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Anotace 
Diplomová práce „Proces Pražského jara 1968-69 z hlediska transitologické 

teorie“ pojednává o období tzv. Pražského jara a krátce také o roku 

následujícím, kdy se aplikací transitologických metod snaží nastínit možný 

další vývoj Československa v případě, že by liberalizační proces nebyl 

zastaven intervencí vojsk Varšavské smlouvy. V práci je uveden stručný vývoj 

transitologie, poté jsou zmíněny tři teorie přechodů k demokracii významných 

autorů zabývajících se tímto tématem. Ve střední části práce zkoumán postoj 

reformátorů ke společnosti v roce 1968 v Československu, změny v samotné 

společnosti i v KSČ. Důležitý faktor zde představuje mezinárodní situace a 

vlivy států sovětského bloku na obrodný proces a jeho představitele. Stěžejní 

kapitola pak nabízí možný budoucí vývoj Československa po aplikací 

transitologických teorií. V závěru je zmínka o událostech roku 1969, pomocí 

dvou výzkumů veřejného mínění je přiblíženo vnímání Pražského jara 

s odstupem 25 a 30 let a jeho význam pro přechod k demokracii v roce 1989.  

 

Annotation 
Diploma thesis „Prague Spring from the point of view of the transition theory“ 

deals with the time period of  “Prague Spring” and briefly also about the 

following year. The application of the methods of transition tries to show the 

next development of Czechoslovakia in case if the development hasn’t had 

stopped by the intervention of troops of Warsaw Pact. There is a brief 

 



development of transitology there and then; three transition theories from 

significant authors discussing this topic are mentioned there. Further, the 

attitudes of reformers to the society in the year 1968 in Czechoslovakia, 

changes in the society itself and in the Communist Party are investigated there. 

A very important fact is the international situation and influence of states of the 

Soviet Block to reviving process and it representatives. The main chapter offers 

the possible future development of Czechoslovakia after the implementation 

transition theories. In the last part events from the year 1969 are mentioned. 

Two public polls bring closer the perception of Prague Spring after 25 and 30 

years and its importance for the transition to democracy in 1989. 

 

Klíčová slova 
Pražské jaro, rok 1968, transitologické teorie, reformátoři, sovětský blok, 

liberalizace, socialismus s lidskou tváří, výzkum veřejného mínění, okupace.  
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ÚVOD 

 

Tato práce se zaměřuje na významné období v dějinách 

Československa, na proces tzv. Pražského jara (dále jen Pražské jaro). Toto 

období začalo v lednu 1968, kdy se do čela Komunistické strany 

Československa (KSČ) dostali reformní politici v čele s Alexanderem 

Dubčekem. Jejich pokus o  vytvoření „socialismu s lidskou tváří“ však byl 

zastaven v srpnu 1968 intervencí vojsk pěti armád Varšavské smlouvy a 

probíhající reformy formulované v Akčním programu KSČ tak neměly šanci 

dále se rozvíjet. Období po intervenci posloužilo Sovětskému svazu k nastolení 

režimu horšímu než před lednem 1968 pomocí samotných reformátorů, kteří se 

tak definitivně zdiskreditovali před veřejností. Ta jim dávala najevo podporu, 

které ale nebyli schopni využít. V této práci je zaměřena pozornost na samotný 

vývoj zejména prvních osmi měsíců roku 1968, kdy probíhal obrodný proces a 

následně je využita aplikace teorií přechodů k demokracii, pomocí kterých je 

nastíněn vývoj a možná řešení demokratizačního procesu v Československu v 

roce 1968. 

 

Cíl práce 

 

Tato diplomová práce si klade za cíl provést analýzu let 1968 – 1969 

pomocí transitologických teorií a s pomocí této analýzy se pokusit o nalezení 

odpovědí na otázky, zda by proces Pražského jara, nebýt sovětské ozbrojené 

intervence, vyústil v demokracii, zda by vznikla nějaká forma hybridního 

modelu anebo zda by k žádné podstatné změně režimu nakonec nedošlo (z toho 

důvodu, že by sami reformátoři nakonec demokratizační proces zastavili). 

Samozřejmě, půjde o hledání odpovědí hypotetických a zatížených velkou 

mírou spekulace, uvozených celou řadou různých „kdyby“. Primárně tato práce 

analyzuje období tzv. Pražského jara, tedy leden až srpen 1968, období od 

srpnové intervence do dubna 1969 je shrnuto v Epilogu. 
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Toto téma jsem si zvolila převážně z toho důvodu, že procesu 

Pražského jara v roce 1968 jsem se věnovala již ve své bakalářské práci a 

chtěla bych je proto nějakým způsobem dále rozvíjet. Kromě proniknutí 

hlouběji do historie tohoto úseku českých, potažmo československých dějin, 

mě zaujala možnost zjistit za použití transitologických teorií, zda by se 

v Československu utvořil demokratický systém o nějakých dvacet let dříve než 

tomu bylo ve skutečnosti. 

 

Hypotézy 

 

Hypotéza č. 1: Socialismus s lidskou tváří byl pouze podvod komunistů na 

občanech Československa. 

 

Hypotéza č. 2: Obrodný proces v roce 1968 v Československu by netrval příliš 

dlouho i bez zásahu sovětských vojsk. 

 

Zpracování tématu v literatuře  

 

Autoři – transitologové zabývající se procesy přechodu k demokracii se 

ve větší míře objevují až v 70.letech, v letech šedesátých však lze také nalézt 

odborné práce politologů věnující se tomuto tématu. Jde např. o publikace 

Seymoura Martina Lipseta Political man z roku 1960 nebo o knihu Social 

Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of 

the Modern Word vydanou v roce 1966, jejímž autorem je Barrington Moore. 

V roce 1970 vyšla publikace Transitions to Democracy: Toward a 

Dynamic Model od Dankwarta A. Rustowa. Jeho práce je přínosná především 

tím, že se Rustow snaží analyzovat jednotlivé fáze procesů vedoucích 

k demokracii, zejména se zaměřuje na dynamiku celého procesu. Do 

sedmdesátých let patří další známá práce od autorů Juana Linze a Alfreda 

Stepana The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and 

Reequilibration z roku 1978. Autoři zde analyzují znaky nedemokratických 
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režimů a zejména se zabývají aktéry a institucemi v procesu kolapsů těchto 

režimů. Alfred Stepan je pak autorem velmi přínosné práce Paths toward 

Redemocratization: Theoretical and Comparative Considerations, ve které 

sestavil a vytvořil typy možných způsobů ukončení nedemokratického režimu. 

Stepan ji vydal v 80. letech (1986) a mimo něj v tomto období na toto téma 

publikovali také Guillermo O`Donnell a Phillippe C. Schmitter, kteří jsou 

podepsáni pod publikací Transition from Authoritarian Rule: Tentative 

Conclusions about Uncertain Democracies z roku 1986. Za zmínku stojí také 

práce Donalda Sharea z roku 1987 publikovanou v časopise Comparative 

Political Studies Transitions to Democracy and Transition through 

Transaction.  

Největší počet publikací je zaznamenán po roce 1989, kdy došlo ke 

zhroucení nedemokratických režimů zejména ve střední a východní Evropě. 

V tomto období můžeme jmenovat Giuseppa Di Palmu, který  vydal v roce 

1990 práci To Craft Democracies: an essay on democratic transitions a mimo 

jiné zavedl pojem přechod transakcí. Asi jedna z nejkvalitnějších knih týkající 

se přechodů k demokracii je práce Samuela P. Huntingtona The Third Wave – 

Democratization in the Late Twentieth Century z roku 1991, ve které autor 

popisuje tři demokratizační vlny a zpětné vlny, poté nastiňuje jednotlivé 

modely přechodů k demokracii a charakterizuje role skupin aktérů v každém 

modelu. Ve stejném roce neméně známý autor Adam Przeworski vydal svou 

knihu Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern 

Europe and Latin America. Dále je možno jmenovat publikaci Terry Lynn Karl 

a Phillippa C. Schmittera z roku 1991. Studie s názvem Modes of transition in 

Latin America, Southern and Eastern Europe byla publikována v časopise 

International Social Science Journal. Autoři zde pracují podobně jako 

Huntington s aktéry, jejichž vztahy a strategie určují podobu výsledného 

režimu. Do období počátku 90. let bychom ještě mohli zařadit publikaci Scotta 

Maiwaringa, Guillerma O`Donnella a J. S. Valenzuely Issues in Democratic 

Consolidation. The New South American Democracies in Comparative 

Perspective nebo práci Poláka Jerzyho J. Wiatra Four Essays on East 
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European Democratic Transformation. Obě vyšly v roce 1992. Z roku 1996 

pochází další kniha napsaná Juanem Linzem a Alfredem Stepanem s názvem 

Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, 

South America, and Post-Communist Europe, ve které se autoři zabývají 

problematikou demokracie a její konsolidace. Z cizojazyčných děl ještě stojí za 

zmínku kniha Larryho Diamonda Is The Third Wave of Democratization Over? 

Co se týká publikací českých autorů, těch příliš mnoho není. Jako vůbec 

první obsáhlejší práce zabývající se přechody k demokracii vyšla v roce 1994 

kniha O přechodech k demokracii od Vladimíry Dvořákové a Jiřího Kunce. 

Dále je třeba zmínit také kapitolu Teorie přechodů v knize doc. Blanky 

Říchové Přehled moderních politologických teorií. Mezi nejnovějšími 

publikacemi pak nelze opomenout práci Marka Ženíška Přechody k demokracii 

v teorii a praxi z roku 2006, v níž se po úvodní teoretické části věnuje deseti 

konkrétním zemím, ve kterých došlo k přechodu k demokracii. 

Osmašedesátému roku, zvláště pak Pražskému jaru, je v literatuře 

věnována dostatečná pozornost. Většinou o tomto tématu píší autoři, kteří dobu 

obrodného procesu sami prožili (historikové, chartisté nebo politici). 

Zaznamenáváme ale také mladé autory zajímající se o vývoj Pražského jara.1 

Publikací je celá řada, takže zmíním pouze některé, z nichž mnohé byli využity 

v této diplomové práci. Jako celek postihují proces Pražského jara knihy např. 

