH (srv. 

Hloušek, V., Kopeček, L. 2004).  Mezi prvními příznaky nacionalistické  linie byla i 

„pomlčková válka“, která naznačila, že česko-slovenská jednání nebudou lehká, a že 

slovenská strana bude požadovat maximální rozvolnění federace. Změna názvu 

nemohla uspokojit slovenskou část, protože svět vnímá mnohonárodností stát jako 

stát většinového národa, a tudíž byla ČSFR, tak jako dříve ČSSR a před ní ČSR v 

cizině chápána obecně jako stát český (srv. Rychlík, J. 1998: s. 316). 

VPN, stejně jako OF, byla příliš širokospektrálním hnutím a začala se velmi rychle 

štěpit, což do budoucna ztěžovalo česko- slovenský kompromis (srv. Rychlík 2002: 

s. 169-174). Ve volbách v roce 1990 vyhrála VPN s téměř 30%, ale vedení VPN ve 

snaze podpořit klesající podporu hnutí sáhlo k "angažování" bývalých komunistů ať 

přednormalizačních či předlistopadových v takové míře, že obsadili většinu předních 

míst kandidátky VPN. Tento tah však v dlouhodobější perspektivě VPN uškodil (srv. 

Hloušek, V., Kopeček, L. 2004: s. 125-158). Post premiéra získal stále populárnější 

Vladimír Mečiar. 3. března 1991 propuká ve VPN ostrá krize, způsobená konfliktem 

Vladimíra Mečiara s vedením VPN, a proto byl odvolán z funkce předsedy vlády, 

neboť odmítal respektovat rozhodnutí vedení VPN. Z postu se nakonec odstranit 

Mečiara vedení VPN povedlo, ale Mečiar VPN sám opustil a založil Hnutí za 

demokratické Slovensko (HZDS), které "přetáhlo" velkou část voličské základny 

VPN a ve volbách 1992 triumfovalo. "Zbytkové" VPN přejmenované na Občanskou 

demokratickou unii v nich naopak zcela propadlo, když nepřekročilo 5% uzavírací 

klausuli (srv. Hloušek, V., Kopeček, L. 2004: s. 125-158). Odštěpení 

autonomisticko-populistického Hnutí za demokratické Slovensko v dubnu 1991 od 

VPN znamenalo ještě více posílení nacionalistické linie. 

Politický nástupce HZDS dokázal převzít předchozí relevanci VPN a stal  se 

trvalým dominantním prvkem v systému.  Jednalo se o široké populistické hnutí. Od 

začátku se profilovala jako „široce rozkročená strana“ a zahrnovala v sobě několik 



  

značně nesourodých politických proudů (sociálně-demokratický, nacionálně-

tradicionalistický, neoliberální a křesťanský). Mečiar se také stal symbolem boje za 

samostatné Slovensko (srv. Fiala, P., Herbut, R. 2003: s. 161). Pro HZDS nebyla 

klíčová programová profilace strany, ale právě postava Vladimíra Mečiara.  

Po volbách v roce 1992, kdy se strana stala největším politickým subjektem s téměř 

polovinou mandátů ve slovenském parlamentu, mohla sestavit „jednobarevnou“ 

vládu. Formální podporu mělo HZDS však např. i od Slovenské národní strany 

(SNS) či SDĽ (srv. Fiala, P., Herbut, R. 2003: 158-162). 

Vztah HZDS k Československé federaci byl vcelku jasný, což se projevilo i např. 

v neznovuzvolení jediné silné integrační osobnosti, Václava Havla, prezidentem 

republiky. Delegace HZDS požadovala po volbách 1992 v koaličních jednáních s 

ODS plnou suverenitu a mezinárodněprávní subjektivitu pro Slovensko, což se 

fakticky rovnalo rozdělení státu (srv. Vodička, K. 2003: s. 59). 

 

 

 

 

 

 

Aplikace teorie přechodu na Československo 

Na následujících řádcích se budu věnovat aplikování teorie přechodů na 

Československý komunistický režim a jeho pád v roce 1989.   

 

Povaha odstraňovaného režimu 

Prvním problémovým okruhem je povaha odstraňovaného režimu a proto se 

zaměřím na aplikacii teorie nedemokratických režimů na Československo. Protože 

doslova zlidovělo mluvit o minulém režimu jako o "totalitním", je potřeba podrobněji 

analyzovat, zda tak komunistický režim v Československu může být nazván.  

Všeobecně lze říci, že komunistická strana byla podle Sartoriho hegemonicko-

ideologickou stranou, kde sice existovaly satelitní subjekty, ale byly bez možnosti 



  

ohrozit postavení Komunistické strany a celý systém byl budován na centralismu a 

bezvýhradné podřízenosti nižších složek vyšším (Balík, S., Hloušek, V., Holzer, J., 

Šedo, J. 2003: s. 147-149), čemuž odpovídala i vnitřní struktura ÚV KSČ 

korespondující se strukturou ministerstev. Pokud využijeme typologii Huntingona, je 

možno mluvit o systému jedné strany, protože Komunistická strana po celou dobu 

držela monopol moci ve svých rukou.  

Při aplikaci na teorie totalitního režimu je potřeba postupovat postupně a zaměřit 

se na problematiku, zda je možné komunistický režim nazvat totalitním. Při hledání 

odpovědi využiji charakteristiky převážně Friedricha a Brzezinského a také teorie 

Arendtové či Sartoriho.  

První charakteristikou totalitního režimu je existence jediné oficiální ideologie, 

prostupující všemi vrstvami společnosti. Zpočátku této definici komunistický režim 

odpovídal, ale pokud se podíváme na pozdější dobu komunistického režimu, byla 

ideologie sice využívána vládnoucí vrstvou k odůvodnění svých nároků na výkon moci 

a celou společností přijímána a akceptována, ale v mezích „společenské smlouvy“. 

V Československu se ideologie postupně změnila na postideologickou mentalitu (viz 

níže) a  oficiální ideologie plnila spíše formální úlohu, na kterou většina společnosti 

přistoupila. Ideologie tedy plně neovládala celou společnost, protože si lidé nacházeli 

cesty, jak uniknout. Příkladem může být od počátku 70. let „chalupářská subkultura“ 

(srv. Otáhal, M. 1990: s. 14), kdy se nejednalo sice o žádnou opozici, ale o proces 

defenzivní a o potřebu a touhu uniknout. Ideologie pouze jako forma v pozdějších letech 

komunismu a příklady „úniků“ svědčí o tom, že v tomto bodě se o totalitní režim 

jednalo pouze v jeho počátcích. 

Za druhé, režim ovládal sice společnost psychicky, ale v pozdějších letech již ne 

fyzicky, i když k jednotlivému terorizování a vraždám oponentů režimu docházelo až do 

konce režimu. Podle Arendtové je ale v tomto bodě důležitější, že strach byl v každém 

jednotlivci, neboť se režim snažil ovládat každého jedince. Jak uvádí Václav Havel, v 

„klasické“ diktatuře lze ještě společnost rozdělovat na vládce a ovládané a sociálně je 

identifikovat, ale později tato linie vede každým člověkem, neboť je „každý jedinec jak 

obětí režimu, tak jeho oporou“ (srv. Havel, V. 1990: s. 16).   

Další, třetí charakteristikou je masový teror. Po nastolení režimu, odstranění 

skutečných i domnělých nepřátel režimu nejen v masivních politických procesech, již 

režim nesahal k masovému teroru, i když odpůrci režimu byli nadále sankciováni. Také 

celá společnost byla pod neustálým tlakem, neboť si každý uvědomoval, že nesouhlas 



  

s režimem znamená přinejmenším postihy v pracovní sféře. Z tohoto důvodu 

komunistický režim charakteristice teroru neodpovídá. 

Další charakteristiky již odpovídají definici totalitarismu. Již od počátku existuje 

jediná masová strana- Komunistická strana, která po celou dobu potírala  jakékoliv 

náznaky jakéhokoliv pluralismu, ať už ve sféře politické či společenské. Komunistická 

strana také měla monopol na kontrolu všech prostředků ozbrojené moci, pod diktátem 

strany byla i Státní bezpečnost. Vedle armády kontroloval režim i prostředky masové 

komunikace a chápal, že ovládat média je jeden ze stěžejních podmínek ovládnutí 

společnosti a proto Komunistická strana již od roku 1946 ovládla ministerstvo 

informací. I v 80. letech, kdy se režim v určitém smyslu uvolňoval, nedovolila 

Komunistická strana otisknout nic, co by předtím neschválila. Veškerá disidentská 

literatura byla neustále vyhledávána a ničena. Poslední charakteristika, plné ovládnutí 

ekonomiky, centrální řízení a plánování, je typické pro celou dobu komunistického 

režimu. Nebylo povoleno jakékoliv soukromé vlastnictví, hned po nástupu 

Komunistické strany k moci došlo ke znárodňování a později např. k měnové reformě, 

která pomohla samotnému režimu vyřešit své bezprostřední ekonomické problémy na 

úkor občanů.  

Výše uvedené lze shrnout tak, že se o totalitní režim podle typologie Friedricha s 

Brzezinským jednalo pouze v jeho počátcích a v pozdější době již plně neodpovídá 

všem bodům charakteristiky. V otázce plurality, centralismu, monopolu na moc, 

vykořenění jedince, zpřetrhání pout jak kulturních, tak i historických a v nedodržování 

základních lidských práv, je československý komunistický režim totalitní po celou dobu 

své existence. 

 

Klasikem ve výzkumu nedemokratických režimů je také Juan Linz, jehož osy 

pro určení míry nedemokratičnosti nyní využiji v dalším hledání typu komunistického 

režimu v Československu.  

Z hlediska osy ideologie- mentalita podle Juana Linze lze říci, že za 40 let 

komunistického režimu a za čtyři generace aplikace se ideologie stala svým způsobem 

mentalitou, tzv. postideolgickou mentalitou. Tato postideologická mentalita také 

vysvětluje možnost ekonomických změn, které by jinak v režimu nebyly možné. Vývoj 

společnosti se také lišil od ideologicky proklamovaného, a kroky vedení bylo možno 

předvídat. Vládnoucí elita  totiž sama začala postupně chápat ideologii jako utopii, ale 

v negativním slova smyslu. Za následek měl tento přístup postupné „vyprazdňování“ 



  

jazyka komunistické ideologie. Dokonce na konci osmdesátých let tvořily tento jazyk 

pouze klišé a fráze bez obsahu, které již neplnily významovou funkci a nikdo jim ani 

nerozuměl (srv. Civín, J. 2005). Skutečným základem ideologie byla v pozdější době 

pouze společenská smlouva mezi  vládnoucí elitou a občany, která zaručovala ze strany 

režimu zdržení se represí a zajištění životní úrovně a ze strany občanů bylo za výše 

uvedené zaručena loajalita. Důvodem bylo, že tehdejší vládnoucí elita v čele s 

Gustávem Husákem nastoupila po srpnové invazi v roce 1968, kdy invaze byla sice 

vysvětlována ideologicky, ale společnost nechápala novou vládnoucí elitu z hlediska 

ideologie, ale jako diktát Moskvy. 

Z hlediska osy mobilizace- depolitizace byla určitá mobilizace společnosti, ale 

entuziasmus v pozdější době již vyžadován nebyl. Jak je uvedeno výše, vyžadováno 

bylo pouze občasné veřejné deklarování podpory režimu na manifestacích či průvodech. 

Společnost nebyla tedy plně mobilizována, ale politično prostupovalo vším, když se 

strana snažila ovládat např. i volnočasové aktivity. Režim ale od 70. let potřeboval 

pouze tichý souhlas společnosti, neboť bylo jasné, že ze strany společnosti nemůže již 

jakýkoliv entuziasmus vyžadovat a ani nakonec nebyl potřebný. 

Na ose pluralismu se komunistický režim pohyboval celou dobu spíše blíže k  

totalitnímu modelu. Politická pluralita nebyla režimem připuštěna vůbec. Všechny 

společenské organizace mohly působit pouze v rámci Národní fronty, a to jen jako 

satelity Komunistické strany. Sice existovala určitá opozice vůči režimu, v Chartě 77, 

ale až do konce 80. let představovala alternativu režimu spíše “intelektuální” než 

politickou. Samotná Komunistická strana působila jednotně, i když uvnitř strany 

existovaly konflikty, které však, vyjma Pražského jara, podobu politické alternativy 

nezískaly. Důvodem také bylo, že v období normalizace došlo uvnitř Komunistické 

strany k čistkám od liberalizátorů z Pražského jara, kdy byla postižena téměř třetina 

členů strany. Proto po těchto čistkách nemohl zůstat prostor pro alternativu. Samotná 

participace občanů byla v Československu v 70. letech poměrně nízká, protože režim 

nevyžadoval entuziasmus a podle nepsané společenské smlouvy mu stačila pouze 

formální loajální podpora. Jednalo se hlavně o účast ve volbách, na brigádách, 

spartakiádách, oslavách výročí apod., tedy o ritualizované úkony, při nichž obyvatelé 

manifestovali loajalitu. Navíc členy Komunistické strany se stávali lidé ne 

z ideologického důvodu, ale spíše kvůli získání sociálních a ekonomických výhod (srv. 

Civín, J. 2005). Od 80. let se postupně objevuje mimopolitický pluralismus a vznikájí 



  

organizace a hnutí v oblasti ochrany životního prostředí (TIS, Brontosaurus9) či 

v oblasti hudební. Hudba získává ale postupně politický rozměr, a jsou ihned 

rozpoutány politické procesy, kdy nejznámějším je proces se členy hudební skupiny 

Plastic People of the Universe, který z nich udělali fenomén a zároveň „probudil“ 

mnohé, neboť se nemohli smířit s tím, že jedinec může být odsouzen pouze za písničku 

(srv. Otáhal, M. 1999: s. 14). Dále vznikají organizace usilující o změny, např. 

Demokratická iniciativa, Klub za socialistickou přestavbu- Obroda, Nezávislé mírové 

sdružení- iniciativa za demilitarizaci společnosti, které však nemají podobu reálné 

opozice. 