Paměti: nejen o zákulisí Pražského jara od Čestmíra Císaře, Československo 

roku 1968, jejímiž autory jsou Václav Kural a kolektiv, dále Přepadení Zbyňka 

Čeřovského, Mýtus a realita ledna 1968 a Intervence a odpor Jiřího Hájka, 

Osmašedesátý autora Petra Pitharta, Osm měsíců pražského jara 1968 Vojtěcha 

Mencla, Sovětská intervence v Československu 1968 od Jiřího Valenty nebo 

Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968 od Jiřího Vančury a Mráz přichází 

z Kremlu od Zdeňka Mlynáře. Poněkud obsáhleji a spíše dokumentačně pak 

popisuje proces Pražského jara Jan Pauer v knize Praha 1968. Z publikací 

zabývajících se nejen historií Československa v širších souvislostech potom 

                                                 
1 Např. ediční řada Prameny československé krize 1967 – 1970, na které se podíleli mladí 
historikové, kteří obrodný proces v roce 1968 nezažili. 
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jmenujme Československo v letech 1967-1969 od Karla Kaplana nebo Útěk od 

praporu: Kreml a krize impéria 1964-1991autora Karla Durmana.  

Ke knihám věnovaným státním institucím v roce 1968 patří Národní 

shromáždění 21. – 28. srpna 1968 Františka Cigánka, Vývoj československého 

zákonodárství v letech 1968-1970 Jaromíra Císaře nebo kniha Vláda a 

prezident: období pražského jara (prosinec 1967 - srpen 1968) Ondřeje 

Felcmana. Autory zabývající se vojenskou stránkou okupace jsou Ondřej 

Felcman, který napsal dílo Invaze a okupace: K úloze SSSR a sovětských vojsk 

ve vývoji Československa v letech 1968-1991 a z části také Josef Macek, autor 

knihy Sedm pražských dnů. 21. – 27. srpen 1968. 

V roce 1968 došlo k pokusu o obnovu nekomunistických stran a jiných 

organizací, o kterých se zmiňuje např. Pavel Holba v knize KAN 1968-2003: 

35 let úsilí o polidšťování politiky, Přemysl Janýr v práci Neznámá kapitola 

roku 1968: zápas o obnovení činnosti Československé sociální demokracie 

nebo Pavel Kugler v knize Reformní proces v Československé straně lidové. 

Za zmínku stojí také obsáhlá ediční řada s názvem Komunistická strana 

Československa nebo Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970 

autorů Jitky Vondrové a Jaromíra Navrátila. Nelze opomenout ani některé 

zahraniční publikace. např. Prague Spring: A report on Czechoslovakia 1968 

od  Zbyňka Zemana The Art of the Impossible: a study of the Czech resistence 

autora Miltona Mayera nebo The Kremlin and the Prague Spring, jejíž autorem 

je Karen Dawisha.  

 

Metodologie 

 

Jak už bylo řečeno, v této práci půjde o analýzu procesu Pražského jara, 

přičemž na tehdejší události budou aplikovány teorie přechodů k demokracii 

vybraných autorů. Použití transitologických metod zde umožňuje 

politologickou analýzu a náhled do celého procesu, což je inovační přístup 

vzhledem k faktu, že o Pražském jaru a následné sovětské  intervenci lze nalézt 

převážně historické práce, ne politologické. Transitologická analýza, postavená 
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na solidní teoretické bázi, umožňuje extrapolaci určitých společenských i 

politických procesů za „horizont intervence“, a je tedy metodologicky 

obhajitelná. Může též přinést řadu cenných analytických poznatků, které 

mohou napomoci lepšímu chápání událostí z let 1968 – 69. 

 

Struktura textu práce 

 

Po úvodní části se bude první kapitola věnovat vývoji transitologické 

disciplíny a následně budou představeny teorie přechodů k demokracii tří 

autorů, které jsou využity v další části práce. Ve druhé kapitole je ve zkratce 

vysvětlen vývoj československého komunismu od roku 1948 až do šedesátých 

let (resp. roku 1967), kdy došlo uvolňování režimu v Československu, a 

následně pak hlavních událostí Pražského jara. Třetí kapitola se zabývá 

charakteristikou aktérů obrodného procesu, postavením režimu a reformátorů, 

jejich postojem k Moskvě a také k veřejnosti. Pro pochopení celého reformního 

procesu je nutné zabývat se i liberalizačním procesem v KSČ, názory 

veřejnosti na reformní snahy progresivního křídla KSČ, nově vznikajícími 

organizacemi a též obrozujícími se stranami Národní fronty. V této kapitole je 

věnována pozornost také mezinárodní situaci. Čtvrtá kapitola obsahuje epilog o 

událostech, které se staly po intervenci až do dubna 1969. V páté kapitole 

budou transitologické teorie aplikovány na proces Pražského jara, přičemž na 

konci této kapitoly budou nastíněny možné varianty toho, jaký typ režimu by 

v Československu mohl vzniknout, nebýt vojenské intervence států Varšavské 

smlouvy. Následně budou uvedeny dva průzkumy veřejného mínění o 

Pražském jaru, které poukazují na to, jak je na tuto část historie 

Československa nahlíženo s odstupem pětadvaceti a třiceti let. Krátce zde bude 

zmíněn význam Pražského jara pro přechod k demokracii v roce 1989. 

Následuje závěrečné shrnutí. 
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1. Transitologie jako vědní disciplína 

 

1. 1. Transitologie – vznik a vývoj 

 

Transitologie neboli teorie přechodů vznikla jako vědecký obor v 

relativně nedávné době, tj. v 70. letech 20. stol, již od počátku šedesátých let 

však začaly vznikat politologické studie věnující se problematice přechodů. Jak 

píše doc. Blanka Říchová, zpočátku se politologové zabývali procesy „rozpadu 

demokratických politických režimů a nastolení autoritářských režimů či jiných 

typů diktatur“ (Říchová 2000: 241). Teprve v pozdější době, o které Samuel 

Huntington mluví jako o třetí demokratizační vlně, což je období zhruba od 

sedmdesátých let 20. století, se autoři začali zabývat opačnými procesy, tj. 

těmi, kdy dochází k přechodu od nedemokratické formy režimu k (možnému) 

vytvoření demokracie. V tomto období došlo k erozi a pádu nedemokratických 

režimů nejen v Latinské Americe, ale především k přechodům k demokracii ve 

Španělsku a Portugalsku. Na přelomu 80. a 90. let  20. století pak došlo k pádu 

komunistických režimů ve střední a východní Evropě, čímž se ještě umocnila 

potřeba tyto procesy zkoumat. Transitologie se tak stala významnou 

politologickou disciplínou. Autorům a jejich publikacím je věnována kapitola 

v úvodu zhodnocující stav poznatků v literatuře. 

  Termín „přechod k demokracii“ je pro některé autory poněkud 

problematický, protože po pádu nedemokratického režimu nemusí dojít 

k ustavení demokracie v dané zemi. Dvořáková a Kunc označují jako přechod 

„interval mezi jedním a druhým politickým režimem. Pro přechod je 

charakteristické, že v jeho průběhu nejsou trvale definovaná a všeobecně 

přijímaná pravidla hry. Aktéři 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 
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poražených v budoucnu“ (Dvořáková, Kunc 1994: 77). Adam Przeworski zase 

zdůrazňuje, že demokracie může být jedním z výsledků přechodu, ale rovněž 

„zhroucení autoritářského režimu se může zvrátit nebo vést k nové diktatuře“ 

(Przeworski 1991: 37). I přes tento rozpor v terminologii ve své knize používá 

termín „přechod k demokracii“, který je nejvíce rozšířeným a vžitým termínem 

v literatuře týkající se této problematiky.  

V následující části práce budou postupně blíže představeny teorie 

Samuela Huntingtona, Adama Przeworského a Dankwarta Rustowa, které 

nejlépe vyhovují účelům této práce.  

 

 

1. 2. Teorie přechodů podle Samuela Huntingtona 

 

Jak už bylo řečeno, jedním z nejvýznamnějších autorů, který se  věnuje 

přechodům k demokracii, je Samuel P.Huntington. V jedné ze svých 

nejznámějších knih The Third Wave – Democratization in the Late Twentieth 

Century se zabývá fenoménem přechodu od nedemokratických režimů 

k demokratickým a snaží se postihnout a vysvětlit hlavní události, které sebou 

přinesla třetí vlna demokratizace. Hlavní poznatky čerpal ze studia asi 30 zemí, 

ve kterých se od poloviny 70. let zhroutily nedemokratické režimy a tyto 

empirické studie se týkaly jižní Evropy, Latinské Ameriky, střední a východní 

Evropy a východní Asie (Bernhard 1994: 51). Huntington mluví o tzv. vlnách 

demokratizace, kdy po demokratizační vlně následuje vlna zpětná, kdy se 

některé země, které původně přešly k demokracii, navrátily opět 

k nedemokratické formě vládnutí. V době demokratizační vlny roste počet 

demokratických zemí, v době antivlny jejich počet klesá.  Přestože demokracii 

znali už staří Řekové a Římané, nebyla to nikdy demokracie pojímána ve 

smyslu demokracie dnešní doby. Proto Huntington demokratizační vlny 

zařazuje do dějin moderního světa, který spojuje se vznikem národních států. 
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První vlna demokratizace je vymezena léty 1828 – 1926. Podle 

Huntingtona lze počátky první vlny demokratizace vysledovat v americké a 

francouzské revoluci, nicméně počátečním datem stanovuje rok 1828 a za 

počáteční demokratickou zemi označuje Spojené státy americké. S postupně se 

rozšiřujícím volebním právem demokratických zemí přibývalo (Velká Británie, 

Francie, britská dominia nebo Itálie) a po téměř sto letech mělo okolo třiceti 

zemí více či méně demokratické vlády (Huntington 1991: 161; Ženíšek 2006: 

42). 

 Zpětná redemokratizační vlna začala Mussoliniho pochodem na Řím a 

je vymezena roky 1922 – 1942. Huntington uvádí, že tato opačná vlna se 

projevila především v těch zemích, které přijaly demokratické principy těsně 

před válkou nebo až po ní a zkušenost s demokracií zde byla malá. Důvodem 

zhroucení demokracií v tomto období byly ideologie, na kterých byly 

postaveny tehdejší nedemokratické formy státního zřízení. Šlo zvláště o 

fašismus a komunismus a jako příklad lze uvést nacistické Německo, 

fašistickou Itálii nebo pád demokracie v Československu. 

 Druhá vlna demokratizace začala po druhé světové válce (1943 – 1962), 

netrvala však příliš dlouho. Demokratizace je nastolena v zemích, které byly 

osvobozeny od nepřátel např. Francie (Ženíšek 2006: 43). Krátké období 

demokracie zažívají státy Latinské Ameriky – Argentina, Kolumbie, Peru a 

Venezuela, které je však na počátku 50. let vystřídáno diktaturami. 