Podle typologie Juana Linze je výsledek zařazení československého 

komunistického režimu jako totalitního následující: existovalo jedno centrum moci, 

neboť vše bylo řízeno ÚV KSČ, které podléhalo diktátu Moskvy, a rozhodovalo o 

existenci či neexistenci jakýchkoliv organizací. Mobilizace byla vyžadována, ale 

v pozdější době v menší míře a bez entuziasmu. Dokonce dochází k tomu, co považoval 

Linz za nežádoucí pro totalitní režimy, a to k pasivní poslušnosti a i apatii. Ani další bod 

charakteristiky není splněn. Marxismus- leninismus byla sice ideologie intelektuálně 

podložená, snažila se být i vševysvětlující, ale jak je uvedeno výše, v pozdější době se 

jednalo pouze o formu ( článek v Ústavě) a vládnoucí elita se ani nesnažila nastolit lepší 

svět, pouze se chtěla udržet u moci.  

O režim totalitní se po celou dobu nejednalo, a proto je potřeba jej analyzovat po 

etapách. Pokud se zůstane o typologie Juana Linze, lze komunistický režim 

identifikovat podle několika údobí. Pro rozdělení mi bude vodítkem aplikace Linzovy 

typologie Balíkem s Hlouškem, kteří do roku 1968 rozlišují několik období režimu. Za 

prvé, úvodní, nejrepresivnější fáze režimu v letech  1948 až 1953, za druhé období 

přechodné, nicméně stále represivní v letech 1953 až 1958, fáze uvolnění v letech 1958-

1968 a za čtvrté, svébytnou etapu, nazvanou demokratizující se posttotalitarismus v roce 

1968 (Balík, S., Hloušek, V,  Holzer, J., Šedo, J. 2003: s. 135). Dále bude komunistický 

režim rozdělen na období normalizace, normalizační režim a poslení roky 

komunistického režimu. 

První, úvodní fázi režimu lze charakterizovat tedy následovně. Vzhledem k osám 

mobilizace, ideologie, limitovaného pluralismu a vůdcovství je možno konstatovat 

takřka maximální míru všech čtyřech výše uvedených indikátorů. Jak je uvedeno ve třetí 

                                                 
9 I když Brontosaurus vzniká jako iniciaiva SSM, není pevně v jeho struktuře 



  

kapitole, společnost byla silně mobilizovaná, ideologizace prostoupila všemi oblastmi 

společenského života, jakýkoliv pluralismus byl fakticky vyloučen  a úmyslně potírán, 

nebývalých hodnot nabyla idea vůdcovství ve formě takřka zbožštění Stalina a „malého 

českého Stalina“ Gottwalda. Dále režim izoloval po roce 1948 své území od západní 

Evropy a i od ostatních sousedů nejen politicky, ale i fyzicky ostnatým drátem, a 

vzniká, lze říci, hmatatelná „železná opona“.  Aby se udržela ideologická mobilizace na 

vysoké úrovni, jsou rozpoutány politické procesy proti údajným nepřátelům 

socialistického zřízení, jemuž však za oběť později padli i někdejší hlavní představitelé 

komunistické moci. Dle výše uvedených znaků lze první období hodnotit jako klasické 

totalitní období. Podle Balíka a Hlouška by však mělo být období po roce 1948 

charakterizováno jako kvazi-totalitní režim, pokud Linz označuje za jednu ze 

základních charakteristik teror, který podle něj nebyl v takové míře (Balík, S., Hloušek, 

V., Holzer, J., Šedo, J. 2003: s. 136).  Nicméně o výše uvedeném lze polemizovat, 

neboť pokud je terorem chápána fyzická likvidace nepřátel režimu a psychický nátlak, 

pak se jedná jasně o totalitní režim.  

Druhé období, tzv. přechodné, i když stále represivní je v letech 1953 až 1958 

obdobím podle Hlouška a Balíka kvazitotalitní posttotalitní režim. Autoři nazývají 

režim dokonce konzultativně kvazitotalitárním. (Balík, S.- Hloušek, V.- Holzer, J.- 

Šedo, J. (2003): s. 136). Domnívám, že se jedná o nesprávný popis, neboť o konzultaci 

se v žádném případě nejednalo. Pokud se „konzultativním“ myslí konzultace s 

„odborníky“, je potřeba si uvědomit, že do vysokých či jakýchkoliv důležitých funkcí se 

dostávali lidé pouze takoví, kteří plně spolupracovali s režimem a jejich odbornost 

nebyla důležitá. Dokonce veškeré pracovní smlouvy byly spíše politickou smlouvou, 

která zaručovala loajalitu režimu a sloužili jako nástroj společenské kontroly (srv. 

Večerník, J. 1998: s. 23). Je potřeba si uvědomit, že v období po smrti Stalina a při 

následném odmítnutí kultu osobnosti nedošlo k systémovým změnám v komunistických 

režimech sovětského typu. Sice postupně dochází ke změnám,  ale ke změnám uvnitř 

režimu, ne ke změně režimu. Například již mohl být zastaven masový teror, protože se 

„režim etabloval, zničil své na základě ideologie stanovené nepřátele a zpřetrhal staré 

společenské vazby a s nimi spojené instituce. Bestie pomocí teroru triumfovala, část lidí 

usmrtila, část uvěznila a části se podařilo utéct. Zbytek musel chtě nechtě sklonit hlavu 

nebo se dokonce bestii plně oddal a začal jí sloužit. Teroru již nebylo třeba. Což ale 

neznamená, že by se nemohl opět rozhořet, pokud by k tomu měl režim nějaký nový 

důvod“ (srv. Mlejnek, J. 2008). Komunistický režim nikdy nepřestal terorizovat občany, 



  

nejen ve svém nedodržování občanských a lidských práv, ale každý byl pod neustálým 

tlakem nucen tzv. „nevybočovat“. Forma nátlaku se různila, od nemožnosti studovat, 

získat odpovídající pracovní místo až po několikaleté věznění (srv. Říchová, B. 2000: s. 

226, Mlejnek, J. 2008). Je tedy jasné, že režim se již odlišuje od režimu z první fáze. 

V této chvíli je možno hovořit o posttotalitním režimu podle typologie Juana Linze a 

Alfreda Stepana, kteří tuto kategorii vytvořili v návaznosti na pády komunistických 

režimů ve střední a východní Evropě. Československý komunistický režim ale 

neodpovídá ve všech bodech, neboť v Československu neexistoval žádný sociální 

pluralismus, pouze až v 80. letech je možno hovořit o mírném sociálním pluralismu. O 

pluralismu ekonomickém či institucionálním nelze hovořit po celou dobu existence 

komunistického režimu. Z hlediska ideologie již plně posttotalitnímu režimu odpovídá, 

neboť ideologie již začíná hrát formální úlohu (viz vysvětlení osy ideologizace- 

depolitizace). I „vůdcové“ jsou byrokratičtí a ne charismatičtí a entuziasmus již také 

není vyžadován. 

Následující, třetí fáze v letech 1958 až 1968, je fází uvolnění. Balík s Hlouškem 

jej označují jako kvazi-pluralistický posttotalitarismus, který je charakteristický již 

větším stupněm skupinového konfliktu. Vedoucí úloha strany zůstala dominantní, ale již 

existovala interakce mezi vůdci a společenskými skupinami. Navíc se na povrch 

dostávají ostré spory různých stranických frakcí a rozdělují se i názory uvnitř 

komunistické strany. Nicméně aktivní skupiny nejsou institucionalizované, a 

institucionalizované skupiny jako odbory nehrají k důležitou roli. Důležité je v tomto 

období i malá stabilita jednotlivých frakcí (Balík, S.- Hloušek, V.- Holzer, J.- Šedo, J. 

2003: s. 137). V tomto bodě bych nesouhlasila s výrazem kvazi-pluralistický, neboť, jak 

je uvedeno výše, o politický pluralismus se nejednalo. 

Čtvrtou, svébytnou, etapou je rok 1968. Režim v tomto roce je možno podle 

Linzovy teorie zařadit jako demokratizující se a pluralistický posttotalitarismus (Balík, 

S.- Hloušek, V.- Holzer, J.- Šedo, J. 2003: s. 137). Existovala značná svoboda projevu, 

vznikaly jasně názorově profilované skupiny, jako např. Klub angažovaných nestraníků. 

Balík dokonce uvádí, že mírný pluralismus se projevil i ve volbě Alexandra Dubčeka  

generálním tajemníkem a že se jednalo o příklad, kdy změny režimu byly sice centrálně 

řízené, ale také ovlivněné spontánně „zdola“. Nicméně tato volba byla pouze 

vnitrostranickou záležitostí a veřejnost se o ní dozvěděla až ve chvíli, kdy byla tato 

volba dohodnutá. A proto tento prvek nelze považovat za důkaz demokratizace. Naopak 

prvky demokratizace nesou připravované ekonomické reformy, Dubčekova vize 



  

„socialismu s lidskou tváří“ a rozšiření občanských aktivit. Tato krátká osmiměsíční 

etapa je ukončena invazí vojsk Varšavské smlouvy  

Po invazi vojsk nastává další etapa komunistického režimu nazvaná normalizace, 

nicméně klasickým typologiím se fáze normalizace vymyká. Normalizace byla značně 

dynamická a výrazně se blížila totalitnímu charakteru. Sice nedocházelo k fyzickým 

likvidacím, ale docházelo k masivním čistkám uvnitř strany, instalaci politických 

poměrů za pomoci vojenské intervence ze zahraničí a k čistkám, které se dotkly téměř 

půl milionů lidí a postihly kulturní,  hospodářský i politický život. Výsledkem byla 

donucená rezignace veřejnosti na občanskou aktivitu. Je možno v této chvíli hovořit o 

Linzově raném posttotalitarismu s jasně totalitními prvky. Také by bylo možno 

aplikovat model Gordona Skillinga, kvazitotalitární posttotalitarismus, neboť v režimu 

byli povolené mnohé organizace, ale bez jakéhokoliv vlivu a ty co měly vliv, byli 

vytvořeny Komunistickou stranou ( např. SSM). 

70. léta mohou být charakterizována také podle typologie Linze a Stepana jako 

zamrzlý posttotalitní režim, který se vyznačuje dlouhodobým nezměněním  kontrolních 

mechanismů (srv. Linz, J., Stepan, A. 1996: 42). Režim nebyl schopen pružně reagovat 

na změněné podmínky a ani nedokázal jednat s oponenty režimu. V této neschopnosti 

byl také již skryt potenciál pozdější radikální změny. Režim se postupně rozkládal a 

slábla i jeho legitimita a i proto skončil kolapsem. Nicméně díky neustálé snaze ovládat 

každého jedince společnosti, vykazuje tzv. Husákův režim rysy totalitního charakteru 

tohoto posttotalitarismu ( Mlejnek, J. 2008). Výše uvedená normalizace měla také za 

následek, že  základna disentu nebyla příliš široká, a neměla žádnou politickou 

relevanci. Vedle toho uvnitř mocenského bloku existovaly konflikty, vyvolané 

ambicemi či konkurencí jednotlivců či celých skupin, ale nepřerostly v žádnou 

politickou alternativu. Celý režim, a s ním všichni přední představitelé státu, Husák, 

Jakeš, Biľak, odvozovali svoji legitimitu od doby vpádu vojsk Varšavské smlouvy, 

takže jakékoliv liberalizační otevření by znamenalo delegitimizaci této mocenské 

skupiny. Místo podpory budovatelskému nadšení se propaganda režimu již zaměřuje 

především na obhajobu sebe sama jako garanta zajištění materiálních jistot občanů. 

V této době odpovídá podle mne režim již také vymezení podle Herberta Kitschelta, 

byrokraticko-  autoritativnímu modelu, neboť neprobíhá žádné politické soupeření, 

protože vše podléhá diktátu Moskvy či ÚV KSČ.  

V 80. letech nastává další postupná změna režimu a s využitím typologie Juana 

Linze můžeme hovořit o změně zamrzlého posttotalitního režimu do zralého 



  

posttotalitního režimu. Poslední fáze komunistického režimu je tedy charakterizována 

jako model zralého posttotalitarismu, kdy se režim od předchozího typu lišil tím, že 

mechanismy sloužící k potlačení projevů plurality začínaly selhávat a tlak společnosti 

počal směřovat k ukončení režimu. Důkazem mohou být mnohé masové stávky, vznik 

společenských iniciativ či studentské aktivity a z druhé strany nezadržitelně se hroutící 

systém. Již jen z pohledu teorie tzv. „sněhová koule“ a změn režimu v okolních státech 

byla otázka času, kdy komunistický režim skončí i v Československu. Navíc 

neudržitelná ekonomická situace, vyhlášená perestrojka, nespokojenost občanů nové 

generace, kteří neměli zkušenost s rokem 68 a jejich jiné představy o světě, vedly 

k citelným změnám režimu. 

K popsání posledních let komunistického režimu se z politologického hlediska 

nejvíc hodí podle mne typ navržený Janem Civínem, který přesně charakterizuje míru 

uvolnění komunistického režimu v Československu. Tímto typem je tzv. tající 

posttotalitarismus (viz. Civín 2005: Československý komunistický režim v letech 1985-

1989), z důvodu, že předchozí kategorie zcela neodpovídají realitě druhé poloviny 

osmdesátých let. Tající posttotalitarismus stojí na pomezí „zamrzlého“ a „zralého“ 

postotalitarismu Linze a Stepana. Tento režim je ve fázi postupného uvolňování 

s rostoucí mírou společenské plurality, i když je stále poměrně rigidní. Objevuje se také 

větší počet oponentů režimu, kteří sice nejsou schopni vytvořit politickou opozici, ale 

sdružují se v organizacích „občanského“ charakteru, které již politicky zaměřené jsou. 

Komunistická strana sice držela dominantní postavení ve společnosti, ale postupně 

ztrácí legitimitu i ideologické uchopení. I když rozpor mezi  oficiální verzí světa  a 

neoficiální verzí se vyskytoval již od počátku režimu, v této době se ukazuje ještě 

palčivěji. 