Rozmáhající se komunismus potom vede k opětovnému pádu demokracie 

v Československu nebo Maďarsku. Na konci této vlny dochází k výraznému 

navýšení počtu nezávislých států, které je způsobeno dekolonizací převážně 

afrických států (Huntington 1991: 18–19). 

 Druhá zpětná vlna začíná v roce 1958 a končí rokem 1975. Ke změnám 

došlo především u zemí Latinské Ameriky, pro které jsou typické vojenské 

převraty a nastolení autoritářských režimů. Příkladem mohou být Argentina, 

Bolívie nebo Chile, které je poslední událostí této periody. Kromě Latinské 

Ameriky došlo k nastolení osobní diktatury Fernanda Marcose na Filipínách, 

podkopání demokracie Li Syn-Manem v Jižní Koreji nebo převzetí moci 
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v Indonésii Sukarnem. V Evropě byla svržena demokracie v 60. letech v 

Řecku. Události zpětné demokratizační vlny se nevyhnuly ani Africe, kdy si 

jako jediná udržela demokracii Botswana. Jak už bylo řečeno, Pinochetův 

převrat v roce 1973 dovršuje druhou zpětnou vlnu (Huntington 1991: 19–21; 

Ženíšek 2006: 43–44). 

 Třetí vlna demokratizace začala v roce 1974 pádem Salazarova režimu 

v Portugalsku. Za rok se zhroutily diktatury v Řecku a hlavně ve Španělsku, 

kde po smrti generála Franca nastoupil na trůn Juan Carlos. Na konci 

sedmdesátých let se demokratizační vlna projevila v zemích Latinské Ameriky. 

Na demokratizační cestu nastoupily např. Ekvádor, Brazílie, Peru a na konci 

osmdesátých let i Chile, kde se zhroutily převážně vojenské režimy a diktatury. 

Demokratizační vlna dále pokračovala v Asii, kde byly odstraněny 

nedemokratické režimy na Filipínách, v Koreji nebo na Taiwanu. Huntington 

končí svůj výčet zemí třetí vlny ve východní Evropě, kdy díky kolapsu 

komunismu započala cestu k demokracii převážná část zemí bývalého 

Sovětského svazu. 

 Podle Marka Ženíška se však v některých zemích opět začíná 

projevovat zpětná vlna, tedy přechod k určité nedemokratické formě režimu. 

Jmenuje např. Bělorusko a vládu autoritářského prezidenta Lukašenka, který se 

dostal k moc v roce 1995. Dále se pak jedná o Kambodžu, která se odklonila 

od demokracie v roce 1997. Ženíšek sem ještě řadí např. Venezuelu, Nigérii 

nebo Pákistán, ve kterých, pokud je demokracie přítomna, tak v určité hybridní 

formě (Ženíšek 2006: 44).  

  

Huntington při analýze procesu přechodu k demokracii vymezuje pět 

základních skupin aktérů a jejich vzájemné vztahy, ve svých modelech dále ale 

pracuje pouze se čtyřmi. Ve vládnoucím režimu jsou to odpůrci změn 

(standpatters), liberální reformátoři (liberal reformers) a demokratičtí 

reformátoři (democratic reformers) a v rámci opozice hovoří o umírněných 

(democratic moderates) a radikálech (revolutionary extremists). Jeho členění se 

dále soustředí na definování soupeřů v nedemokratických režimech na pravo-
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levém spektru. V autoritářských systémech, které nejsou komunistické, 

zařazuje Huntington odpůrce změn v rámci režimu napravo od středu (fašisté a 

nacionalisté). Opozice naproti tomu působí na zcela opačném pólu, teda na 

levé straně od středu (revolucionáři a marxisté-leninisté). V komunistických 

nedemokratických režimech je pozice vlády a opozice na pravo-levé škále hůře 

definovatelná. Huntington označuje za odpůrce změn v režimu stalinisty, 

v opozici zase za extrémisty nepovažuje revolucionáře, ale nacionalisty. Ani 

mezi představiteli režimu ani v opozici nebyly jednotné postoje jak se stavět 

k demokratizaci a tedy aktéři mohou mít jak společné tak protichůdné zájmy. 

Reformátoři a odpůrci změn ve vládě se snaží, aby vliv opozice byl co 

nejmenší, rozděluje je však postoj ohledně liberalizace a demokratizace. 

Společný zájem existuje také mezi radikální a umírněnou opozicí, která chce 

převzít moc od dosavadního režimu, rozděluje ji ale názor na to, jaký typ 

režimu má být vytvořen. Společný cíl mají také reformátoři a umírnění, což je 

zájem na demokratizaci,2 už se ale neshodují v tom, jakými prostředky by jí 

mělo být dosaženo a jak následně rozdělit moc. Naproti tomu odpůrci změn ve 

vládě a radikální opozice mají zájem na tom, jak dosáhnout oslabení 

demokratickým skupin (myšleno reformátory a umírněnou opozici), ale mají 

odlišné názory na to, kdo by měl získat moc. Zahájení demokratizačního 

procesu je podle Huntingtona možné pouze tehdy, převládnou-li ve vládě 

reformátoři a v opozici umírnění. Pokud se tak stane pouze na jedné straně, 

průběh reformního procesu záleží na dalších okolnostech (Huntington 1991: 

121–123). 

 

Při přechodu k demokracii jsou podle Huntingtona důležité tři základní 

vztahy mezi: 

1. vládou a opozicí 

2. reformátory a odpůrci změn ve vládě  

3. umírněnou a extrémní opozicí 

                                                 
2 K ochotě začít přechod k demokracii dochází u reformátorů často pod tlakem událostí nebo 
když poznají, že náklady na udržení se u moci už pro ně nejsou výhodné. 
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 Samuel Huntington pak vymezuje tři základní typy přechodů 

k demokracii: 

1. Transformace 

2. Nahrazení 

3. Sjednaný přechod 

 

Transformace (transformation)3 

 

Do kategorie transformace podle Huntingtona lze zařadit šestnáct 

z pětatřiceti zemí, které přešly od nedemokratické formy režimu k demokracii 

v rámci třetí vlny přechodů k demokracii. U některých přechodů se ale mohou 

objevit znaky, které danou zemi řadí i do jiných kategorií. 

Základním faktorem a hybnou silou transformace jsou reformátoři 

v rámci nedemokratického režimu, kteří jsou silnější než demokratická 

opozice. Záleží tedy pouze na nich, zda dojde k otevření režimu směrem 

k nějaké změně. Opozice je na začátku vždy slabší, k jejímu posilování dochází 

v průběhu změn. 

Transformace mívá obvykle pět fází. 

1. Nástup reformátorů. Vše začíná, když se ve vládnoucí skupině objeví lidé, 

kteří věří, že by se mělo něco změnit nebo jsou k tomu donuceni okolnostmi z 

vnějšku. Huntington dělí tyto reformátory do pěti kategorií podle důvodu 

vzniku. Do první skupiny se řadí reformní vedení režimu, které se odhodlá 

k otevření režimu a ke změnám. K tomuto kroku dospívají poté, když zjistí, že 

náklady na udržení moci jsou příliš velké. Druhý případ se týká reformátorů, 

kteří si chtějí podržet moc co nejdéle, ale obávají se důsledků, kdyby moc 

v budoucnu ztratili. Pokud opozice získá sílu do té míry, že přechod 

k demokracii bude jediným řešením, pak na něj přistoupí. Třetí skupina 

reformátorů doufá, že pokud přistoupí na určité ústupky (např. svobodné 
                                                 
3 Termín transformace používá Huntington pro jeden konkrétní typ přechodu, zatímco běžně se 
slovo transformace používá pro jakoukoliv podstatnou změnu režimu. 
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volby), mohou tak získat zpátky ztracenou legitimitu a zůstanou i nadále u 

moci. Čtvrtý případ se týká reformátorů, kteří chtějí prostřednictvím 

demokratizace zlepšit postavení své země (např. snížení sankcí, příchod 

ekonomické a jiné pomoci a hlavně zvýšení legitimity). Pátá skupina se pak 

týká zemí, kde si reformátoři uvědomí, že demokracie je pro jejich zemí 

žádoucí formou vlády. 

Přestože se na scéně objevili nějakých způsobem reformátoři, 

neznamená to, že by souhlasili se změnou režimu. Naopak, snaha vyjít vstříc 

opozici formou určitých ústupků (ať už je to zmírnění cenzury, opětovné 

zavedení respektování základních lidských práv nebo tolerance občanské 

společnosti) je pouze snahou neztratit moc a naopak posílit vlastní legitimitu. 

2. Získání moci. Aby bylo možné zahájit transformační proces, je třeba, aby 

reformátoři získali rozhodující moc ve vedoucích strukturách 

nedemokratického režimu. Huntington popisuje tři způsoby nabytí moci. 

V prvním případě vládci, kteří byli dlouhou dobu u moci, zemřeli. Jejich 

nástupci poté mohli zahájit demokratizační proces. Jako příklad Huntington 

uvádí Španělsko, kdy generál Franco jmenoval za svého nástupce Juana 

Carlose, a Taiwan, kde byl jako nástupce Chiang Kai-sheka jmenován Chiang 

Ching-kuo. Ve druhém případě je to systém sám, který regulérní cestou umožní 

změnu ve vrcholném vedení a nástup reformátorů. Huntington tady jmenuje 

Brazílii a Mexiko, kde v rámci vojenských režimů došlo po výměně presidentů 

k postupnému demokratizačnímu trendu. Ve třetím případě musí reformátoři 

najít způsob, jak odstranit odpůrce změn ve vládě a dosadit zde vlastní vedení. 

Jako příklad je zde uváděn puč v Ekvádoru, Peru nebo Nigérii. Dalším řešením 

se ukázala být stranická konference v Maďarsku v roce 1988, kdy byl sesazen 

János Kadár a nahrazen Karoly Groszem, který byl ovšem o rok později 

odstaven těmi samými reformátory. 
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3. Neúspěšná liberalizace. Průběh a výsledek liberalizace záleží v hlavní míře 

na samotných liberalizátorech, kteří ji uskutečňují.4 Často se u moci neudrží 

dlouho a jsou nahrazeni někým progresivnějším. Nebo se naopak stává, že 

přílišná očekávání od nového vedení nejsou naplněna, což vede k propuknutí 

nepokojů a nestabilitě a v konečném důsledku k opětovnému uchopení moci 

odpůrci změn starého režimu.  