Pro doplnění výše uvedených charakteristik komunistického režimu bych chtěla 

doplnit a mírně pozměnit vnímání pojmu posttotatalitní režim. Přikláním se k názoru, že 

mnohem výstižnější pro československý komunistický režim je následující modifikace 

Linzova uchopení termínu. Nejedná se o samostatně stojící typ, ale o přímé pokračování 

totalitního režimu, který je stále totalitním, ale ve změněné podobě, neboť mnoho prvků 

totalitarismu přetrvává. Neznamená to, že posttotalitarismus je tedy mírnější než 

totalitní režim. Navíc se v Československu vládnoucí elita neodkláněla od prvků 

totalitarismu, jen je postupně upravovala. K vystihnutí mírné modifikace Linze využiji 

slova Václava Havla z knihy Moc bezmocných: „Oním „post“ přitom nechci říct, že by 

šlo o  systém, který už totalitní není, chci naopak říci, že je talitní zásadně jinak, než jak 



  

jsou totalitní klasické diktatury, s nimiž je v našem podvědomí pojem totality spjat“ (srv. 

Havel, V. 1990: s. 8). Také režim se za dobu svého vývoje posunul do nové „kvality“ a 

„vytvořil tak dokonalé a propracované mechanismy přímé i nepřímé manipulace celé 

společnosti,...,jejich účinnost je přitom- nezapomínejme- ještě významně zesilována 

státním vlastnictvím a centrálně-direktivním řízením všech  výrobních prostředků, což 

dává mocenské struktuře nebývalé a nekontrolovatelné možnoti investovat do sebesamé 

(například v oblasti byrokracie a policie) a usnadňuje jí- jako jedinému zaměstnavateli- 

existenční manipulaci všech občanů.“ (srv. Havel, V. 1990: s. 7). I z tohoto důvodu je 

používán výraz totalitní charakter posttotalitarismu. 

 

Další teorie, zabývající se nedemokratickými režimy je teorie autoritativních 

režimů. Z hlediska této teorie se Československo nemůže považovat za autoritativní 

z následujících důvodů. Důvodem je za prvé postoj k církvi, kterou autoritativní režim 

toleruje, či se dokonce o ní přímo opírá. V Československu patřili k nejvíce 

persekuovaným právě představitelé církve a režim se snažil nahradit jakékoliv 

náboženství ideou marxismu-leninismu. Za druhé, autoritativní režim povoluje 

soukromé podnikání, ale Komunistický režim jakékoliv soukromé podnikání 

nepovoloval a vše bylo podřízeno centrálnímu plánování. Za třetí, autoritativní režim je 

charakteristický svým  limitovaným politickým pluralismem bez vypracované vůdčí 

ideologie. I když komunistický režim v pozdější době nevyžadoval intenzivní 

mobilizaci, ideologie byla vypracovaná, i když se později stala rituálem, navíc politický 

pluralismus neexistoval. Dále pro autoritativní režim platí, že má moc zjistitelně 

definované hranice, ale v komunistickém režimu tato hranice tak snadno zjistitelná není, 

neboť jak je výše uvedena citace Václava Havla, tato hranice procházela každým 

jednotlivcem, neboť byl každý jak obětí režimu, tak jeho oporou ve svém tichém 

souhlasu. Také situace v Československu nevyhovuje další charakteristice, kterou je pro 

autoritativní režim neschopnost vytvoření jediné masové politickou strany. 

Komunistická strana byla jedinou masovou stranou a vůdčí silou již od svého počátku  a 

vše, od státní správy po volnočasové aktivity občanů ji podléhalo. V autoritářském 

režimu mohou také vzniknout zárodky opozice, díky své heterogennější povaze. Naproti 

tomu v Československu žádná faktická opozice neexistovala, protože Charta 77 ani jiná 

společenská iniciativa nebyla politickou opozicí. Komunistický režim také potlačoval 

veškerý politický pluralismus, což autoritativní režim povoluje. Režim 

v Československu odpovídal pouze poslednímu bodu, kdy platí, že autoritativní režim 



  

dokáže zabránit vzniku velkého odborového svazu, což se komunistickému režimu 

dařilo. Z výše uvedených důvodů nelze tedy o komunistickém režimu jako o 

autoritativním hovořit.  

 

Závěrem lze výše uvedené shrnout do několika bodů. Odstraňovaný 

komunistický režim vykazoval po celou svou existenci totalitní prvky, ale o totalitní 

režim se ve smyslu definice Friedricha a Brzezinského jednalo pouze z počátku. Již od 

poloviny 50. let je možno hovořit o posttotalitním režimu, chápaném ve smyslu 

modifikovaného Juana Linze v kombinaci s pojetím Václava Havla. Postupně 

komunistický režim přešel ze své fáze totalitního, posttotalitního, demokratizujícího se 

posttotalitarismu, zamrzlého posttotalitarismu, zralého posttotalitarismu do fáze  tajícího 

posttotalitarimu. Protože komunistický režim v Československu  nevykazoval rysy 

autoritativního režimu, o autoritativním režimu nelze v tomto případě hovořit. 

  

Odstranění komunistického režimu 

O typu československého přechodu k demokracii v listopadu 1989 existuje více 

názorů. Sice zlidovělo mluvit o osmdesátém devátém jako o "sametové revoluci",  

protože nebyly použity zbraně, ale o revoluci se nejednalo. Pokud se využije definice 

revoluce podle Terry Lynn Karl a Phillippa Schmittera, je revoluce násilným zásahem 

nespokojených mas proti moci a jejím představitelům a režim je poražen vojensky (srv. 

Říchová, B. 2000: s. 244-245). Politologové v případě Československa mluví za prvé o 

sjednaném přechodu (Huntington, Viola a Mainwaring),  který je výsledkem kooperace 

staré vládnoucí elity a opozice, nebo za druhé o reformě (Karl- Schmitter), kdy dochází 

k mobilizaci mas zdola, avšak bez násilí, která si vynutí kompromisní východisko, či za 

třetí o kolapsu (Linz, Stepan, Dvořáková-Kunc), jehož průvodním jevem je výrazná 

změna všech struktur a přední představitelé odstraňovaného režimu jsou odsunuti na 

okraj dění.  

Jak je v historické části uvedeno, není dodnes jasné, zda se jednalo o 

připravenou akci režimu či nikoliv, ale je jasné, že ať už bylo zamýšleno cokoliv, 

demonstrace a situace po 17. listopadu překvapily staré i nové aktéry. Proto můžeme 

hovořit i o Stepanově redemokratizaci zahájené zevnitř, protože si režim uvědomoval, 

že jeho odstranění (ke kterému by stejně časem došlo), pomůže i jejich zájmům, i o 

ukončení režimu tlakem společnosti, neboť dav tlačil na změnu komunistického režimu. 



  

Také je možno hovořit o kolapsu režimu v kombinaci s vyjednanou tranzicí, tak jak ji 

chápe Samuel Huntington.  

Ke všem jednáním a dohodám došlo proto, že režim i opozice byly zhruba stejně 

silnými aktéry v tom smyslu, že komunistická elita věděla, že nemohou očekávat 

intervenci zvenčí, jak tomu bylo v srpnu 1968 a že SSSR již není mocenskou záštitou 

pro své satelity. Opozice na druhou stranu disponovala silnou podporou široké 

veřejnosti, která byla ochotna kdykoliv vstoupit do generání stávky a donutit tak 

stávající vládnoucí elitu k odchodu. Nicméně problémem opozice byla její faktická 

neexistence před rokem 1989. V Československu byla díky normalizaci potlačena 

jakákoliv politická relevance jiných než komunistických skupin, ačkoliv tzv. disent 

existoval. Aktéři potencionální liberalizace nebyli zevnitř režimu zformování v té míře, 

jak tomu bylo např. v Polsku, a nezůstal žádný prostor na reformní, umírněné křídlo. 

Protože se ve chvíli přechodu k demokracii v režimu nevyskytovala cílevědomá 

organizovaná politickoá opozice, ale jen skupiny občanského protestu, neměly kapacitu 

na budoucí vyjednávání s režimem. 

Veškerá jednání samozřejmě navíc zhoršovala situace, že konec komunistického 

režimu proběhl s neočekávanou rychlostí a zastihl aktéry staré i nové nepřipravené 

reagovat na vývoj situace. I když se v prvních dnech zformovalo OF a VPN,  nechtěli 

převzít moc a nezaujali strategii smělé ofenzívy. V jednáních, která ihned začala, byla 

evidentní snaha odstupujícího režimu  si uchovat jistotu, že se na nastávajících změnách 

bude moci aktivně podílet, a tedy zůstat u moci (přesně podle definice Violy a 

Mainwaringa). Jak uvádí Jiří Suk, Adamcovi lidé dávali stále více najevo, že nechtějí 

bojovat o zachování režimu, ale spíše se chtějí s opozicí domluvit (srv. Suk, J. 2003). 

Myšlenku společných jednání chápali v tom smyslu, že mají legitimizovat jejich 

otřesené postavení a uchovat jim pokud možno alespoň nějaký vliv. Podle Huntingtona 

byla také splněna podmínka jednajících aktérů. Za reformátory jednali předseda vlády 

ČSSR Ladislav Adamec a později Marián Čalfa a na Slovensku jím byl např. Rudolf 

Schuster a za umírněné ze strany opozice jednalo OF v čele s Václavem Havlem. OF se 

snažilo veškeré revoluční nálady tlumit, ale zase jim chyběl koncept systémové změny, 

a proto hledali během jednání provizorní řešení, která by poskytla čas na zformování 

(srv. Suk, J. 2003: s. 24). Nepřipravenost aktérů se projevila například v požadavku 

obměny vlády (či její demisi), ale OF bylo  zaskočeno, když jim bylo nabídnuto 

navržení svých vlastních kandidátů (viz. jednání 28. listopadu na Úřadu předsednictva 

vlády), kdy tento akt odpovídal tomu, že se KSČ snažila udržet u moci a věděla, že 



  

jedině tímto způsobem bude vše obhajitelné v očích veřejnosti. Z těchto důvodů bylo 

nespornou výhodou celého procesu pozitivní přístup k nastálé situaci, která byla řešena 

konstruktivně a s ochotou ke konsensu pokojnou cestou. 

Komunistická strana se svojí strategií udržet se u moci se během jednání snaží 

vtáhnout svého váhajícího protivníka do hry a vychází vstříc většině požadavků. 

Dokonce některými kroky a rychlostí překvapí i delegace OF. OF také zpočátku bojuje 

o svoje postavení, kdy se nechce stát politickou stranou, ale pouze dozorem nad 

změnami. Vývoj se tak zrychloval, že se OF ale postupně stává hegemonem událostí, a 

již se nemůže vymezovat ve svém vztahu k politické odpovědnosti a musí ji přijmout. 

Dalším znakem "vyjednaných" tranzicí je i to, že zde existuje silná a 

zorganizovaná opozice, která sice nedokáže režim sama zvrhnout, ale tvoří protihráče, 

kterého musí režim respektovat a se kterým jedná o pravidla politické soutěže. I když se 

opozice zformovala teprve po 17. listopadu, domnívám se, že díky své síle a podpoře 

veřejnosti výše uvedené charakteristice odpovídala. Dále platí, že i když kolaps není 

spojen s násilím, při přebrání moci dochází k "zápasům". Komunisté např. navrhli 

přímou volbu prezidenta, protože  kalkulovali s tím, že kandidát Václav Havel není 

všeobecně známý, a že by mohl vyhrát komunistický kandidát a tím by si mohli uchovat 

alespoň nějakou moc. Tento zápas nakonec vyhrála OF s vítězem Václavem Havlem. 

Nejdůležitější charakteristikou konce komunismu se tedy stalo předání a převzetí 

moci v improvizované podobě, která s vyjímkou pozměněného textu prezidentské 

přísahy vypouštějící slovo "socialismus", ponechávala netknutý veškerý institucionální 

základ komunistického režimu. Důležitá byla i skutečnost, že se o institucionálních 

změnách a strategickém postupu jednalo nikoliv mezi představiteli starého a nového 

režimu, ale debaty se postupně přenesly na půdu nového držitele moci Občanského fóra, 

které ovšem postrádalo organizační strukturu nezbytnou pro každého jednotlivého 

aktéra (srv. Dvořáková, V., Kunc, J. 2004: s. 132).  

 

Etapy přechodu 

Samotný proces přechodu k demokracii probíhal v jednotlivých etapách a je možno 

na něj aplikovat teorie Dankwarta Rustowa a Adama Przeworského.  

Při aplikaci na teorii liberalizace a demokratizace Przeworského,  který se zaměřuje 

na aktéry, je splněna jeho základní podmínka uvolnění nedemokratického režimu a to 

kooperací reformátorů z  mocenského bloku a umírněných z opozice. 



  

V první fázi liberalizace nalézáme snahu obou stran najít kompromis. Mezi tyto 

reformátory je možno zařadit např. Ladislava Adamce. Ten se strategicky nestává 

členem předsednictva ÚV KSČ, v prvních jednání s OF vychází vstříc požadavkům a 

využívá veškeré slabosti svého protivníka (nerozhodnost a nepřipravenost). Díky své 

politické praxi pro něj není obtížné přesvědčit 28. listopadu delegaci OF od 

odstoupení požadavku demise vlády a místo toho prosadí pro sebe výhodnější 

rekonstrukci vlády. Dokonce si zpočátku získá podporu na kandidaturu na 

prezidenta. Také prosazení Mariána Čalfy, který byl pro OF do té doby neznámý, do 

pozice premiéra je výsledkem Adamcovy práce.  

Podmínka o jednání mezi reformátory a umírněnými je však dokonale splněna 

v osobách Mariána Čalfy, funkcionářem KSČ, a Václava Havla, vůdčí osobností OF, 

jejíž různorodost dokázal svoji morální autoritou překlenout a zaštítit. Dohoda mezi 

těmito dvěma aktéry je rozhodující pro celou československou tranzici. I když je 

Čalfa zpočátku v možné pozici premiéra odmítán, nakonec OF pochopí, že pokud by 

se stal premiérem, musel by se prezidentem stát Čech a nestraník, kterým právě 

Václav Havel byl. OF tedy souhlasí s Čalfou jako předsedou vlády ČSSR, s tím, že 

jej později nahradí Ján Čarnogurský.  Pro Václava Havla ovšem nastávají 

komplikace ve chvíli, kdy se KSČ snaží díky své převaze ve Federálním 

shromáždění prosadit přímou volbu prezidenta, ve které by se nejspíš Havel 

prezidentem nestal. Situaci zachrání sám Marián Čalfa, když se z vlastní iniciativy 

sejde s Václavem Havlem na tajné schůzce mezi čtyřma očima. Čalfa totiž plně 

chápal situaci a věděl, že pokud bude plně podporován Občanským fórem, může 

zůstat u moci přinejmenším do červnových voleb. Proto nabízí Havlovi podporu v 

jeho kandidatuře na prezidenta a i jeho následné zvolení ještě v roce 1989 (viz. str. 

39-40). Využívá veškerého svého vlivu a nakonec prosadí Václava Havla jako 

prezidenta republiky. Jen z oficiálních prohlášení Václava Havla je patrná změna 

postoje před schůzkou 15. prosince a po ní. Ještě 6. prosince si Václav Havel 

„nedovede představit, že bych byl prezidentem a Čalfa, Šalfa předsedou vlády“, ale 

již 16. prosince mluví o stále větší důvěře k Čalfovi a 29. června 1990 dokonce mluví 

o Čalfovi jako o člověku s „čistým mravním štítem“  (srv. Suk, J. 2003: s. 221). Čalfa 

na druhou stranu není nahražen Čarnogurským, jak si OF plánovala. 

V této fázi liberalizace se také formovaly strategie jak komunistů, které 

spočívaly ve využití slabosti oponenta, tak hlavně strategie Občanského fóra. Během 



  

jednání si postupně uvědomují, že se stávají hegemonem událostí a jsou nuceni velmi 

rychle vytvářet strategie. Jak je vidět z rozhovorů z listopadu a prosince 1989, zpočátku 

OF ani netuší, co vše by mohlo požadovat a jsou zaskočeni, když je jim navrženo, ať 

novou vládu sestaví sami. Jejich počáteční strategie spočívala v odstranění mocenského 

monopolu KSČ, ve svobodných volbách. Také požadovali „vnější kontrolu moci“ s tím, 

že přenechají Adamcovi vytvoření nové přechodné vlády. Díky postupné krystalizaci 

názorů se nakonec přizpůsobují a začínají jednat mnohdy rázněji, i když se samozřejmě 

dopouští chyb.   

Příkladem chyby může být jejich vztah právě k Ladislavu Adamcovi, kdy mu 

několikrát po sobě ponechalo iniciativu, a to i po jeho závažných selháních ve vztahu 

právě k  Občanskému fóru. Jak uvádí Jiří Suk, první chybou OF bylo pozvání Adamce 

na demonstraci na Letenskou pláň 26. listopadu, a jejich podpora Adamcovi i poté, co 

byl demonstranty na Letné 26. listopadu vypískán (srv. Suk, J. 2003: s. 45). OF mělo 

podle veřejnosti již v této chvíli přinutit Adamce k demisi, ale naproti očekávání s ním 

jednali dál. Po druhé se OF dopustilo chyby, když nechalo Adamce jmenovat 3. 

prosince novou vládu, ve které převládali komunisti, v poměru 15 komunistů proti 5 

nekomunistům, což vyvolalo masové protesty s hesly: „Staronová vládo, nejsme tupé 

stádo“. OF začíná chápat sílu davu a v jednání přitvrzuje, nicméně s Adamcem jedná 

dál (srv. Suk, J. 2003: s. 59). Třetí chybou je spíše selhání OF, když nezabránilo 

Adamcovi v kandidatuře na prezidenta republiky, i když ihned poté, co zjistilo 

Adamcovi úmysly, jej veřejným dopisem informovala, že jej nadále nemůže podporovat 

(srv. Suk, J. 2003: s. 62). Důvodem těchto selhání byla nepřipravená a neurčitá strategie 

OF.  

 Fáze demokratizace podle Przeworského začíná převzetím moci a budováním 

demokratických institucí. Nicméně lze říci, že v Československu fáze liberalizace a 

demokratizace splynula, neboť prvky demokratizace byly podřízeny liberalizační logice. 

Patří k nim například využití starých těžkopádných institucí, které po odstranění článku 

o vedoucí úloze KSČ se proměnily v administrativní labyrint. Problémy, které postupně 

vyplouvaly na povrch, pramenily i z toho, že příslušní aktéři změny se svými 

politickými a sociálními strategiemi nebyl předem známi a formovali se postupně. 

Možnost restaurace komunistického režimu přestala být reálná již koncem roku 1989, 

ale obavy z návratu komunistického režimu ještě přetrvávaly. Tyto obavy měly svůj 

protějšek v obdobných obavách z radikalizace podpůrných sociálních skupin. Vše 

dohromady odráželo nepřítomnost zřetelněji vymezené liberalizační fáze. OF se ocitlo 



  

v postavení síly vládnoucí ze zděděných institucí a zároveň se stala mluvčím 

antisystémové opozice vůči těmto institucím a mluvčím sociálních požadavků. Podle 

teorie Prezeworského liberalizační fáze způsobuje a povzbuzuje důvěryhodnost  (možná 

i legitimitu) spolupráce umírněných z opozice a s reformátory z bývalého vládnoucího 

bloku. Tato spolupráce je nezbytná také z důvodu nutnosti zachování kontinuity např. 

státní správy a důležitá jak ve chvíli přechodu k demokracii, tak i v době budování 

nových institucí. Nové instituce budovány nebyly, ale novou vládnoucí elitou byl 

navržen „politický kalendář“, který určoval, že první demokratické volby se uskuteční 

v červnu roku 1990 a vítězové získají mandát pouze na dvouroční období. Tím se 

parlament mohl zhostit řady úkolů.  I když vymezený čas pro formování nových stran a 

hnutí byl do prvních voleb velmi krátký, jednalo se o nezbytný krok. Posunutí termínu 

voleb by jen prodloužilo období plné nejasností (srv. Havel, V. 1991: s. 11-13). 

Volby v červnu roku 1990 splnily nejdůležitější poslání zakladatelských voleb, 

kterými bylo legitimovat některé cesty vývoje  a jiné varianty odmítnout. Je nutno 

dodat, že uzavřené cesty byly pouze směrem k minulému, vzhledem k pokračujícím 

reformám a formování aktérů i programů zůstal vysoký počet vývojových alternativ. 

Když nastupuje po „prázdninách“ nová elita k moci, setkává se již s rýsujícím se 

organizačním štěpením OF, radikalizácí části Občanského fóra a s novým nárůstem 

požadavků volající po změnách regionálních, ale i národních. 

Federální i republikové zákonodárné sbory se tedy začali snažit koncentrovat moc do 

svých rukou a to i na úkor Federální či republikové vlády. Proto některé nově přijaté 

běžné zákony, které rozhodovaly o sociálních či ekonomických otázkách byly přijaty 

jaksi improvizovaně, protože mocenská elita se spíše soustředila na „poměr sil“. 

Takto přijímané zákony měly hluboký dopad na početné sociální skupiny. Obecně 

lze říci, že „podřazení institucionálního konsensu momentálnímu poměru sil, úsilí 

vytvořit mocenské pozice, aby se z nich dal jednostranně prosadit určitý 

institucionální rámec, znamenalo rezignaci na úkol, který, ač nebyl v předvolebních 

politických programech, byl pokládán za přirozený, totiž přijetí federálních  i 

republikových ústav.“ (srv. Dvořáková, V., Kunc, J. 1994: s. 137). Fáze 

demokratizace tedy pokračovala až po druhých svobodných volbách a po rozpadu 

federace. 

 



  

Dalším autorem zabývajícím se  etapami přechodu byl Dankwart Rustow, kdy 

rozděluje tranzici na fázi přípravnou, rozhodující a fázi uvykací. Pokud budu fázi 

přípravnou datovat od 17. listopadu do konce roku 1989, lze říci, že relevantní dohody 

byly učiněny v relativně krátkém čase. Již 5. prosince je jmenována Česká vláda, 10. 

prosince nová Federální vláda a prezident Husák odstupuje, dva dny na to je jmenována 

Slovenská vláda a 29. prosince je zvolen prezidentem Václav Havel, představitel 

dosavadní opozice. Tímto aktem je již jasné, že komunistický režim nemůže být znovu 

nastolen a tranzice přechází do fáze rozhodující. V této fázi by „nepřítel“, komunistický 

režim, poražen a politici se začínají zaměřovat na další řešení situace, kdy se rozhoduje 

o rekonstrukci zastupitelských sborů a o volebním systému pro první svobodné volby. 

Fáze rozhodující skončila rozrůzněním názorů, hlavně v názorech na ekonomické 

reformy a na státoprávní uspořádání  Československa. Dohodnuté kompromisy ale 

vedly k nemožnosti přijmout novou ústavu, což mělo za následek přetrvání ústavy z 

roku 1960 a 1968. Ústava obsahovalo zákaz majorizace, která dávala možnost 

slovenským poslancům právo veta a možnost zablokování Federálního  shromáždění 

(srv. Szomolanyi 1999: s. 28). 

Po "zakladatelských“ volbách byl společný "nepřítel", Komunistická strana, už 

mimo hru a nová  elita zdánlivě neměla důvod hledat dohodu navzájem mezi sebou. 

Tento relativně rychlý přechod nových elit k moci znamenal, že nebyli nuceni osvojit si 

politiku kompromisů, nenaučili se dosahovat konsensu na základě dohadů a vzájemných 

ústupků, což se naplno projevilo při řešení ústavoprávní otázky (srv. Szomolanyi, S. 

1999: s. 43-51) vedoucí až k rozpadu Československa. Na fázi uvykací se tedy obě 

republiky vydaly až po rozpadu federace. 

 

Výsledek tranzice 

Aby byl přechod úspěšný, musí být završen konsolidací nastoleného 

demokratického režimu. Podle Beyme a Rustowa pokus o konsolidaci demokracie v 

Československu v letech 1990 až 1992 ztroskotal, neboť posttranziční období bylo příliš 

poznamenáno sporem o státoprávní uspořádání, jenž vyvrcholil rozpadem federace.  

Při využítí Linzovy a Stepanovy charakteristiky úspěšného zakončení tranzice je 

možno konstatovat, že došlo ke svobodným a všeobecným volbám, oddělení exekutivy, 

legislativy a soudní moci a lze říci, že od prvních zakladatelských voleb odvozují 

demokratické instituce a autority svoji moc jedině z demokratických procedur. Také 



  

veřejnost od počátku tranzice vnímala nastupující demokracii jako jediné možné řešení. 

Největším problémem byla rozrůzněnost názorů na vzhled federace. Již od prvních 

svobodných voleb je situace komplikovaná a po rozpadu OF a VPN a po nástupu ODS a 

HZDS je situace ještě komplikovanější. Neustálé soupeření mocenských center 

zkomplikovala celou konsolidaci systému a neustále uchovávala aktuálními témata, 

které jsou jinak charakteristické pro liberalizační fázi.  

Na cestu konsolidace se Česká republika dostala rychle, neboť většina obyvatel 

novou Českou republiku brala jako pokračování někdejšího Československa i První 

republiky, ale na Slovensku byla dovršena až přímou volbou prezidenta v roce 1999, 

protože  se v 90. letech Slovenská republika musela zabývat hledáním své nové identity. 

Pouze jedna tranzice? 

Přechod k demokracii v Československu byl velmi obtížný. Jedním z důvodů bylo i 

to, že tranzice probíhala na více úrovních.  Někteří odborníci hovoří o dvou 

tranzicích či dokonce o tzv. „triple transition“, z důvodu paralelní transformace 

politického zřízení, ekonomie i změny národní identity (srv. Skalnik Leff 1992). 

 

Dvojí tranzice 

Zastánci dvojí tranzice se zaměřují havně na politické aspekty. Důkazem dvojí 

tranzice v Československu může být právě rozdílný vývoj stran a hnutí po roce 1989, 

neboť již od pčátku tranzice se začaly formovat rozdíly mezi eskou a slovenskou částí 

federace.  

Jan Rychlík, jeden ze zastánců této teze, opírá svoji myšlenku o existenci dvou 

center a dvou hnutí, která, ačkoliv postupovala společně, měla různé pohledy na věc 

(Rychlík, J. 1998: s. 310). Rychlík uvádí, že tato česká tranzice a slovenská tranzice 

ovlivnila rozpad Československa z důvodu svého odděleného vývoje. Po roce 1989 byla 

i v Československu dvě centra, v  Praze a v Bratislavě a dvě hnutí OF a VPN. Tyto 

formace sice úzce spolupracovaly, neboť měly za cíl demokratizaci režimu, ale mezi 

těmito dvěma aktéry byly velké rozdíly. Rozdílné vnímání situace se objevilo již 25. 

listopadu 1989, kdy VPN požadovalo „demokratickou federaci“, ale u OF tento 

požadavek absentoval (srv. Civín, J. 2004). 