4. Opětovné získání legitimity: porážka odpůrců změn ve vládě. Pokud se 

reformátorům podaří získat moc, může být zahájen proces postupných změn, 

přičemž demokratizace může být jedním z výsledků. Je ovšem nutné snažit se 

kontrolovat a oslabovat odpůrce změn ve vládě, kteří se naopak snaží oslabit 

reformátory. Ve vojenských režimech to nejčastěji bývá pokus o puč, v jiných 

nedemokratických režimech se odpůrci změn ve vládě snaží podkopat autoritu 

reformátorů. Jedním ze způsobů ze strany reformátorů, jak čelit tlaku, je 

vytvořit silný post nejvyššího vládního představitele. Důležitým krokem pak je 

zajištění si podpory na důležitých postech postupným dosazením lidí, kteří by 

podporovali reformy. Otázka legitimity byl úkol, který mnozí reformátoři 

vyřešili uznáním zpětné legitimace, což znamenalo, že prohlásili nový režim za 

legitimní díky základům toho starého. Ten tak získal znovu legitimitu a tím ji 

neztratili ani sami jeho představitelé, protože v opačném případě by museli 

odevzdat moc opozici. 

5. Kooptace opozice. Když se dostanou reformátoři k moci, obvykle jsou 

zahájeny jednání s opozicí. Protože ale není jisté, jak se zachovají odpůrci 

reforem ve vládě, reformátoři se především snaží podporovat demokratizační 

snahy ve společnosti a jejich zájmy se soustředí také na podporu umírněných 

v rámci opozice. Na konci vyjednávání je nejdůležitější spolupráce 

s vedoucími představiteli opozice a rovněž přesvědčení armádních složek, aby 

přistoupily na demokratizační změny.  

Typický pro transformaci je pak také fakt, že bývalí vládní představitelé 

starého režimu nejsou potrestáni nebo dokonce zbaveni života, protože to jsou 
                                                 
4 K této fázi může dojít, ale také nemusí. Proto se ani čtvrtá fáze nemusí vyskytnout, pokud 
není přítomna tato a nebo proto, že fáze tři se uskuteční, ale jak už bylo řečeno, moc opět 
uchopí odpůrci změn a drží ji. 

- 22 - 



hlavně oni, kdo spoluurčuje vývoj celého transformačního procesu. 

(Huntington 1991: 124–142). 

 

Nahrazení (replacement) 

 

 Nahrazení se liší od transformace tím, že hlavní úlohu zde nehraje 

režim, ale opozice. Jak uvádí Huntington, tento typ přechodu není příliš častý, 

do roku 1990 se jich uskutečnilo pouze šest. K nahrazení došlo např. 

v Rumunsku, Řecku nebo v Argentině. Reformátoři ve vládě jsou slabí nebo 

vůbec žádní a naopak silnou pozici mají odpůrci změn režimu. K nahrazení 

může dojít tehdy, pokud opozice získá rozhodující moc, kterou režim postupně 

ztratí. Poté však následují vyjednávání uvnitř opozice o novou podobu režimu.  

 Tradiční opozicí ve všech autoritářských režimech jsou studenti, kteří se 

však mohou pouze přidat k jiným skupinám, sami nejsou dost silní na to, aby 

mohli svrhnout vládu. Další složkou opozice je často církev a také střední třída. 

Naproti tomu tradiční oporou autoritářského režimu je armáda. Pokud vláda 

ztratí její podporu, s největší pravděpodobností padne. Pokud se opozice bude 

snažit získat mezinárodní podporu, především Spojené státy americké, může to 

výrazně přispět k oslabení moci vládní garnitury, stejně tak jako k její 

diskreditaci vyzdvihováním vládní korupce a užívání násilí a nezákonných 

prostředků ze strany nedemokratických vládců. 

 Oproti transformaci se nahrazení také liší ve způsobu zdůvodnění 

legitimity. Zatímco v transformaci je kladen důraz na zpětnou legitimitu 

spojenou s předchozím režimem, zde se noví vůdci snaží vyzdvihnout novou 

legitimitu, která se nijak neopírá o starý režim. Oni sami pak zdůrazňují to, že 

rovněž nejsou nijak spojeni se starým pořádkem a jejich legitimita vychází 

z nového režimu. Co se týká vedení starého režimu, není mu dopřán 

jednoduchý odchod z politiky. Jednou formou trestu je nucený odchod do exilu 

(Marcos), dalším pak soudní řízení s následným potrestáním, vězení nebo i 

poprava. 
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 Po pádu starého režimu je často nejasné, kdo převezme moc a stane se 

rozhodující silou v novém režimu. Ideální situace by nastala, kdyby se opozice 

dokázala sjednotit. Jak už bylo řečeno, opozici tvoří umírnění a radikálové. 

Pokud se k moci dostane radikální složka opozice, může se stát, že se nenaplní 

očekávání vkládané do nového režimu a po čase může dojít i k návratu 

nedemokratické formy vlády. Pokud má země dřívější zkušenosti s demokracií, 

ve společnosti vládne všeobecný konsenzus po znovuzavedení lidských práv a 

rozhodující moc získají umírněné složky, existuje velká pravděpodobnost, že 

výsledkem celého procesu bude demokracie (Huntington 1991: 142–151). 

 

Sjednaný přechod (transplacement) 

 

 Při této formě přechodu k demokracii spolupracují představitelé režimu 

i opozice. Režim si je vědom, že není tak silný, aby dokázal potlačit opozici a 

je ochoten přistoupit k jednání. Opozice si ovšem také uvědomuje, že není 

schopna režim svrhnout. Proto jediné východisko je vyjednávání mezi režimem 

a opozicí. Huntington řadí do této kategorie jedenáct z třiceti pěti přechodů 

k demokracii v rámci třetí vlny a za nejvýznačnější označuje Polsko, 

Československo nebo Koreu. 

 Pokud se opozice domnívá, že časem nastane příhodná doba k svržení 

režimu a naproti tomu režim doufá, že se mu povede opozici rozptýlit a utlumit 

její snahy, není možno vyjednávat. Ke sjednanému přechodu dojde tehdy, 

pokud si oba aktéři uvědomí, že jejich postoje se musí vzhledem k dané situaci 

změnit. Obvykle vše začíná postupnou ztrátou moci režimu, čehož využívá 

opozice k zisku podpory od různých organizací a zároveň se snaží režim ještě 

více oslabit. Vládnoucí přestavitelé na tyto snahy reagují použitím různých 

zákazů a nezřídka násilí za využití ozbrojených složek, pokud následně 

nepřistoupí na vyjednávání. Situace se pak dostává do bodu, kdy si opozice i 

režim uvědomí nutnost začít vyjednávat. Oba tábory musejí být ochotny 

riskovat jednání, bez této ochody by k žádnému přechodu nedošlo. Pokud 

některá složka opozice nebo režimu není ochotna vyjednávat, prodemokraticky 
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orientované složky se snaží vyvíjet nátlak, aby na jednání přistoupili. Jak uvádí 

Huntington, sjednaným přechodům předcházely demonstrace, násilí, vyhlášení 

výjimečného stavu nebo stávky. 

 Aby bylo vyjednávání co nejúspěšnější, je dobré, aby se opozice co 

nejvíce sjednotila, což je však při množství existujících skupin těžko 

dosažitelný požadavek. Vždy se najde část opozice, která se obává, že výsledky 

jednání sklouznou k přílišnému kompromisu, který není ochotna akceptovat, a 

proto místo vyjednávání hodlá pokračovat v tlaku na režim, který by vedl 

k jeho odstranění. Je proto důležité, aby se režim i opozice chápali navzájem 

jako vhodní partneři pro budoucí úspěšná vyjednávání. 

 Režim je často ochoten vyjednávat s představiteli opozice, které 

předtím dala uvěznit. Jejich uvěznění často zvýšilo jejich morální autoritu a 

režim tak vidí větší šanci dohodnout se s někým, kdo je výrazná a respektovaná 

osobnost v rámci opozice a často i na veřejnosti. Reformátoři v rámci režimu, 

kteří se zasadili o to, aby tito opoziční představitelé byli propuštěni, tak často 

vidí šanci na lepší výsledky jednání a také na zlepšení vlastních podmínek 

poté, kdyby byli nuceni odejít a vzdát se vlády. 

 Aby vyjednávání byla úspěšná, je důležité, aby v režimu měli převahu 

reformátoři nad odpůrci reforem a v opozici dostali umírnění pod kontrolu 

extrémisty. Pokud by jednání zkrachovala, odpůrci reforem a opoziční 

radikálové by se mohli snažit odstranit jednající skupiny a situace by se stala 

nepředvídatelnou.  I v případě, že jednání pokračují úspěšně, je třeba sledovat 

radikály z obou táborů. 

 Důležitou součástí vyjednávání jsou garance pro představitele starého 

režimu. V transformaci téměř nikdy vládní činitelé potrestáni nejsou, v případě 

nahrazení téměř vždy ano. Jedná se o ochranu před potrestáním a také se 

diskutuje o budoucím rozdělením moci, které pak bývá uskutečněno pomocí 

svobodných voleb nebo dohodou o sdílení moci (Huntington 1991: 151–163). 
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1. 3. Teorie přechodů podle Adama Przeworského 

  

 Podle Przeworského je přechod „strategická situace vznikající 

s kolapsem diktatury“ (Przeworski 1991: 37), ale nikde není řečeno, že jeho 

výsledkem bude opravdu demokracie. Proto má problém s termínem přechod 

k demokracii, který už dopředu říká, k čemu přechod směřuje. Přechod sám o 

sobě rozhodně nemusí vyústit v demokracii, ale může vzniknout forma hybridu 

nebo se země navrátí opět k nějaké nedemokratické formě režimu.  

Základem Przeworského modelu přechodu k demokracii, který popisuje 

ve své knize Democracy and the market. Political and economic reforms in 

Eastern Europe and Latin America, jsou dvě etapy – liberalizace 

(liberalization) a demokratizace (democratization). Nejdůležitější roli zde hrají 

představitelé autoritářského režimu a občanská společnost, resp. její autonomní 

organizace. Przeworski ve své práci vychází, na rozdíl od jiných autorů, 

z velké části z teorie her, jak uvádí Bernard, Przeworski „vidí přechod 

k demokracii jako sérii her“ (Bernhard 1994: 55).   