Rychlíkovu tezi může také podpořit výsledek odlišného vývoje stranického 

systému v Čechách a na Slovensku, kdy rozpadem relativně si podobných hnutí OF a 



  

VPN vznikají dvě naprosto rozdílné politické formace ODS a HZDS. Rozdílný postoj 

měl za následek i odlišný vývoj komunistických stran v období po prvních svobodných 

volbách v roce 1990. Relativně dostatečný počet nižších a střední kádrů v pozicích 

blízkých vedení (post)komunistické strany na Slovensku znamenal také větší potenciál 

vnitřní reformy a přeměny Komunistické strany Slovenska na Slovenskou 

demokratickou levici a kontrastoval tak s neschopností jakýchkoliv reforem 

Komunistické strany v Čechách a na Moravě, která zůstala jedinou nereformovanou 

stranou v nesovětské východní Evropě (srv. Rybář, M. 1998). Československé 

specifikum ale bylo v tom, že obě celonárodní protikomunistická hnutí postupovala ve 

chvíli odstranění komunistického režimu společně, a nikoliv proti sobě, i když hnutí 

zastávala rozdílné názory na řešení situace. Pád komunismu neznamenal násilnou a 

krvavou demontáž mnohanárodnostního státu, jako v  případě SSSR či Jugoslávie, ale 

společný postup při obnově demokracie a později i kultivovaný rozchod (srv. Rychlík, 

J. 1998: s. 309). 

 

Trojí tranzice 

Trojí tranzice, tzv. „triple transition“ čili trojitá či trojrozměrná tranzice, je 

pojetím, kdy přechod k demokracii je hodnocen z  pozice třech simultánně probíhajících 

procesů, kterými jsou budování demokratických institucí (politická tranzice), redefinice 

národního státu a obnovení jeho suverenity (nacionální tranzice) a ekonomická 

transformace (ekonomická tranzice). Všechny tyto přechody probíhají ve vzájemném 

ovlivňování se a stupeň jejich naplnění může být velmi odlišný. 

 Otázkou zůstává, jak hodnotit výsledky jednotlivých přechodů. Je rozpad 

federace a vytvoření národních států úspěchem či neúspěchem elit vzájemně 

komunikovat? Je z hlediska ekonomie úspěch míra privatizace, nebo lze o úspěchu 

ekonomické transformace hovořit pouze tehdy, když vede k růstu životní úrovně? (srv. 

Holzer, J., Balík,S. 2007: s. 14, Cabada, L., Dvořáková, V. 2000: s. 5-7). Samotný 

pojem „triple transition“ zavádí Carl Offe. 

 

Politická tranzice 

Z hlediska politické tranzice vedly první polistopadové snahy ke snaze změnit 

nedemokratický systém na demokratický. Ihned se ovšem začaly objevovat problémy, 

které souvisely s charakteristikou předchozího režimu. Po skoro padesáti letech systému 



  

jedné politické strany de facto zmizela jakékoliv alternativní opozice, veřejná diskuze a 

i vzpomínka vícestranického systému (srv. Skalnik Leff 1992). Jednou z charakteristik 

režimu před rokem 1989, byla jeho vysoká úspěšnost v eliminaci a marginalizaci 

opozičních (disidentských) skupin. V Československu nikdy nedošlo k vytvoření 

jakéhokoliv opozičního seskupení, jako např. v Maďarsku, kde se od poloviny 

sedmdesátých let formovala liberálně zaměřená "demokratická opozice" a 

konzervativně a národně zaměřený "lidový" proud. Také v Polsku existovalo masové 

odborové hnutí "Solidarita", které vzniklo v osmdesátých letech jako organizované 

antistranické hnutí s podobou odborového svazu (srv. Fiala, P.,  Herbut, P. 2003: s. 

105). I mediálně a mezinárodně nejznámější disidentská aktivita Charta 77 zůstala 

oproti nespornému úsilí relativně izolovanou akcí úzké vrstvy obyvatelstva a nepodařilo 

se jí prakticky prorazit na Slovensko. Charta 77 se nesnažila být tradiční politickou 

opozicí a nabízela „dialog s mocí“. Představitelé Charty 77 si uvědomovali skutečnost, 

že režim s nimi dialog nepovede, ale přes jejich dialog s režimem mohli oslovovat 

občany a dát tak vznik budoucí možné alternaci. Charta neměla mnoho signatářů, ale 

zato měla mnoho podporovatelů. Jak sám Václav Havel hodnotil význam Charty: „Toto 

tolerované společenství státem deklarovaných nepřátel by nebylo možné bez tichého 

respektu, kterého se dostává od zbytku společnosti, a veřejné podpory, které se těší v 

zahraničí, a z toho vyplývajícího přísně skrytého respektu státní moci.“ (srv. Husák, P. 

1999: s. 37). 

Aktivity na Slovensku měly zcela jiný charakter a byly spojeny zejména 

s činností církve, zvláště pak církve katolické. Dle tzv. církevního zákona se církev 

podřizovala silnému státnímu dozoru, a proto  neměla jednoznačně opoziční politické 

zaměření. Akce slovenských katolíků se zaměřily především na otázky náboženské 

svobody (srv. Rychlík, J. 1998: s. 280). Právě proto mělo hnutí nejsilnější podporu na 

Moravě a na Slovensku. Jak bylo zdůrazňováno, nepolitičnost  katolického disidentu 

byla programová, stejně jako vyhýbání se přílišnému propojování jeho aktivit s jinými 

opozičními skupinami, např. s Chartou 77. Ani ochranářské či umělecké aktivity 

nedosáhly na Slovensku nikdy masového rozměru. Slovenská opozice v podobě 

občanských skupin protestu vůči komunistickému režimu byla na Slovensku nejslabší a 

nejméně viditelná v zemích střední Evropy (srv. Szomolanyi, S. 1999: s. 20). 

Antipolitická mentalita a politika se projevila právě po dobu klíčových dní po listopadu 

1989 i v následujících měsících (srv. Rybář, M. 1998). 



  

S problematikou opozičních hnutí před rokem 1989 nastává také problém v rychlém 

růstu počtu  politických stran a hnutí, z nichž jenom část měla jasně definovaný 

politický program. Vedle toho, v největších hnutíc, Občanském fóru a Veřejnosti 

proti násilí, zastřešující mnoho dalších organizací, docházelo k desintegraci ústící až 

do rozpadu (srv. Skalnik Leff 1992). 

Ke krizi přispěla otázka, kdo má právo a kapacitu vládnout. Po svém příchodu 

k moci se Komunistická strana snažila vštípit lidem myšlenku, že jedině oni jsou 

schopni vládnout a jsou „odborníky“ v oblasti politiky. Po roce 1989 se situace 

obrátila  a začal se hledat politik, který je ne-komunista a zároveň odborník. 

Komunisti i exkomunisti sice ztratili  důvěryhodnost veřejnosti, ale mnozí disidenti, 

ačkoliv se jednalo bezpochyby o morální autority, byli bez technických či 

administrativních znalostí. Jejich politická dovednost byla založena hlavně na 

opozici ke Komunistické straně, než ve zkušenosti s vládnutím.  Možná i proto byl 

prvním Československým prezidentem po pádu komunistického režimu zvolen 

dramatik. 

Z výše uvedených důvodů se brzy jádro nové vládnoucí třídy  posunulo do rukou 

nepolitických expertů, převážně ekonomů, kteří nebyli před rokem 1989 spojeni 

s politikou (srv. Skalnik Leff 1992). Situace na počátku devadesátých let se dá 

shrnout slovy Václava Havla: „Všechny země se dnes ocitají v dramatické fázi 

hledání své nové politické identity“ (srv. Havel, V. 2005: s. 22). 

 

Ekonomická tranzice 

Druhou současně probíhající tranzicí byla tranzice ekonomická, která by měla být 

velmi rychlá, protože má zvolený jasný cíl- zavést tržní hospodářství a provést 

privatizaci. Cílem bylo dosáhnout západní Evropu a stát se členem Evropského 

společenství. Nicméně tato teoretická rovina nabízí stejně problematickou cestu, 

jakou byla cesta politická. Ve skutečnosti vliv komunistické doby měl dalekosáhlé 

důsledky a např. sociální jistoty a garance zaměstnání zůstávaly stále populární (srv. 

Skalnik Leff 1992). Celý proces byl také komplikovaný tím, že Československo, 

pokud jde o mezinárodně ekonomické vztahy, bylo během komunistického režimu 

pod vlivem umělého hospodářského společenství RVHP se svým centrálně řízeným 



  

systémem „založeném na povinné výměně nekvalitního zboží“ (srv. Havel, V. 2005: 

s. 22). 

I když v historii, v šedesátých letech, již k pokusům o liberalizaci trhu docházelo, 

veškeré snahy byly zakončeny srpnovým vpádem vojsk Varšavské smouvy a po roce 

1969 se ekonomika vrací zpět k modelu centrálního plánování a řízení. Pro Sovětské 

Rusko bylo nepředstavitelné, že by se porušilo pravidlo centrálního plánování. 

Reformy v šedesátých letech se totiž v zárodečné fázi orientovaly na vytvoření 

systému podnikové zainteresovanosti, které však naráželo právě na neporušitelné 

pravidlo centrálního plánování, a tak zůstával navrhovaný systém zainteresovanosti 

v podřízenosti tomuto plánu (srv. Turek, V., in Brod, T. 1999: s. 62). Nicméně i po 

šedesátém osmém mezi podniky nutně fungovalo vyjednávání o získání potřebných 

surovin. Tyto praktiky plynule navazovaly na soukromou podnikatelskou činnost 

v rámci tzv. černého trhu. Veškeré služby a protislužby byly realizovány uvnitř 

sociálních sítí. Postupně rostl význam šedé ekonomiky v kontrastu s neschopností 

československého hospodářství, které nebylo schopno uspokojit základní materiální 

potřeby obyvatel (srv. Civín, J. 2005). Doba normalizace znamenala z ekonomického 

hlediska umělou stagnaci, která neodpovídala ani potřebám, ani vývojovým 

možnostem československé společnosti (srv. Pauer, J., in Pecka, J., Prečan, V. 1993: 

s. 181). 

Ve zkratce lze říci, že čtyřicet let plánované ekonomiky posunulo Československo 

z počáteční pozice na úrovni Rakouska v padesátých letech na zhruba  polovinu 

výkonnosti Rakouska počátkem devadesátých let. Systém centrálního plánování plnil 

v podmínkách komunistické moci dvojí roli. Měl zajišťovat fungování ekonomiky a 

zároveň bylo nutné, aby vyhovoval systému ovládání společnosti. (srv. Turek, V., in 

Brod, T. 1999: s. 53-55).  

Pro následný vývoj měly velký vliv také ekonomické rozdíly mezi Českou a 

Slovenskou částí. Na Slovensku se nacházel pouze zbrojový průmysl, který pracoval 

pro armády Varšavské smlouvy. Pád komunistického režimu a následný rozpad 

SSSR se tedy ekonomicky dotkl více Slovenska. I proto byl Slováky požadován jiný 

druh ekonomické reformy a slovenská politická elita byla proti zavádění volnému 

trhu, „trhu bez přívlastků“. 



  

Poté, co nastalo otevření prostoru pro politické a ekonomické změny po osmdesátém 

devátém, byla cena tohoto přechodu vnímána rozpačitě. Rostl počet nezaměstnaných, 

bylo redukované DPH, rostla nerovnost ve společnosti a ceny. Veškeré tyto změny 

způsobovaly rozdíly ve vnímání změny režimu. Zatímco politická změna byla vítána  

a plně podporována, ekonomické změny byly přijímány s nechutí až s odporem (srv. 

Skalnik Leff 1992). 

Příkladem může být vládní politika kupónové privatizace, jejímž cílem bylo 

vybudovat  „český“ kapitalismus, jemuž by vlastnicky dominovali tuzemci. 

Podstatou privatizace byl tedy převod podniků zděděných z éry komunistického 

režimu na zcela nové vlastníky, aniž by se příliš řešila otázka restitucí (i když 

docházelo k jistým restitucím majetku ve prospěch původního majitele). Občané měli 

možnost levného nákupu tzv. kupónové knížky s určitým počtem tzv. kupónů, za 

které mohli získat vlastnický podíl ve státem určené a vlastněné společnosti  Mnoho 

ekonomů se domnívala, že jde o novou průkopnickou metodu. Problémy 

s kupónovou privatizací však vládu donutily, aby se začala dávat přednost 

„podnikatelské privatizaci“ a vláda začala aktivně podporovat manažery, kteří měli 

zajistit úspěšný chod tradičních podniků v zemi ( srv. Myant, M., in: Gjuričová, A., 

Kopeček, M. 2008: s. 272-273) 

Z hlediska česko- slovenských vztahů byla rychlá ekonomická transformace a nástup 

tržního hospodářství směrodatné zvláště pro českou část politického spektra, zatímco 

ve slovenské části již silně rezonoval požadavek samostatného státu nad řeením 

hospodářské situace. Příkladem ilustrující dobu a již vyhraněné názory může být  i 

program Občanské demokratické strany předo volbami v roce 1992: „ODS je 

připravena ve volbách uspět, je připravena dokončit reformu,..., chce udělat 

maximum pro společný federální stát, ale jeho případný, námi nechtěný rozpad by 

nepovažovala za konec světa, ale za další, složitější etapu vývoje celého 

středoevropského regionu“ (srv. Klaus, V. 1993: s. 16). 

Po volbách v roce 1992, je již jasné, jakým směrem se česká a slovenská část 

federace chce vydat a od roku 1993 již ekonomickou transformaci řeší každý stát 

jednotlivě. 

 



  

Nacionalistická tranzice  

Třetí nejkomplikovanější tranzicí doby změny režimu byla tranzice nacionalistická, 

která byla nejsilnější a zároveň i nejdestruktivnější. Jednalo se o rekonfiguraci 

nacionalismu, změnu, která provázela soužití Čechů a Slováků již od počátku jejich 

společného soužití. 

Problém nacionalismu té doby je také ve vnímání rozdílu mezi národem a státem ve 

Střední a Východní Evropě, který je možno pozorovat již od 19. století. Evropou 

vede pomyslná „hranice Rýna“, kde se mění vnímání nacionalismu. Na východ od 

Rýna, počínaje Německem, je typická etnokulturní forma národní příslušnosti, kdy se 

jedná o organické společenství a kde je rozhodující národní laojalita dána krví, 

jazykem a fatalitou narození. Na rozdíl od tohoto vnímání je na „západ od Rýna“ 

nacionalismus spíše politickou volbou, rozumovým rozhodnutím. Příkladem je 

loajalita Francouzů opírající se o republikánské ideály (srv. Barša, P., IN Barša, P., 

Strmiska, M. 1999: s.  27-29).  

Československo, kde spíše rezonovalo  východní vnímání nacionalismu, bylo po 40 

let komunistické vlády tlačeno do pozice multinacionálního národa. Integrační snahy 

zasahovaly do mnoha sfér života, např. bylo investováno do méně rozvinutých 

ekonomických oblastí Slovenska,  budovala se hustá síť republikových, politických, 

sociálních a kulturních institucí (srv. Skalnik Leff 1992, Barša, P.,  IN Barša, P., 

Strmiska, M. 1999: s.  99). Dokonce lze hovořit o postkomunistickém nacionalismu, 

který se právě projevil po rozpadu SSSR, Jugoslávie  a Československa, kdy 

nacionální napětí zničilo tyto tři státy.   

Při pohledu do minulosti se navenek mohlo zdát, že po nástupu komunistů k moci 

„zamrzly pod totalitním kobercem“  různorodé etnické a národnostní skupiny (srv. 

Barša, P., in Barša, P. Strmiska, M. 1999: s.  94). Skupinové identity minulosti 

ovšem nezmizely, jen se na určitou dobu  zakonzervovaly, ale jakmile se objevila 

možnost projevit svůj názor, např. během Pražského jara, tak se tak stalo.  

Od 70. let je tedy československo oficiálně (i když ne prakticky) federací, ale tento 

národnostní federalismus rozvíjel duální politickou identitu vedle ideologicko-

politického společenství a i podporoval příslušnost k etnonárodní skupině (srv. Barša, 

in Barša, P., Strmiska, M. 1999: s.  100-101). Pád komunistické moci tedy umožnil 

nacionalistickým silám se dostat na povrch.  



  

V Československu se velmi rychle přešlo po požadavku demokratické samosprávy 

lidu k požadavku národního sebeurčení a místo očekávaného rozvoje 

demokratických institucí se rozhořely nacionalistické konflikty. Po změně 

politického režimu se totiž nastolila otázka, která ze dvou politických příslušností je 

důležitější a  otázka se přesunula z „jak“ vládnout na „komu“ vládnout (srv. Barša, 

P., in Barša, P., Strmiska, M. 1999: s.  92-93). Jak uvádí Barša: „Legitimita 

komunistických federálních států měla své těžiště v komunistické ideologii, boj proti 

komunismu či za jeho reformu se dal vyložit jako boj proti společnému státu či boj za 

jeho státoprávní reformu, a tak přesunout na pole nacionalistického diskurzu“ (srv. 

Barša, P., in Barša, P., Strmiska, M. 1999: s.  101)  

Lze říci, že již ústava z roku 1968 poskytovala slovenským elitám půdu pro budoucí 

vyjednávání o podobě státu. Ihned po pádu komunistického režimu se na Slovensku 

probírá možnost konfederace či se hovoří přímo o nezávislosti. Touhy Slovenské 

části federace se vyplnily po volbách 1992, kdy vyhrává za HZDS Vladimir Mečiar 

jako zástupce slovenských národních zájmů. A protože v Čechách vyhrává ODS s 

Václavem Klausem, který nacionalista nebyl, ale byl protagonista rychlé 

prokapitalistické reformy, přicházejí na jednání oba představitelé se svými 

představami a alternativami. Klaus volí buď rychlou ekonomickou reformu nebo 

rozpad federace a Mečiar buď více autonomie pro Slovensko nebo rozpad federace. 

Po všech jednání se oba shodli na rozpadu federace. Dle teorie her to však byla 

nejracionálnější volba, která odpovídá zásadě „druhého nejlepšího“, která znamená, 

že existuje- li alternativa, která je pro každého ze soupeřů v seřazení jeho preferencí 

hned na druhém místě, pak je pravděpodobné, že bude realizována (srv. Barša, P., In 

Barša, P., Strmiska, M. 1999: s.  106-107) 

Krize státnosti se projevila jako druhá strana krize režimu a národnostní mobilizace 

jako druhá strana demokratizace. Je zajímavé, že nacionalismus byl i východiskem 

pro komunistické elity. Pokud nastala politická destabilizace centra, musely tyto elity 

v rámci udržení si moci změnit ideologii komunismu na nacionalismus a tím nastala 

možnost získání altenativy ke své legitimitě a moc mohli čerpat zdola, z „národa“. 

Postkomunistické elity si uvědomily, že nacionalistický boj proti federaci může být 

ospravedlněn jako demokratický boj proti totalitarismu a naopak, kádry se tak 

prostřednictvím nacionalizace mohly distancovat od své komunistické minulosti (srv. 

Barša, P., In Barša, P., Strmiska, M. 1999: s.  102). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpad Československa jako důsledek tranzice?  

 



  

Jak je uvedeno v předchozích kapitolách, je evidentní, že styl a způsob přechodu k 

demokracii a probíhající větší počet tranzicí, měl vliv na rozpad Československa 

v roce 1992. Právě odlišné představy o způsobu přechodu od nedemokratického 

systému k demokratickému, budování nových institucí po tomto přechodu a 

nepřipravenost strategií vytvořily prostor v momentě převzetí moci pro rozdílnost v 

regionálním i národnostním plánu. Hledání identit a snaha po získání kompetencí se 

staly jednou, i když ne hlavní, příčinou rozdělení Československa. 

Vztah Čechů a Slováků nebyl vyřešen od 19. století, ale po vzniku samostatného 

Československa se tyto nevyřešené vztahy staly hmatatelnými. V pozdější době se 

komunistický režim snaží rozdíly vyřešit, ale s jeho pádem je jasné, že veškeré 

pokusy selhaly. Chtěla bych se nyní ve stručnosti na jednotlivé etapy společného 

soužití Čechů a Slováků podívat blíže, i když je mnohé již uvedeno v předchozích 

kapitolách. Závěrem se zaměřím na aktéry rozpadu Československa. 

 

První republika 

Již po vzniku Československa v  roce 1918 se nedalo mluvit o československé 

společnosti, nýbrž o české a slovenské společnosti a to i v politické kultuře. Jak uvádí 

Petr Pithart: „Slováci Čechy potřebovali vždycky- hrozilo jim jinak rozpuštění 

v maďarském moři. Češi Slováky začali potřebovat s podobnou naléhavostí až tehdy, 

když bylo jasné, že rámcem budoucího osudu bude samostatná republika“ (srv.  

Pithart, P. 1990: s.98).  

Československo při svém vzniku bylo založen na fikci o existenci "československého 

národa", na čechoslovakismu (srv. Vodička, K. 2003: s. 57). Ideu čechoslovakismu 

prosazoval jak Tomáš Garrigue Masaryk tak i Edvard Beneš. Čechoslovakismus byl 

ideologickou základnou pro vznik Československa, neboť bez této koncepce by 

nebylo možné požadovat vytvoření samostatného státu. Důvod byl takový, že Češi 

Slovensko potřebovali jako koridor z německého obklíčení na východ a slovenské 

obyvatelstvo bylo pro Čechy posilou proti německé menšině (srv. Rychlík, J. 1998: s. 

231). Slovensko přistoupilo k společnému státu pro své  nedostatečné silové 

prostředky k převzetí faktické moci a tím bylo plně odkázáno na pomoc z českých 

zemí. Idea čechoslovakismu ovšem nevyhovovala Slovákům, neboť znamenala 

popření samostatného slovenského národa. Slováci požadovali autonomní stát, ale 



  

ústava z 29. února 1920 ukázala, že jejich požadavek nebude respektován. Ústava 

prakticky znamenala potvrzení čechoslovakistického pojetí a formálně popírala 

existenci samostatného slovenského národa (srv. Cabada, L., Horobová, M. 2000: s. 

62 ).  

Česká společnost se nacházela za první republiky v pokročilém stupni 

modernizace, dovršila proces industrializace a nastoupila cestu k postindustriální 

společnosti. I struktura stranického systému, znalost fungování demokratických insitucí 

a procedur byla typická pro českou část republiky. Oproti tomu slovenská část byla 

spíše tradiční s nízkou mírou národního uvědomění. Existovaly také strukturální rozdíly 

v přístupech ke společnému státu. Česká i slovenská společnost vstupovaly do I. 

republiky s  neznalostí jeden druhého, s odlišnými státoprávními formacemi a 

s odlišnou historickou zkušeností (např. pro Čechy zkušenost s Němci, pro Slováky 

existenční vztah k Maďarům). V roce 1918 každý z národů řešil zcela jiné problémy. 

Češi státoprávní uspořádání svého již konstituovaného národa a pokračování v dosud 

úspěšném procesu modernizace a na druhé straně Slováci hledali záchranu  po 

protislovanských opatřeních uherské vlády  (srv. Valeš, L., in:  Kolesár, P. (ed) 2003:  s. 

30-32). 

 

Komunistický režim 

Nastupující komunistický režim sice brojil proti idei čechoslovakismu a  snažil 

potírat rozdíly mezi českou a slovenskou částí republiky, ale jak ukázal pozdější vývoj, 

neúspěšně. 

Když přišlo Pražské jaro, nemělo na Slovensku tak silnou podporu jako v 

Čechách. Podporu získalo až řešení státoprávního postavení Slovenska v 

Československu. Češi v této době zastávali jiný postoj, protože jim vadila hlavně 

nedemokratičnost systému a potíže hospodářského rázu (srv. Rychlík, J. 1998: s. 213- 

257). 

Otázka postavení slovenské části republiky byla formálně vyřešena později,  

přijetím ústavního zákona o Československé federaci 27. října 1968, nicméně po vpádu 

vojsk Varšavské smlouvy se jednalo pouze o federaci formální.  

Během období normalizace byl vývoj taktéž rozdílný. Na Slovensku nebyla 

taková výměna „kádrů“, a celá normalizace neprobíhala tak radikálně jako v Čechách. 



  

Dokonce na Slovensku došlo k růstu životní úroveň, a i slovenský tisk se stal 

liberálnějším (srv. Valeš, L., in:  Kolesár, P. (ed) 2003:  s. 35). 

 
Polistopadová situace 

Pád komunistického režimu znamenal otevření plurality názorů. Ovšem plurality 

názorů ve dvou státech. To předznamenávalo, že po odstranění společného 

"nepřítele", se začnou řešit otázky budoucí existence Československa.  

Rozpad Československa ještě uspíšilo, když se po roce 1989 ukázalo, že neexistuje 

žádná společná česko– slovenská kultura. Československý stát byl vybudován za 

První republiky na politické fikci „Československého národa“. Ale doopravdy se 

jednalo jen o fikci, protože, jak uvádí Vodička, „vůči této ideologické konstrukci stál 

hluboce zakořeněný a velmi reálný česko- slovenský dualismus s kulturní, 

náboženskou, politickou a hospodářskou dimenzí“ (srv. Vodička, K. 2003: s. 57). 

Ukázalo se, že existovala česká a slovenská kultura i za doby Československého 

komunistického režimu. 

Rozdíl se nacházel i v odlišném postoji a názorech na pluralistický politický systém, 

na hospodářské reformy a tržní hospodářství, a i v odlišném voličském chování 

v obou zemích. Rozdíl byl také v tom, že Slováci se lépe přizpůsobili 

socioekonomickým podmínkám komunistického režimu a nepociťovali čtyřicet let 

komunistického režimu jako krok zpět.  

Jak již bylo zmíněno, neexistoval integrující faktor mezi Čechy a Slováky,  Jiří Suk 

mluví o nespojitém divergentním vývoji. Dělítka vznikala mezi českým a 

slovenským, federálním a národním, také mezi mocenskými entitami, u nichž se 

předpokládala úzká a bezproblémová spolupráce- mezi OF  a prezidentem, mezi OF 

a federální vládou, mezi OF a VPN, mezi federální a českou vládou apod. Ke štěpení 

docházelo i uvnitř antiautoritářských hnutí, mezi regionálními organizacemi a 

Koordinačními centry OF a VPN (srv. Civín, J. 2004). Fedor Gál přímo užívá 

výrazu, že „občanská hnutí, která iniciovala revoluční změny, byly už v prvních 

dnech těhotné zárodky budoucí názorové diferenciace a potencionálního rozkolu“ 

(srv Gál, F. 1992: 21).  

Situaci silně ovlivnily i dva nezávislé stranické systémy, český a slovenský, rozdílné 

formace ODS a HZDS. Situaci ilustrovala i Komunistická strana, která se po roce 



  

1989 postupně přeměňuje na Komunistickou stranu Čech a Moravy a na Slovensku 

na Stranu demokratické levice. 

Po volbách v roce 1992 vyhrává na Slovensku Hnutí za demokratické Slovensko, 

jehož program obsahoval, mimo jiné, i požadavek svrchovanosti a 

mezinárodněprávní subjektivity Slovenska ve společném státě. V české části federace 

víězí ODS s Václavem Klausem a ukazuje se, že vítězové voleb na federální úrovni 

nedokáží spolupracovat. Po mnoha jednáních je rozhodnuto o zániku Československa 

k 31. prosinci 1992. 

 

Aktéři rozpadu Československa 

Rychlý pád komunistického režimu překvapil společnost i elity nepřipravené na 

systémovou změnu. V listopadu a prosinci  roku 1989 byly řešeny hlavně personální 

otázky a pravidla politického boje a státoprávní uspořádání bylo jednoznačně 

odsunuto do pozadí. Lze říci, že tranzice byla velice personalizovaná a nevěnovala se 

dostatečná pozornost tvorbě a charakteru politických institucí.  

V následujících závěrečných kapitolách se zaměřím na aktéry rozpadu 

Československa, kterými byly jak individuální aktéři ( Václav Havel, Marián Čalfa, 

Václav Klaus či Vladimír Mečiar), kolektivní (politické strany), tak důležitou roli 

hrály i  zděděné insituce. 

 

Indviduální aktéři 

Ze všech individuálních aktérů, kteří měli na rozpad Československa vliv, se 

zaměřím na nejvýznamější. Na Václava Havla a předsedy vlád, Mariána Čalfu, Petra 

Pitharta, Václava Klause a Vladimíra Mečiara.  