Dvořáková a Kunc uvádějí, že základem liberalizace je „obecně 

pociťovaná možnost restaurace autoritářství a konkrétně přítomnost institucí a 

struktur starého režimu, jejichž funkce pouze postupně slábne, přičemž však 

není vyloučeno její oživení“ (Dvořáková, Kunc 1994: 90). Demokratizaci pak 

definují jako fázi, kde je hlavní charakteristikou „budování demokratických 

institucí a postupné zvyšování systémové stability z hlediska jistoty o 

pravidlech hry a nejistoty o jejím výsledku“ (Dvořáková, Kunc 1994: 90). 

 

Liberalizace 

Liberalizace začíná v okamžiku, když se elity vládnoucího režimu 

rozhodnou pro určité otevření a povolí vznik autonomních organizací občanské 

společnosti.5 Jak k takovému otevření dochází? Důležitou věcí je zde fakt, že 

                                                 
5 Autoritářský režim na rozdíl od totalitního může povolit fungování organizací občanské 
společnosti do té míry, pokud nemají přímé politické požadavky. Režim tedy může tolerovat 
apolitické organizace, které se příliš neorganizují. 
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jednak dochází k mobilizaci společnosti a také to, že garnitura vládnoucího 

režimu není jednotná, ale je rozštěpená na liberalizátory a na zastánce tvrdé 

linie, tedy na ty, kteří si změny režimu nepřejí. „Lidová mobilizace signalizuje 

potencionálním liberalizátorům možnost aliance, která by mohla změnit poměr 

sil v rámci mocenského bloku v jejich prospěch; viditelné štěpení uvnitř 

mocenského bloku občanské společnosti naznačuje, že politický prostor pro 

vznik autonomních organizací byl otevřen“ (Przeworski 1991: 57).6  

Przeworski se pak zabývá tím, jak budou liberalizátoři postupovat 

v případě, že otevření režimu se bude jevit jako reálné. Upozorňuje však na to, 

že cílem liberalizátorů není zahájení přechodu k demokracii, ale jde jim nejvíce 

o posílení vlastních pozice na úkor zastánců tvrdé linie a také o zmírnění napětí 

ve společnosti. Pokud se rozhodnou zachovat si svou pozici v rámci stávajícího 

mocenského bloku, výsledkem bude SDIK (status quo – diktatura/ status quo 

dictatorship). Dalším řešením pak může být ochota liberalizátorů otevřít režim 

a z části začít tolerovat autonomní organizace občanské společnosti. Pokud se 

občanská společnost rozhodne na tuto spolupráci přistoupit a vstoupí do 

organizací vytvořených režimem, pak výsledkem bude RDIK (rozšířená 

diktatura/ broadened dictatorship) a liberalizační strategie tak byla úspěšná. 

Když se ale občanská společnost rozhodne pokračovat ve své organizaci, mají 

liberalizátoři možnost buď přistoupit k represím lidové mobilizace nebo 

souhlasit s občanskou společností a pokračovat v přechodu (k demokracii)/ 

transition. Jestliže se rozhodli pro represe a ty byly úspěšné, výsledkem bude 

ZDIK (zúžená diktatura/ narrower dictatorship). Pokud došlo k jejich selhání, 

výsledkem je povstání/ insurrection (Przeworski 1991: 61). 

        

Jak říká Przeworski, proces liberalizace se může rozběhnout pouze 

tehdy, pokud nějaká skupina uvnitř autoritářského režimu dává přednost 

rozšířené diktatuře před statusem quo. Jsou to liberalizátoři, pro které v tomto 

momentě občanská společnost představuje přirozeného spojence proti 

                                                 
6 Liberalizace je tedy: „výsledkem interakce mezi štěpením autoritářského režimu a 
autonomními organizacemi občanské společnosti“ (Przeworski 1991: 57). 
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zastáncům tvrdé linie. A povstání je pak nejhorším řešením pro všechny. 

Pokud všichni znají preference ostatních, pak podle Przeworského může být 

výsledkem pouze status quo nebo rozšířená diktatura. Liberalizátoři tedy mají 

následující strukturu preferencí ohledně možných výsledků: RDIK > SDIK > 

přechod > ZDIK > povstání. V tomto případě je podle Przeworského jasné, že 

pokud dojde k otevření režimu a liberalizátoři přistoupí na organizaci občanské 

společnosti, budou se sami muset stát reformátory. Protože však preferují status 

quo před přechodem, k otevření nedojde. 

Jiná struktura preferencí však nastane v případě, kdy se liberalizátoři 

domnívají, že budou moci s úspěchem využít represe. Jejich volba pak bude 

RDIK > SDIK > ZDIK > přechod > povstání. Jak liberalizátoři, tak občanská 

společnost ví, že při přílišné organizaci občanské společnosti liberalizátoři 

použijí represe. Protože však je pro občanskou společnost přijatelnější 

rozšířená diktatura než status quo, pokračuje v organizaci. A protože je tato 

preference lepší také pro liberalizátory, zahájí otevření. Výsledkem je rozšířená 

diktatura. 

Jak tedy může dojít k přechodu? Przeworski předkládá dvě řešení, která 

jsou založená na chybném předpokladu některého z obou aktérů.  

V prvním případě jsou liberalizátoři ve skutečnosti proto-

demokratizátory a jejich preference jsou RDIK > přechod > SDIK > ZDIK > 

povstání. Protože liberalizátoři ví, že stoupenci tvrdé linie by nebyli ochotni 

přistoupit na liberalizaci, kdyby znali jejich skutečné preference, je třeba tyto 

před nimi skrývat. Liberalizátoři před stoupenci tvrdé linie tak avizují, že jejich 

preference jsou RDIK > SDIK > ZDIK > přechod > povstání a ti jim věří. 

Může se také stát, že zastánci tvrdé linie preferují status quo a nedají 

souhlas k zahájení liberalizace nebo si přejí zúženou diktaturu, které by dosáhli 

odstavením liberalizátorů z mocenského aparátu. Proto jsou pak ochotni dát 

souhlas k liberalizaci, což by mělo za následek organizaci společnosti, která se 

podle nich nesprávně domnívá, že liberalizátoři jsou proto-demokratizátory. 

Nakonec by došlo k represím, což by pak podle nich mělo za následek zúženou 

diktaturu. Protože ale uvěřili v nepravdivé preference liberalizátorů, výsledkem 
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by byl nakonec přechod. Tento scénář vychází z předpokladu, že liberalizátoři 

soustavně klamali zastánce tvrdé linie a zároveň signály vysílané občanské 

společnosti byly správně pochopeny. 

Ve druhém případě jsou preference liberalizátorů RDIK > SDIK > 

ZDIK > přechod > povstání, přičemž ale věří v úspěšnost represí, které 

povedou k zúžené diktatuře. Společnost už však v úspěch represí nevěří a 

stejně tak si nemyslí, že by je liberalizátoři hodlali dále používat. Proto 

pokračuje ve vlastním organizování a liberalizátoři dojdou k poznání, že 

hrozby represemi už nejsou efektivní. Proto nakonec dávají přednost přechodu 

(Przeworski 1991: 62–64, Dvořáková, Kunc 1994: 87–89). 

Kromě těchto dvou příkladů nabízí Przeworski ještě další vysvětlení: a) 

sociologické a b) psychologické). Co se týká sociologického hlediska, začnou 

být vůdčí osobnosti občanské společnosti známé a jsou ustavovány osobní 

kontakty. Liberalizátoři tak blíže poznají ty, se kterými vedou jednání a zjistí, 

že se jich nemusí obávat jak se původně domnívali. Opozice je navíc ochotna 

přijmout ústupky a je svolná ke kompromisům. Liberalizátoři proto mění své 

preference a navíc začnou považovat represe za nehumánní záležitost. Druhé 

hledisko je psychologické. Liberalizátoři mohou být neracionálním aktérem, 

který svá přání nezakládá na skutečných informacích, naopak je může tajit. 

Věří, že vnější i vnitřní podmínky nakonec povedou k tomu, že režim nebude 

mít jinou možnost než se otevřít a oni budou schopni vyhrát svobodné volby a 

zůstanou u moci.  

Z výše uvedeného je tedy patrné, že liberalizátoři jsou významným 

aktérem, na němž závisí vývoj případného procesu liberalizace. Ta je často 

úspěšná proto, že liberalizátoři dovedně skrývali své pravé záměry před 

zastánci tvrdé linie a zároveň s úspěchem spolupracovali s občanskou 

společností.  

Pokud je liberalizace úspěšná, může přejít do fáze demokratizace 

(Przeworski 1991: 64–66, Dvořáková, Kunc 1994: 89–90). 
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Demokratizace 

 Tato etapa je od té předešlé odlišná. Především jde o postavení 

opozičních aktérů. Zatímco v procesu liberalizace byli důležitější složkou 

liberalizátoři a opozice byla v podružném postavení, v této fázi už je opozici 

možno považovat za aktéra v rovném postavení k vládnoucímu režimu, který 

se aktivně podílí na pokračujících změnách režimu. Opozice se snaží, aby její 

vliv byl stále vyšší. Dvořáková a Kunc uvádějí, že o demokratizaci se začíná 

mluvit „od okamžiku, kdy se alespoň část skupin dříve odstavených od 

politického systému začne domlouvat s částí někdejší autoritářské koalice na 

nových pravidlech hry, respektive na tom, jak budou stará pravidla měněna“ 

(Dvořáková, Kunc 1994: 91). V této demokratizační fázi lze podle 

Przeworského najít opět čtyři skupiny aktérů. Dvě v rámci vládnoucího režimu, 

kterými jsou reformátoři a zastánci tvrdé linie a dvě na straně opozice, kde se 

jedná o radikály a umírněné. K zastáncům tvrdé linie lze přiřadit byrokracii 

nebo policii, k reformátorům pak politiky starého režimu nebo příslušníky 

buržoazie (Říchová 2000: 254). V opozici se radikálové a umírnění shodují ve 

společném cíli, zato rozpory panují v odlišných prostředcích na jejich dosažení. 

K této etapě také patří vyjednávání o podobě nových demokratických 

institucí a demokratických pravidlech platících v novém systému, která budou 

závazná pro všechny. Przeworski nastiňuje dvě fáze nebo jakési subetapy. 

První hovoří o nutnosti vymanit se z předchozího nedemokratického režimu. 

Zde je nejdůležitější, aby spolupracovali reformátoři7 a umírněná opozice. 

Pouze tím, že budou společně postupovat proti zastáncům tvrdé linie a 

radikální opozici se mohou vytvořit podmínky pro úspěch demokratizace. 