Nejvýraznější postavou od konce komunistického režimu je bezpochyby Václav 

Havel,  který se stal prvním Československým a i Českým prezidentem. I když jeho 

funkce prezidenta byly parlamentem omezené, byl velkou morální autoritou. Václav 

Havel byl signatářem opozičního hnutí Charta 77 a po pádu komunistického režimu 

byl  jednohlasně zvolen prezidentem (viz. kapitola 4.1.). Jako prezident se snažil 

ovlivňovat i otázky česko-slovenských vztahů. Dokonce podal návrh na posílení 

výjimečných prezidentských pravomocí v případě vnitřního ohrožení nebo 



  

legislativního patu či návrh na změnu struktury federálního zákonodárného sboru 

(srv. Stein 2000). Václav Havel také na společné schůzi obou komor Federálního 

shromáždění 24. září 1991 prohlásil, že existují pouze dvě alternativy vývoje, 

kterými jsou společný stát na federativním principu nebo rozdělení federace na dva 

samostatné státy. Navrhl, aby FS schválilo zákon o referendu a vypsalo referendum o 

státoprávním uspořádání Československa. Ke schválení tohoto zákona však nikdy 

nedošlo (srv. Cabada, L., Horobová, M. 2000: s. 67-71). 

Kritika Václava Havla spočívá v tom, že  on  a jeho nejbližší okolí, převážně bývalí 

disidenti, nevěnovali v rozhodujícím období přiměřenou pozornost institucionálním 

aspektům politiky. Pravděpodobně to byl důsledek antipolitické orientace v období 

disidentu (srv. Szomolanyi, S. 1999: s. 46). Diskutabilní může být i jeho vliv na 

rozpad federace, když složil mandát a tím zmizel z česko- slovenské politické scény 

jediný integrující faktor.  

K dalším aktérům, ovlivňující vnímání česko- slovenských vztahů, patří bezpochyby 

předsedové vlád. Po volbách v roce 1990 byl premiérem federální vlády jmenován 

Marián Čalfa, který se vyslovoval pro zachování federace, zvláště pak v otázkách 

hospodářských. Českým premiérem se stal Petr Pithart, jehož politickou koncepcí 

bylo posílení vědomí české státnosti a náprava deformované československé 

federace. Znamenala, že Češi by se měli podle Pitharta více ztotožnit s existencí 

České republiky, aby došlo k určitému vyrovnání českého a slovenského vidění 

státnosti. Dokonce 10. listopadu vystoupil s návrhem "česko-slovenského 

dvojdomku", což znamenalo volnější uspořádání než federace (srv. Rychlík, J. 2002: 

s. 212). Pro tuto koncepci nenalezl ani v okruhu poslanců ČNR či svých ministrů 

dostatečnou podporu. Pithart se pokoušel o nalezení oboustranně přijatelného 

kompromisu, který by Československo zachránil. Jeho postoj vcelku nahrával 

pravicovým formacím, které postupně začaly vystupovat s heslem „už žádné další 

ústupky Slovákům" (srv. Rychlík, J. 2002: s. 128).  Premiérem slovenské vlády se stal 

Vladimír Mečiar a posléze Jan Čarnogurský vyslovující se pro samostatnost 

Slovenska. Nicméně rozdělení Československa probíhalo hlavně na úrovni národních 

vlád.  

Po rozpadu OF se vyskytl problém, jak zachovat vládní většinu v české části FS a v 

ČNR, aby ani česká, ani federální vláda nemusela podávat demisi. Dohodlo se, že OF 

bude zastřešující organizací zajišťující alespoň částečnou průchodnost  vládních 



  

návrhů v parlamentech a  v této podobě mělo setrvat do voleb v roce 1992.  Fakticky 

ovšem zaniklo  24. února 1991. Po vzniku ODS a Občanského hnutí nastala 

komplikovaná situace. Většina ministrů federální i české vlády nominovaných za OF 

se hlásila k OH, avšak většina poslanců obou zákonodárných sborů inklinovala 

naopak k ODS (srv. Rychlík, J. 2002: 169-174). Již toto rozložení poměru sil dávalo 

tušit nemožnost nějakého budoucího konsensu.  

Situace se ovšem změnila po volbách v roce 1992, kdy se jasnými vítězi stalo ODS a 

HZDS a premiéry české vlády Václav Klaus a slovenské Vladimír Mečiar. Jak je 

uvedeno v  kapitole 6.2.3. Nacionalistická tranzice, nejdůležitějším momentem bylo 

právě toto vítězství. Mečiar, jako zástupce slovenských národních zájmů a Klaus, pro 

kterého byla na prvním místě rychlá prokapitalistická reforma, vnímají situaci 

Československa rozdílně a jediné, na čem jsou schopni se dohodnout, je rozpad 

federace. 

 

Kolektivní aktéři 
 

Ke kolektivním aktérům patří politické strany a hnutí, zvláště pak OF a VPN, později 

ODS a HZDS. Přestože až do 31. prosince 1992 byla Česká republika součástí 

ČSFR, nelze ani v tomto období mluvit o existenci či fungování společného 

československého stranického systému, jak je uvedeno výše. Česká a slovenská 

scéna se vyvíjela,  sice v určitém kontaktu, přesto však nezávisle. 

Charakteristickým jevem, který zpravidla předchází rozpadu mnohonárodnostních 

států, je zánik či neexistence celostátních politických stran (Rychlík, J. 2002: s. 92). 

Tuto podmínku splnily v listopadových dnech vzniknuvší dvě rozdílné organizace- 

Občanské fórum v České republice a Veřejnost proti násilí na Slovensku, ale i 

postupná transformace Komunistické strany Slovenska a Komunistické strany Čech a 

Moravy. Zatímco v roce 1990 dominovaly v České republice otázky dalšího 

politického vývoje, ekonomické reformy a vztah k prominentům bývalého 

komunistického režimu, na Slovensku se, podobně jako v roce 1968, brzy dostala na 

první místo otázka postavení Slovenska v Československu. 

Problém nového postavení Slovenska byl součástí programu všech politických stran 

na Slovensku, přičemž rozdíl byl pouze ve stupni samostatnosti Slovenska. Otevřeně 

se pro samostatnost Slovenska vyslovovala i většina slovenských emigrantských 



  

organizací sdružených ve Světovém kongresu Slováků, ačkoliv ani v této organizaci 

nechyběly umírněnější hlasy. Mezi strany stavící se od začátku k samostatnosti 

republik patřila Slovenská národní strana (SNS). Jednalo se o nacionalistickou 

formaci, která byla Mečiarovu HZDS oporou ve dvou vládních koalicích. Strana se 

„zaměřovala“ na  „ochranu“ slovenského národa, jazyka a kultury a vystupovala 

silně protimaďarsky (srv. Cabada, L., Horobová, M. 2003: s. 67-71). SNS vystoupila 

otevřeně krátce po volbách 1990 s požadavkem úplné samostatnosti Slovenska. 

Jediné, co podporovalo, byla konfederace s Českou republikou, ale opět jen jako 

přechodný krok při získání samostatnosti  (srv. Rychlík, J. 2002: s. 102).  

Po vzniku HZDS došlo také ke změně "logiky" politické soutěže. Nově vzniklý 

politický subjekt začal ihned s kritikou slovenské i federální vlády za nedůsledné 

obhajování slovenských národních zájmů a z nevhodnosti ekonomické reformy pro 

slovenské poměry.  

 

Parlament 

Zvláštní kapitolou mající vliv na rozdělení federace je parlament, který je arénou, 

kde se střetávají zájmy všech zúčastněných aktérů. Po listopadu 1989 nově nastupující 

vládnoucí garnitura vládla ze zděděných těžkopádných institucí. Rekonstruovaný 

parlament se mohl zhostit řady prvních přeměn, k případnému přijetí ústavy však tento 

sbor postrádal legitimitu vzešlou z voleb (Dvořáková, V., Kunc, J. 1994: s. 135). 

Nepružnost federálních rozhodovacích struktur se stala jednou z příčin rozdělení 

Československa. Převrat totiž znamenal náhlou změnu, na kterou mnohé instituce nebyly 

připraveny. Jednou z nich byla i československá ústava, která, ve svém jádru 

komunistická, se stala základem pro skutečné parlamentní rozhodovací procesy. Získala 

tak roli, pro kterou nebyla vytvořena (srv. Vodička, K., Cabada, L. 2003: s. 115). 

Historie federálního parlamentu sahá do šedesátých let. Zákon, který byl přijat 27. 

října 1968 s účinností k 1. lednu 1969 přeměnil Československo na federální stát.   Podle 

tohoto nového zákona se Československo změnilo na rovnoprávnou federaci dvou 

národních republik, kde obě republiky měly své parlamenty (národní rady) a republikové 

vlády. Na celostátní úrovni pak existoval federální parlament (Federální shromáždění) a 

federální vláda složená ze zástupců obou národů. Federální shromáždění se skládalo ze 

dvou komor,  Sněmovny lidu a Sněmovny národů, v níž měly oba národy paritní 



  

zastoupení. S novým zákonem byl také ustanoven zákaz majorizace, který dával možnost 

slovenským poslancům právo veta a možnost zablokování Federálního shromáždění. 

Ústavní konstrukce vycházela z premisy primární suverenity republik a 

sekundární suverenity federace. Původní asymetrický model (Národní shromáždění v 

Praze, v Bratislavě Slovenská národní rada, ústřední zastupitelský orgán pro Slovensko) 

byl nahražen modelem symetrickým, dualistickým. Federální státní smlouva 

konstituovala tři republiky, které byly ústavněprávně suverénní: ČSSR (federaci), 

Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku. Federativní 

rozdělení se odrazilo i v KSČ, kdy v rámci celostátní KSČ existovala i Komunistická 

strana Slovenska (KSS). Během sedmdesátých let byl ale československý federalismus 

zbaven svého obsahu. V politické realitě nadále fungoval unitární stát. 

Federální ústava však zůstává v platnosti i po listopadu 1989 a ústavní zákaz 

majorizace byl naprosto nevhodný pro skutečné parlamentní procesy. Vzhledem k zákazu 

majorizace mohlo třicet jedna poslanců SN blokovat přijetí ústavních zákonů, třicet osm 

poslanců pak všechny ostatní otázky, na které se vztahoval zákaz majorizace. Možnost 

blokování rozhodovacího procesu malou parlamentní menšinou jedné z republik byl také 

faktorem rozpadu Československé federace v roce 1992 (srv. Vodička, K., Cabada, L. 

2003: s.116). 

Klíčový spor po roce 1989, materializovaný ve sporu o federální a republikovou 

ústavu, se vedl o podobu federativního upořádání. Polistopadová politika byla primárně 

sporem o institucionální vzhled, o vzhled federálního státu. Předání moci proběhlo jaksi 

improvizovaně a institucionální rámec zůstal téměř nedotknut. Opozice pouze obsadila 

pozice, které opustila KSČ a vůči autoritativním institucím přímo z těchto institucí 

vládla (srv. Dvořáková, V., Kunc, J. 1994: s. 135). Komplikace postupně nastává v 

nerozdělení a nemožnosti rozdělení každodenní a konstitucionální politiky, tj. politiky a 

sporů ohledně běžné redistribuce a alokace zdrojů od sporů o samotná pravidla, kterými 

se má tato každodenní politická soutěž řídit. Proto někteří navrhovali zvolení 

ústavodárného shromáždění, jehož jediným cílem by bylo přijetí nové ústavy, případně 

výrazné posílení pravomocí prezidenta vůči Federálnímu shromáždění ještě před 

volbami v roce  1990 (srv. Rybář, M.1998).  

Právě těžkopádné a lehce zablokovatelné federální instituce se podepsaly na 

rychlém zániku Československa. Příkladem jejich neschopnosti byla např. nemožnost 

federálního parlamentu zvolit nového prezidenta (srv. Kopeček, L. 2003a: s. 18, 

Rychlík, J. 2002: s. 287-289). 



  

Vedle těchto zděděných institucí hrál významnou úlohu ještě dvouroční funkční 

období pro parlamenty zvolené ve volbách roku 1990, ve kterém měla být přijata nová 

federální ústava. Zároveň bylo toto období i obdobím formování politických aktérů, jako 

politických stran a hnutí, organizovaných zájmů či transformačních či 

protitransformačních nálad obyvatelstva. Československo se  po roce 1989 muselo 

vyrovnávat s komplikovanou ústavní situací. Federace vytvořená ze dvou států je z 

hlediska tvoření většin velmi nevýhodná. Jedná se o tzv. hru s nulovým součtem.  

 

Komplikace v hledání řešení státoprávního uspořádání nastaly tedy v tom, že se 

hned za včasu nepřijala funkční demokratická ústava. Ústava platící i po Pražském jaru 

byla naprosto nezpůsobilá jako instituce, která má usnadnit nelézání demokratického 

konsensu. Vzhledem k jejímu ustanovení o zákazu majorizace, která skýtala jedné 

desetině poslanců Federálního shromáždění zvolených v jedné z republik absolutní právo 

veta, byla v ní naprogramována ústavní krize (srv. Rybář, M. 1998).  

Volby v roce 1992 byly událostí, která změnila pozice jednotlivých politických 

aktérů. Institucionální vzhled byl před volbami a těsně po volbách v roce 1992 

nezměněný, ale změnu způsobilo snížení počtu stran a zvýšená fragmentace názorů, 

kdy po relativně si blízkých subjektech jako bylo OF a VPN nastupují diametrálně 

odlišné HZDS a ODS.  Lze říci, že výsledek voleb byl náhodnou a jedinečnou 

událostí, což si uvědomili i zastánci slovenské samostatnosti, když tvrdili, že se 

vyskytla jedinečná šance na osamostatnění Slovenska, která by se už nemusela v 

budoucnosti naskytnout (srv. Rybář, M. 1998). A tak výsledky voleb, složitost 

probíhajících tranzicí a rozdílnost vývoje vedly k rozpadu Československa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Závěr 

Cílem předkládané analýzy zabývající se přechodem k demokracii v Československu 

v roce 1989 a následným vývojem vedoucí až k rozpadu Československa v roce 1992 

bylo vysvětlit v úvodu uvedené cíle.  