Druhá subetapa je charakteristická tím, že se začíná rozrůzňovat původně 

jednotný blok stojící proti nedemokratickému režimu a začíná se vytvářet 

pluralitní systém. Vše je provázeno vznikem politických stran a hnutí 

s vlastními programy a vytvářejí se pravidla příznačná pro demokratický 

systém. 

                                                 
7 Přeměnili se v ně liberalizátoři z bývalého režimu. 
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Przeworski předkládá čtyři různé varianty režimů, které vzniknou 

různou spoluprací mezi jednotlivými aktéry. 

 

1. Přetrvává status quo. V tomto případě jsou liberalizátoři i umírněná opozice 

stále ve spojení se svými partery z jednotlivých táborů (zastánci tvrdé linie a 

radikálové), ze kterého nejsou schopni se vymanit. Systém se tak není schopen 

nikam dále posunout. Jak říkají Dvořáková a Kunc, budoucnost je nejistá, 

podle nich je však velmi pravděpodobným scénářem občanská válka. 

(Dvořáková, Kunc 1994: 94–95). 

2. Přežívá starý režim s určitými ústupky. V tomto případě se režim téměř 

nemění, vedení starého režimu ponechává nanejvýš malý prostor pro určitou 

liberalizaci. Děje se tak proto, že umírněná opozice spolupracuje s reformátory, 

ale ti jsou stále spojeni se zastánci tvrdé linie. Navíc režim je silnější než 

opozice. 

3. Demokracie bez záruk. Umírněná opozice spolupracuje s reformátory, sama 

se však nezbavuje vazeb na radikální opoziční partnery. Je tedy silnější než 

režim a tudíž dominantním aktérem přechodu. 

4. Demokracie se zárukami. V tomto modelu dosáhli dohody umírnění v rámci 

opozice a reformátoři, přičemž ani jeden z nich nemá vazby či nespolupracuje 

s partnery ze svých bloků (tj. se zastánci tvrdé linie a s radikální opozicí). Zde 

se také aktéři domlouvají na podobě a fungování institucí budoucího režimu, 

stejně tak na časovém harmonogramu, podle kterého bude celý proces probíhat 

a na garancích, které jsou nejdůležitější pro aktéry starého režimu. Děje se tak 

v těchto případech nejčastěji formou kulatých stolů a garance, které bývalá 

garnitura požaduje, se týkají jejich vyhlídek na možnost znovu zapojení se do 

politického života v budoucnosti. Neméně důležitým bodem pak jsou garance, 

které zaručí, že představitelé starého režimu nebudou sankcionováni za zločiny 

spáchané v minulosti. 

 Przeworski se zamýšlí nad tím, jak je možné, aby se z reformátorů stali 

demokraté a došlo k úspěšnému přechodu, tedy aby uspěla demokratizace. 

Poukazuje na to, že reformátoři si na začátku přejí rozšířenou diktaturu a ne 
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úplnou demokracii. Jejich preference jsou RD > DMZ > SQD > DM. Vědí, že 

sami nemají příliš velkou politickou sílu, což by se projevilo i v novém 

demokratickém systému. Jak tedy změnit jejich preference? Przeworski říká, že 

je to možné právě tím, že jim budou do budoucna poskytnuty garance. Přechod 

tak bude možný, neboť jejich preference se změní na DMZ > DM > RD > SQD 

(Bernard 1994: 64–65). Umění opozice tedy spočívá v tom, že poskytnutím 

záruk vedení bývalého režimu docílí stavu, kdy všem účastníkům bude 

připadat demokracie jako nejlepší východisko. 

 SQD – přetrvává status quo 

 RD – přetrvává režim s určitými ústupky, rozšířená diktatura 

 DM – demokracie bez záruk 

 DMZ – demokracie se zárukami 

(Przeworski 1991: 66–79; Říchová 2000: 253–255; Dvořáková, Kunc 1994: 

91–94). 

 

1. 4. Teorie přechodů podle Dankwarta Rustowa 

 

 Dankwart Rustow se v šedesátých letech jako jeden z prvních autorů 

zabývajících se přechody k demokracii pokusil své knize Transitions to 

Democracy: Toward a Dynamic Model vymezit etapy přechodu k demokracii. 

Zabýval se otázkou demokracie a došel k závěru, že podmiňovat demokracii 

stupněm ekonomické úrovně nebo sociálními podmínkami je chybný 

předpoklad. Podle něj je důležitý pouze jediný faktor a tím je národní jednota, 

což znamená, že „většina obyvatel nesmí mít pochyby či vnitřní výhrady k jaké 

politické komunitě patří“ (Rustow 1970: 350). Konflikty a spory se mohou 

vyskytnout v každé společnosti, pokud je ale tato společnost soudržná, najde 

cestu, jak je demokraticky vyřešit, neboť toto je podle Rustowa podstatou 

demokracie.  

Dvořáková a Kunc uvádějí, že podle Rustowa demokracie je „málokdy 

chtěný cíl, zato většinou vzniká jako vedlejší produkt jiných bojů a konfliktů a 
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jako výsledek poznání, že konflikt nelze řešit zničením protivníka“ 

(Dvořáková, Kunc 1994: 21). 

Rustow se ve své práci zabýval také faktory, které činí demokracii 

stabilní a podotýkal, že se nemusejí shodovat s těmi faktory, které mohou vést 

k demokracii. Opětovně navíc zdůrazňoval, že ekonomické a sociální faktory 

nejsou nezbytnou podmínkou pro vytvoření demokracie. Kromě toho 

podotýkal, že nejdůležitější otázky jedné fáze mohou být v těch dalších 

podružné. Jak už bylo zmíněno výše, Rustow se domnívá, že demokracie řeší 

konflikty ve společnosti, které ale nejsou všude ve světě stejné. Podle něj tedy 

„vznik demokracie není geograficky jednotný proces: existuje mnoho cest 

vedoucích k demokracii“ (Rustow 1970: 346). 

V procesu transformace je důležité, aby poměr mezi soupeřícími 

skupinami byl vyvážený, aby žádná nezískala převahu nad těmi druhými, 

protože to by mohlo celý proces pozdržet nebo zcela ochromit. Aktér, který by 

dosáhl výhodnějšího postavení, by mohl přestat vnímat ostatní aktéry jako 

rovnocenné soupeře a případně zastavit jednání, což by ohrozilo další vývoj a 

snahy nalézt kompromis a konsensus. Rustow proto zdůrazňuje, že pro 

snadnější průběh celého transformačního přechodu je důležitá vyváženost na 

všech stranách . 

Autor vymezuje tři fáze přechodu: 

a) přípravná fáze (preparatory phase) 

b) rozhodující fáze (decision phase) 

c) uvykací fáze (habituation phase) 

 

Přípravná fáze. V této fázi začíná demokratizační proces, který je výsledkem 

nebo spíše reakcí na nekonečný politický boj. Formuje se zde skupina, která je 

reprezentantem nějaké skupiny (typické jsou např. sociální třídy) a staví se do 

opozice proti vládnoucím elitám. Burcuje ke koordinovaným akcím. Sociální 

složení těchto  skupin se ale liší v každé zemi, takže zde nelze zobecňovat. 

Také však nelze říci, že všichni aktéři uvnitř takovéto skupiny sdílejí stejné 

názory ohledně budoucího vývoje. Nemusí ještě například hlásat demokratické 
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požadavky, tj. demokracie zde rozhodně nemusí představovat společný 

budoucí cíl. Spojuje je zde především odmítání stávajícího režimu a díky tomu 

jsou schopni spolupracovat.  

 V této fázi postupně dochází k vytvoření dvou soupeřících táborů, elity 

stávajícího režimu a opozice. Ta se však často potýká s problémem, kdy má 

mnoho členů nebo naopak příliš málo. Jak bylo uvedeno výše, pokud zde získá 

rozhodující převahu jeden nebo druhý aktér, proces demokratizace bude 

ohrožen. Přípravná fáze je ukončena poznáním aktérů, že se nedokáží 

navzájem zničit a ochotou politických vůdců uznat některé demokratické prvky 

jako jsou volební právo nebo ochota jednání s opozicí. Pokud přetrvá 

odhodlání pokračovat ve vzájemných jednáních, vstupuje celý proces do 

rozhodující fáze. 

 

Rozhodující fáze. Zde se rozvíjejí jednání, při kterých se aktéři snaží 

dohodnout na stále obsáhlejších tématech, pro která se snaží najít vzájemný 

konsenzus a zároveň se snaží shodnout, jak řešit případné budoucí konflikty. 

Významným mezníkem je zde uzavření dohod, ve kterých si jednotliví aktéři 

zaručují vzájemné nezničení a zároveň každá strana bere toho druhého jako 

seriózního partnera pro vzájemná jednání. 

 Ani v této fázi však ještě ani v jednom táboře nezískali rozhodující 

převahu aktéři, jejichž cílem je konečné prosazení demokracie. Jednotlivé 

skupiny se stále nedokáží shodnout na tom, jakou cestou by se měl stávající 

režim transformovat nebo jak by měl vypadat po dokončení celého procesu. 

Souhlasí ale s tím, že je nutné pokračovat v zahájené demokratizaci, že je nutné 

dále pokračovat v institucionalizaci demokratických procedur a hledat taková 

řešení, která budou přijatelná pro všechny zúčastněné a současně nebudou 

důvodem pro jednu nebo druhou skupinu zastavit jednání. 

 

Uvykací fáze. Pro tuto fázi jsou charakteristické dva aspekty, kterými jsou 

přijetí demokratických principů politickými vůdci a rozšíření těchto 

demokratických mechanismů do občanské společnosti. Pokud se podaří 
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prosadit demokratické tendence v co největším možném rozsahu mezi 

obyvatelstvo, pak je zde velká šance na prosazení demokracie a úspěšné řešení 

konfliktů hledáním společného konsenzu. Přechod k demokracii může být tedy 

úspěšný pouze tehdy, pokud se političtí vůdci i občané naučí přijímat dohody a 

vytvářet kompromisy ve vzájemných jednáních, přijmou demokratické 

principy za hlavní podstatu systému a dále je šíří do sféry běžných záležitostí 

společnosti. 

 Až v uvykací fázi se tedy šíří aplikace demokratických prostředků celou 

společností a politici, kteří dříve přijali demokracii pouze za účelem kalkulu, 

jsou postupně nahrazováni přesvědčenými demokraty (Rustow 1970: 350–363; 

Dvořáková, Kunc 1994: 18–21; Říchová 2000: 249–251). 
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2. Vývoj československého komunismu po rok 1968 

 

2. 1. Období let 1948 – 1967 

 

Proces Pražského jara je vyústěním dvacetileté vlády Komunistické 

strany Československa, která se dostala k moci v roce 1948. Tato podkapitola 

stručně zachycuje nejdůležitější události a vývoj československého komunismu 

od února 1948, druhá se zaměřuje na  nejdůležitější momenty procesu 

Pražského jara. 

 

 Komunisté se dostali k moci v  únoru 1948, kdy prezident Edvard 

Beneš po silném nátlaku komunistů přijal demisi podanou ministry 

demokratických stran8 a jmenoval novou vládu navrženou Klementem 

Gottwaldem. Sám v květnu 1948 abdikoval a novým prezidentem se stal právě 

Gottwald. Ve volbách konaných v témže roce už voliči nemohli vybírat mezi 

více stranami, protože byla postavena jednotná kandidátka Národní fronty. 

Komunisté si takto nedemokraticky zajistili ve volbách vítězství, které 

znamenalo definitivní konec demokracie v Československu a nástup totalitního 

režimu. Komunisté okopírovali a zavedli v zemi sovětský politický a 

ekonomický systém, který je oficielně založen na diktatuře proletariátu, ve 

skutečnosti se k moci dostala úzká skupina stranického vedení, která se opírala 

o armádu a tajnou policii. Také kulturní a celospolečenský systém byl 

přeorientován „s cílem co nejvíce se přiblížit sovětskému vzoru“ (Pithart 1990: 

253). Československo se stalo součástí sovětského bloku a jeho zahraniční 

politika vycházela z politiky Sovětského svazu. 

                                                 
8 Demisi podali ministři ze strany národně socialistické, strany lidové a strany slovenských 
demokratů. Počítali s tím, že prezident jmenuje vládu novou a tím dojde k oslabení komunistů 
(Pithart 1990: 247). 

- 36 - 



 Po komunistickém převratu došlo k začlenění sociální demokracie do 

KSČ a na Slovensku byla zlikvidována Demokratická strana, ostatní strany 

fungovaly pouze jako satelity KSČ v rámci Národní fronty. V průběhu 

padesátých let došlo k hromadnému znárodňování podniků a ke kolektivizaci 

zemědělství, cíleně byly likvidovány střední vrstvy obyvatelstva, řemeslníci, 

živnostníci a inteligence. Komunisté prováděli vykonstruované procesy, které 

byly zaměřeny na boj s tzv. třídními nepřáteli. Za ty byli považováni kromě 

výše uvedených příslušníci především katolické církve, členové 

nekomunistických stran a postupně také „nepřátelé ve vlastních řadách“9  

(Pithart 1990: 105). Mnoho politicky nepohodlných lidí bylo posláno do táborů 

nucených prací nebo byli uvězněni. 

 Výsledkem všech těchto změn padesátých let byla postupná změna 

společenské struktury, ze které vymizely střední vrstvy a inteligence a lidé na 

vedoucích místech byli nahrazováni lidmi s nižším vzděláním. Díky těmto 

přeměnám se československá společnost dostávala do kulturního i morálního 

úpadku a podobně na tom byla i ekonomika, která kvůli direktivnímu řízení 

začala zaostávat za Západem. Důležité roky 1953, kdy zemřel Stalin a 

nedlouho po něm také Gottwald a především pak rok 1956, když na XX. sjezdu 

KSSS její první tajemník Chruščov „odhalil Stalinův kult“, přinesly změny do 

socialistických států sovětského bloku, ne však do Československa. Zatímco 

Poláci a Maďaři začali vzdorovat mocenskému monopolu SSSR a došlo u nich 

zároveň k polarizaci strany stejně jako společnosti (Pithart 1990: 261), 

v Československu moc dál drželi a nehodlali nic měnit představitelé KSČ 

(Pithart 1990: 157–161). Stále probíhaly procesy a dále zaostávala ekonomika. 

V roce 1960 pak byla přijata nová ústava, která ukotvila vedoucí roli KSČ, 

stejně tak oficielní ideologii marxismus-leninismus a upevnila státní 

centralismus. Na Slovensku byly omezeny pravomoci Slovenské národní rady 

a  zrušen sbor povereníků. 

                                                 
9 Např. proces s Rudolfem Slánským, který se významně podílel na výstavbě celého 
represivního aparátu. 
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 Šedesátá léta jsou charakteristická rostoucí nespokojeností se 

současným stavem systému a snahami o určité reformy zejména v ekonomické 

oblasti. Občané si připadali odtržení od mocenských a vedoucích struktur, 

požadovali více demokracie a občanských práv (Pauer 2004: 11). Kromě toho 

ale docházelo u určitému uvolnění. Především se některým lidem podařilo 

vycestovat10 a mnoho dalších získalo cestovní doklady. Proběhlo také několik 

vln amnestií, kdy se  z vězení se vrátili političtí vězni. (Vančura 1990: 10–16). 

Režim však přistoupil k rehabilitacím postižených v padesátých letech pouze u 

komunistů. Částečné uvolnění zaznamenala československá kultura, hlavně 

film a literatura.11 Na Slovensku rostla rovněž nespokojenost se systémem, ale 

vyprofilovala se v národnostní požadavek federalizace. Československá 

veřejnost pociťovala nedostatky systému dennodenně a otázka ekonomické 

reformy se jevila jako velmi aktuální. Postupně byl režim a zejména Antonín 

Novotný vnímán jako ten, který tuto reformu oddaluje (Kural a kol. 1993: 11). 

Situace se měnila i uvnitř samotné KSČ, kde se postupně vytvořilo reformní 

křídlo nesouhlasící s postupem Novotného. Na IV. sjezdu spisovatelů došlo 

k odsouzení dogmatické politiky Novotného vedení strany a po vyloučení 

několika spisovatelů a snaze o přísnější direktivní zásahy ve sdělovacích 

prostředcích se na konci roku 1967 naplno projevil rozpor v KSČ. Kritika 

přišla z mnoha stranických organizací v republice12 a sami straničtí funkcionáři 

Novotného také kritizovali za jeho protislovenské postoje. Slovenští komunisté 

proto už v prosinci 1967 vyslovili návrh na odvolání prvního tajemníka z 

funkce. Novotný se pokusil získat podporu Leonida Brežněva při jeho návštěvě 

Prahy v prosinci 1967, neuspěl však.13 Po dalších vlnách kritiky začal 

                                                 
10 Zhruba každý padesátý občan navštívil některou ze západních zemí (Vančura 1990: 15). 
11 Známe jsou romány spisovatelů Kundery a Škvoreckého, filmy režisérů Formana nebo 
Menzela. 
12 Do přípravy zasedání ústředního výboru strany v říjnu 1967 se mohly zapojit širší stranické 
kruhy. Právě odtud zaznívala nespokojenost s výsledky práce stranických orgánů, zejména 
předsednictva a sekretariátu. Kritika na adresu Novotného nebyla vyslovena nahlas, nebylo 
však o ní pochyb. (Vančura 1990: 17–18). 
13 Brežněv zřejmě nemohl zapomenout na dopis ÚV KSČ, ve kterém sice stálo blahopřání 
novému prvnímu tajemníkovi KSSS, zároveň českoslovenští představitelé vyjádřili mínění, že 
bylo vhodné poděkovat Chruščovovi za odvedenou práci (Pithart 1990: 177–178). 
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převládat názor, že by mělo dojít oddělení funkce prezidenta republiky a 

funkce prvního tajemníka ústředního výboru strany (Vančura 1990: 19).  

                                                

Odvolání Novotného z funkce všichni členové ústředního výboru 

nepožadovali. Jednak je k tomuto postoji vedla opatrnost, protože nebylo jisté, 

zda Novotný nevyužije svého vlivu na armádu, Bezpečnost a lidové milice. 

Mohlo se stát, že by své odpůrce dal pro uklidnění situace zatknout.14 Pak zde 

také byla nechuť některých komunistů cokoliv měnit, vyhovovala jim stávající 

situace a mnohdy se změn báli. Přesto téměř všichni hlasovali pro oddělení 

funkcí prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky. Začátkem ledna 

1968 byl na plenárním zasedání Ústředního výboru strany zvolen do funkce 

prvního tajemníka představitel KSS (Komunistické strany Slovenska) 

Alexander Dubček,15 Antonín Novotný nadále zastával funkci prezidenta 

Československa. 

 

2. 2. Počátek roku 1968 – počátek Pražského jara 

 

Několik dní po svém zvolení vystoupil Dubček se svým prohlášením o 

dalším vývoji dění v republice na shromáždění pražských komunistů. Hovořil o 

podpoře požadavků stranických organizací, zároveň však ujistil všechny 

přítomné, že KSČ nehodlá ustoupit z vytyčené linie budování socialismu 

(Vančura 1990: 22). Už v lednu se začala provádět některá opatření kladně 

hodnocená veřejností. Šlo o příslib znovuobnovení některých periodik, došlo 

k zastavení trestních řízení proti účastníkům strahovské studentské 

demonstrace a také reformní vedení ohlásilo, že se pracuje na Akčním 

 
14 Údajně byla připravována akce na podporu Novotného a měli se jí účastnit lidé z armády a 
Státní bezpečnosti, významný podíl měl mít generál Šejna, přítel Novotného syna. 
Připravovaný puč zřejmě zastavil sám první tajemník KSSS Brežněv, vyjádřením „eto vaše 
dělo“ se nepostavil za Novotného a nezabránil tak jeho následnému odvolání z funkce 
generálního tajemníka KSČ (Kural a kol 1993: 43, Vančura 1990: 18–19). 
15 Byl považován za víceméně kompromisní volbu, protože byl přijatelný pro Novotného i pro 
jeho oponenty. Příznivý byl také fakt, že pocházel ze Slovenska.  
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programu Komunistické strany Československa, který se měl zabývat 

vyřešením nejzávažnějších nedostatků negativně dopadajících na obyvatelstvo. 

 Během února nastalo období odvolávání a abdikací především těch 

funkcionářů, kteří představovali zkostnatělý režim. V těchto dnech byl 

nastartován proces, který měl změnit poměry ve straně a ve společnosti. 

Důležitou událostí bylo odvolání prezidenta republiky Antonína Novotného z 

funkce. 21. 3. 1968 o něm rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ. Podnětem k tomu 

se staly nejen různé rezoluce, ale i skutečnost, že jeho dalším setrváním ve 

funkci by bylo diskreditováno nové politické vedení. Novým prezidentem byl 

zvolen armádní generál Ludvík Svoboda. 