Prvním cílem analýzy bylo určit typ československého komunistického režimu a 

podrobněji popsat etapy přechodu k demokracii. Analýza ukázala, že odstraňovaný 

komunistický režim vykazoval po celou svou existenci totalitní prvky, ale o totalitní 

režim se ve smyslu definice Friedricha a Brzezinského jednalo pouze v jeho počátku. Již 

od poloviny 50. let je možno hovořit o posttotalitním režimu. Domnívám se, že v případě 

Československa je potřeba posttotalitní režim pojmout jako modifikaci Linzova uchopení 

termínu, kdy mi vodítkem bylo pojetí Václava Havla. Nejedná se o samostatně stojící 

typ, ale o přímé pokračování totalitního režimu, který je sice ve změněné podobě, ale 

není mírnější, neboť mnoho prvků totalitarismu přetrvává. Režim je pouze totalitní jinak.  

Při charakteristice komunistického režimu jsem došla k závěru, že  režim přešel v 

 50. letech postupně ze své úvodní fáze totalitního režimu do posttatalitního režimu. 

Následně se přeměnil na demokratizující se posttotalitarismus, který vyvrcholil Pražským 

jarem a skončil vpádem vojsk v roce 1968. Následná doba normalizace, velmi 

dynamická, je těžko uchopitelná a i když se blíží totalitnímu modelu, je možno hovořit o 

Linzově raném posttotalitarismu, který přechází v 70. letech do zamrzlého 

posttotalitarismu a v 80. letech do zralého posttotalitarismu. Závěrečná léta 

komunistického režimu přiřazuji k tzv. tajícímu posttotalitarismu navrženém Janem 

Civínem, který přesně charakterizuje postupnou míru rostoucí společenské plurality, i 

když je režim stále rigidní. V práci taktéž polemizuji s výrazy jako kvazi-pluralistický či 

konzultativní posttotalitarismus, z důvodu, že jde mnohdy o názvy, které nevychází 

z reality komunistického režimu. Z hlediska teorie nedemokratických režimů se taktéž 

zabývám otázkou, zda je možno přiřadit komunistický režim k autoritativnímu. Po 

jednotlivém vysvětlení charakteristik docházím k závěru, že režim, kromě bodu týkající 



  

se zamezení vzniku velkého odborového svazu, neodpovídal zbylým charakteristkám, a o 

autoritativním režimu nelze tedy hovořit. 

Při aplikaci na teorie přechodu k demokracii lze říci, že samotná tranzice proběhla 

jako kolaps starého režimu, který byl spojen s jednáním mezi vládnoucí elitou a nově 

vzniklou opozicí. Byla splněna podmínka Adama Przeworského uvolnění 

nedemokratického režimu kooperací reformátorů z mocenského bloku (Ladislav 

Adamec, Marián Čalfa) a umírněnými z opozice ( Občanské fórum v čele 

s Václavem Havlem), kdy jednání mezi Mariánem Čalfou a Václavem Havlem bylo 

stěžejní pro celou československou tranzici. Ke komplikovaným stuacím během 

tranzice docházelo z důvodu nejasné a nepřipravené strategie OF a VPN, která byla 

způsobena neexistencí jakékoliv zformované opozice před rokem 1989 z důvodu 

typu režimu. Z druhé strany zde byla strategie Komunistické strany, jejímž cílem 

bylo udržet se u moci, a tak využívala všech slabostí opozice. Domnívám se, že došlo 

také k prolnutí fáze liberalizace a demokratizace (podle teorie Adama 

Przeworského), neboť demokratizace pokračovala až po druhých svobodných 

volbách a po rozpadu federace. Stejně tak z hlediska teorie Dankwarta Rustowa se na 

fázi uvykací vydaly obě republiky až po svém rozdělení. Všeobecně lze rozpad 

federace chápat jako počátek konsolidace demokracie u obou států. 

Druhým cílem analýzy bylo vysvětlení, že v Československu neproběhla pouze 

jedna tranzice. Analýza potvrdila, že v Československu proběhly dvě tranzice- česká i 

slovenská a zárověň probíhaly tranzice na úrovni politické, ekonomické a národní. 

Politické změny se týkaly konce monopolní moci Komunistické strany, uskutečnění 

svobodných voleb a formování aktérů. Tyto změny však probíhaly odděleně v české a 

slovenské části federace. Důkazem je například diametrálně odlišné HZDS a ODS 

z původně si podobných hnutí VPN a OF. Z ekonomického hlediska začala probíhat 

zásadní transformace ekonomiky, týkající se přechodu z centrálně říné ekonomiky na 

tržní hospodářství. Nejvýraznější změny se týkaly nacionální tranzice, kdy s koncem 

komunistického režimu se velmi rychle přešlo po požadavku demokratické samosprávy 

lidu k požadavku národního sebeurčení a místo očekávaného rozvoje demokratických 

institucí se rozhořely nacionalistické konflikty, vedoucí až k rozpadu federace.  

Třetím cílem analýzy bylo vysvětlení hypotézy, že styl a průběh přechodu k 

demokracii měl přímý vliv na rozdělení Československa, což bylo potvrzeno. Důvodem 

byly, mimo jiné, nepřipravené strategie ve chvíli převzetí moci a nevyjasněné 



  

kompetence o tom, ze kterého mocenského centra bude vše řízeno. Problémem se také 

stal zákaz majorizace a s ním nepružnost institucí, které nový systém pouze přejal. 

Analýza také ukázala, že problém česko-slovenských vztahů se začal formovat již při 

vzniku Československa v roce 1918, kdy ani uzákoněná federalizace Československa z 

šedesátých let zrovnoprávění českého a slovenského národa nepřinesla. Rozdíly se 

nacházejí také v rozdílné povaze komunitického režimu v české a slovenské části státu, 

kdy například normalizace měla na Slovensku mnohem mírnější průběh. Po listopadu 

1989, kdy se otevřel prostor pro pluralitu názorů, se ukázalo, že Češi a Slováci mají 

rozdílný pohled na státoprávní uspořádání.  

Výrazný vliv na rozdělení státu měli i zděděné instituce a individuální političtí aktéři 

Václav Klaus, předseda ODS, a Vladimír Mečiar, předseda HZDS, kdy Václav Klaus 

šel do voleb v roce 1992 s požadavkem buď funkční demokracie nebo rozdělení. 

Mečiar zase požadoval plnou suverenitu a mezinárodněprávní subjektivitu pro 

Slovensko. Cíle Klause i Mečiara byly neslučitelné a jediným řešením byl proto 

rozpad federace. Nemalý podíl na rozdělení měl i Václav Havel. Tím, že předčasně 

složil svůj mandát prezidenta, dal jako možný integrující faktor jasně najevo, že 

společný česko-slovenský stát již nemá smysl.  

Před samotným rozdělením federace se samozřejmě hledala jiná řešení, mezi které 

patřil např. Pithartův „dvojdomek", konfederace či unie nebo zachování dvoučlenné 

federace. Navrhované varianty však byly neralizovatelné, navíc od podzimu 1994 a 

od nástupu třetí Mečiarovy vlády došlo nepochybně na Slovensku ke zvratu a vývoj 

republik byl divergentní. S ohledem na tento vývoj by patrně česko-slovenská unie či 

konfederace nemohla fungovat. Rozdělení Československa tedy bylo ve své době 

efektivním řešením z politické krize. Rozdělení ČSFR navíc proběhlo civilizovaně. 

Lze říci, že Česká republika navázala kontinuálně na tradice Československa, 

zatímco Slovenská republika se v 90. letech musela zabývat hledáním své nové 

identity. V České republice k tomu napomohla i určitá kontinuita ve funkci hlavy 

státu, kterou se stal poslední československý prezident Václav Havel, a návaznost na 

odkaz první republiky, která byla dokonce zakomponována do preambule české 

ústavy. 

Analýza tedy ukázala, že typ komunistického režimu, probíhající trojitá tranzice ve 

dvou státech, nepřipravenost aktérů a jejich strategií v době přechodu k demokracii 



  

má přímou souvislost mezi stylem přechodu k demokracii a rozpadem 

Československa. 

 

 

 

 

 

Summary 

The analyses of the transition to democracy in Czechoslovakia in the year 1989 

and of the country’s further development after the year 1989 showed the different ways 

of transitions in the Czech and Slovak parts of the Federation. After the application of 

theories of Juan J. Linz, Carl J. Friedrich, Alfred Stepan, Samuel Huntington or Adam 

Przeworski, the author concludes the following: 

The regime was purely totalitarian at its beginning while from the second half of 

the 50s we can speak about posttotalitarianism. The author understands 

posttotalitarianism as a modification of Linz’s and Stepan’s conception where the 

posttotalitarianism is not a separate type of non-democratic regimes, but it is a 

continuation of the totalitarian regime, which still embodies some totalitarian elements 

(as was demonstrated on application of particular characteristics of Friedrech’s and 

Brzezinski’s theories to the Czechoslovak communist regime). 

The examined communist regime underwent several phases: from the pure 

totalitarian regime it transformed into the above mentioned post totalitarianism, in order 

to later change into the “frozen” post totalitarianism that in the 70s developed in the 

“mature” post totalitarianism and towards its end to the “melting” post totalitarianism, 

where in a small scope characteristics of a social pluralism could be traced.  

The character of the communist regime resulted in the negotiated collapse. Due 

to the fact that the communist regime oppressed all forms of pluralism, no regular 

opposition was formed in Czechoslovakia. From the perspective of the used strategies, 

this was the reason why the newly-formed opposition - the Citizens Forum and Public 

Against Violence which was established in the first days of the transition - had not 

formulated its aims and strategies. Therefore, the Citizens Forum was forming its 



  

strategies and further progression during the meetings with the representatives of the 

former regime. The key factor of the transition, in the author’s opinion, was the treaty 

between Marián Čalfa (a representative of the reformers from the Communist party) and 

Václav Havel (a representative of the moderates from opposition), which led to the 

election of Václav Havel President. 

Focusing on the number of transition, the author assumes that the process of 

transition was very complicated and that there was not only the “triple transition” in 

Czechoslovakia, but in addition two different transitions in the Czech and Slovak 

Republics as well. Further, the analyses confirm the direct effect on the further split of 

the Federation in 1992.  

Similarly, unprepared strategies on the side of the new opposition, simultaneous 

transitions different in the Czech and Slovak parts of the Federation, outstanding state-

legal ordering, not being of common cultural backgrounds and the impossibility of 

reaching a compromise were further reasons for the split of Czechoslovakia.  
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 Přílohy 

Příloha č. 1: Výsledky voleb do České národní rady v roce 1990 
Politický subjekt Hlasy (%) 

Občanské fórum (OF) 49,50 

Komunistická strana Československa ( KSČ) 13,24 

Hnutí za samosprávnou demokracii- Spol. pro 

Moravu a Slezsko (HSD-SMS) 

10,03 

Křesťanská demokratická unie (KDU) 8,42 

Zdroj: Večerník 1998: s. 272. 

 
Příloha č. 2: Výsledky voleb do Sněmovny lidu  Federálního shromáždění (SL FS) 

a Sněmovny národů Federálního shromáždění (SN FS) v roce 1990 

 

POLITICKÝ SUBJEKT SL FS v % SN FS v % 

Občanské fórum (OF) 53,15 49,96 

Komunistická strana Československa ( KSČ) 13,48 13,80 

Hnutí za samosprávnou demokracii- Spol. pro 

Moravu a Slezsko (HSD-SMS) 
7,89 9,10 

Křesťanská demokratická unie (KDU) 8,69 8,75 

Zdroj: Fiala 2003: s. 6. 

 

Příloha č. 3: Výsledky voleb do Slovenské národní rady v roce 1990 

Politický subjekt hlasy (%) 

Veřejnost proti násilí (VPN) 29,34 

Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) 19,2 

Slovenská národní strana (SNS) 13,94 

Komunistická strana Slovenska- Strana 

demokratické levice ( KSS- SDĹ) 

13,34 

Maďarská koalice 8,66 

Demokratická strana ( DS) 4,39 

Strana zelených (SZS) 3,48 

Zdroj: Rychlík 1998: s.319, Cabada- Dvořáková 2000: s. 92. 

 

 

 



  

Příloha č. 4: Výsledky voleb do České národní rady  v roce 1992 

Politický subjekt hlasy (%) 

Občanská dem. strana-Křesťansko-dem.strana 

(ODS-KDS) 

29,73 

Levý blok (  KSČM, DL) 14,05 

Československá sociální demokracie (ČSSD) 6,53 

Liberálně sociální unie (LSU) 6,52 

Křesťanská a demokratická unie- Česko-

slovenská strana lidová (KDU-ČSL) 

6,28 

Sdružení pro republiku- Republikánská strana 

Československa (SPR-RSČ) 

5,98 

Občanská demokratická aliance (ODA) 5,93 

Hnutí za samosprávnou demokracii- Spol. pro 

Moravu a Slezsko (HSD-SMS) 

5,87 

Zdroj: Večerník: s. 277, Fiala 1999: s. 191. 

 

Příloha č. 5: Výsledky voleb do SL FS a SN FS v roce 1992 

Politický subjekt SL FS v % SN FS v % 

Občanská dem. strana-Křesťansko-dem.strana 

(ODS-KDS) 
33,90 33,43 

Levý blok ( LB, KSČM, DL) 14,27 14,48 

Československá sociální demokracie (ČSSD) 7,67 6,80 

Liberálně sociální unie (LSU) 5,84 6,06 

Křesťanská a demokratická unie- Česko-

slovenská strana lidová (KDU-ČSL) 

5,98 6,08 

Sdružení pro republiku- Republikánská strana 

Československa (SPR-RSČ) 

6,48 6,37 

Občanská demokratická aliance (ODA) 4,98 4,08 

Zdroj: Fiala 2003: s. 21. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 6: Výsledky voleb do Slovenské národní rady v roce 1992 

Politický subjekt hlasy (%) 

Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) 37,3 

Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) 8,9 

Slovenská národní strana  (SNS) 7,9 

Strana demokratické levice (SDĹ) 14,7 

Maďarská koalice 7,4 

Zdroj: Cabada- Dvořáková:  s. 92. 

 

 
 