 23. března se uskutečnila schůzka vedoucích představitelů 

socialistických států v Drážďanech. Na tomto setkání sovětská delegace 

vytýkala československým politikům, že ztrácejí kontrolu nad děním ve 

společnosti, kritizovala rovněž odvolání Novotného z funkce prezidenta. 

Vyjádřila podezření, že v Československu vznikají zárodky kontrarevoluce. 

Československé vedení tyto domněnky odmítlo, Dubček se za nový kurz 

stranické politiky postavil, ujistil sovětské politiky o věrnosti Československa 

spojeneckému svazku a zdůraznil, že KSČ má situaci plně pod kontrolou 

(Pauer 2004: 37–44). Ukázalo se, že schůzka v Drážďanech měla pro pozdější 

vývoj velký význam.16  

Počátkem dubna se uskutečnilo zasedání ÚV KSČ. Jeho výsledkem 

byly personální změny na vedoucích místech předsednictva ÚV. Rovněž byla 

jmenována nová vláda, jejímž předsedou se stal Oldřich Černík. Bylo zde také 

rozhodnuto o odložení květnových voleb do Národního shromáždění a 

Slovenské národní rady, protože kandidátky byly vytvořeny ještě za Novotného 

éry a jejich složení již neodpovídalo stávajícím poměrům. Svůj podíl na tom 

měla rovněž nespokojená veřejnost. Dalším důvodem byly zastaralé volební 

zákony. Byly sice přijaty v prosinci minulého roku, ale jako zastaralé je 

označilo samo Národní shromáždění. Kandidátky sice umožňovaly delegovat 
                                                 
16 Představitelé Československa napříště prosazovali kabinetní styl jednání a veřejnost 
nedostávala pravdivé informace o skutečném postavení Československa v rámci sovětského 
bloku.  
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větší počet kandidátů než bylo poslaneckých křesel, ale občané též požadovali 

možnost měnit pořadí těchto kandidátů. Z tohoto důvodu byla chystána 

novelizace volebního zákona (Vančura 1990: 30–49). 

5. dubna 1968 byl přijat Akční program Komunistické strany 

Československa. Vycházel z podkladových materiálů připravovaných 

Zdeňkem Mlynářem a dubnové zasedání jej jednomyslně schválilo. Dokument 

se zabýval řešením hospodářských17 a sociálních otázek, zahraniční politikou a 

ekonomickou reformou18 atd. Reforma politického systému směřovala 

k demokratizace strany, státu a společnosti na základě plurality zájmů (Mlynář 

1990: 62–71). Zaměstnancům mělo být umožněno podílet se na vedení 

podniků, např. rozhodovat o investičních otázkách a volbě vedení podniku 

vznikem tzv. podnikových rad pracujících (Vančura 1990: 45). Stěžejní ovšem 

byla otázka dalšího politického vývoje, kdy představitelé Komunistické strany 

Československa dali jasně najevo, že nehodlají dopustit vznik politické opozice 

v podobě konkurenčních politických stran a v republice zůstane zachována 

vedoucí úloha KSČ.  

V prvních květnových dnech došlo k jednání mezi československým 

vedením KSČ a sovětskými představiteli v Moskvě. Brežněv vyjádřil velké 

znepokojení nad vývojem událostí v Československu, ale zároveň ujišťoval 

přítomné o ochotné pomoci Sovětského svazu v případě potřeby bránit 

socialismus proti imperialistickým silám. Značné kritice byl podroben akční 

program19 a výměna některých funkcionářů na dubnovém zasedání. Dubček 

hájil kádrové změny a rovněž vydaný akční program jako nezbytné změny ke 

konsolidaci strany a státu. Po návratu sice připustil Dubček obavy Sovětského 

svazu o dění v Československu, zároveň však zdůraznil otevřenost jednání a 

vyloučil možné problémy do budoucna (Pauer 2004: 44–56).  

Koncem června se v Československu konalo společné cvičení vojsk 

Varšavské smlouvy. Účastnila se ho sovětská, maďarská a polská vojska, 
                                                 
17 Hospodářská politika státu sledovala dlouhodobé cíle, hlavně útlum těžkého průmyslu a 
inovace ve spotřebním průmyslu. 
18 Omezení role přímého plánování a o poskytnutí většího prostoru vedení podniků, zrušení 
ochranářské politiky nebo spolupráce se západními zeměmi.  
19 Hlavně články o rušení cenzury a větším podílu pracujících na moci. 

- 41 - 



kromě toho také bulharští a rumunští důstojníci jako pozorovatelé. Manévry 

měly skončit 30. června, ale teprve počátkem srpna odjížděly poslední kolony 

vojáků (Vančura 1990: 59). Ještě v červenci obdržel ústřední výbor KSČ 

dopisy od představitelů socialistických států, kde bylo československé vedení 

vyzváno k projednávání některých otázek ohledně vývoje v Československu. 

Schůzka se měla konat ve Varšavě. Stranické vedení se odmítlo schůzky 

zúčastnit, dávalo přednost dvoustrannému jednání. Ve dnech 14. a 15. července 

se proto sešlo vedení pěti socialistických stran na schůzce ve Varšavě bez 

účasti Československa. Na začátku jednání vystoupil polský nejvyšší 

představitel Gomulka, který kritizoval hlavně zrušení cenzury a nedostatečnou 

vůli československého vedení k usměrnění sdělovacích prostředků. Podle něj v 

Československu probíhá „mírový přechod od socialistického státu ... 

k republice buržoazního charakteru“ (Pauer 2004: 106). Většina přítomných se 

shodla, že vývoj událostí v Československu se neubírá správným směrem a je 

přímo ohrožen socialismus, který je potřeba za každou cenu ubránit a zabránit 

vítězství kapitalismu. Na konci varšavské schůzky byl sepsán dopis, který poté 

obdržela československá vláda. V dopise byly stanoveny požadavky vůči KSČ. 

Především zastavení činnosti KAN a K 231, znovuovládnutí masových médií a 

razantní postup proti buržoazním a imperialistickým živlům (Pauer 2004: 106–

113). Reakce československých politiků byla pokusem o přesvědčení adresátů 

o tom, že  KSČ je odhodlána v případě potřeby použít všech prostředků 

k obraně socialismu (Vančura 1990: 64). Dubček zároveň prohlásil, že 

sovětská strana pouze nechápe dobře míněné snahy československého vedení o 

vylepšení socialismu (Vondrová, Navrátil 2000: 16).   

Posledním pokusem o vyřešení stávající situace bylo setkání 

československého a sovětského stranického vedení v Čierné nad Tisou ve 

dnech 29. července až 2. srpna. Československá delegace byla podrobena zatím 

nejostřejší kritice a znovu se obhajovala stejnými argumenty jako na 

předešlých setkáních. V závěru schůzky se zavázala, že provede potřebné 

kroky k usměrnění tisku a zastaví činnost organizací KAN, K 231 a 
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přípravného výboru sociální demokracie.20 (Vančura 1990: 66–67). Výsledek 

setkání byl československé veřejnosti prezentován jako uspokojivý, delegaci se 

povedlo zabránit případnému konfliktu se Sovětským svazem. Na 3. srpna byl 

svolán summit v Bratislavě, kterého se účastnilo také vedení komunistických 

stran Bulharska, Polska, Maďarska a NDR. Cílem setkání bylo sestavení 

společného prohlášení, ve kterém se hovořilo o ochraně a upevnění socialismu, 

všestranné spolupráci na základě rovnoprávnosti a zachování suverenity, 

územní nedotknutelnosti a bratrské spolupráci (Vančura 1990: 67). Po návratu 

ze schůzky Dubček opět veřejně prohlásil, že není důvod obávat se o porušení 

státní suverenity. Jako mnohokrát předtím zatajoval před veřejností skutečný 

stav věcí. 21. srpna ukázal Sovětský svaz, že signály o možné intervenci byly 

pravdivé, reformní vedení je však nechtělo vidět, natož uvěřit, že by se mohly 

stát skutečností (Pithart 1990: 197–198). 

                                                 
20 Toto téma je podrobněji rozpracováno v kapitole 3., subkapitola K 231, KAN, obnova 
sociální demokracie, obrodné procesy v satelitních stranách NF. 
 

- 43 - 



3. Pražské jaro z hlediska transitologie 

 

3. 1. Identifikace aktérů – stranické vedení, opozice, 

reformátoři 

 

Pokud vyjdeme z Huntingtonovy charakteristiky aktérů v rámci 

nedemokratického režimu, se kterými pracuje ve svých modelech přechodů, i 

zde je možno identifikovat čtyři skupiny aktérů. V rámci nedemokratického 

režimu jsou to odpůrci změn režimu a reformátoři, v rámci opozice se jedná o 

umírněné a radikály. V případě identifikace aktérů procesu Pražského jara se 

nejdříve bude pozornost nejprve věnována odpůrcům změn režimu a 

reformátorům, u nichž bude charakteristika zevrubnější, poté budou 

identifikování aktéři opozice. 

  

Odpůrci změn režimu (tzv. tvrdá linie) a reformátoři. 

Jak bylo popsáno výše, v průběhu šedesátých let narostla nespokojenost 

s režimem a jeho fungováním nejen ve společnosti, ale také ve straně, kde se 

začalo formovat reformní křídlo. Do této skupiny se zařadili ti politici, kteří 

nesouhlasili s politikou Antonína Novotného, který zastával i z jejich pohledu 

„tvrdou“ stranickou linii, která bránila zejména ekonomickým reformám a 

vědecko-technickému vývoji. Již koncem října na zasedání pléna ÚV KSČ se 

projevily nesouhlasné názory s Novotného vedením strany a neplněním 

politiky schválené XIII. sjezdem KSČ a na zasedání předsednictva a 

sekretariátu ÚV KSČ 11. prosince 1967 již lze  vysledovat dvě skupiny. Do té, 

která podporovala Novotného a která se dá označit za konzervativní, patřili „J. 

Lenárt, M. Chudík, B. Laštovička, a B. Šimůnek, které podporovali kandidáti 

předsednictva A. Kapek a M. Pastyřík.“ Ke druhé skupině nesouhlasící 

s Novotným se řadili členové předsednictva „A. Dubček, O. Černík, J. 
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Dolanský a v té době také D. Kolder a Alois Indra,21 které podporovali 

tajemníci ÚV KSČ L. Štrougal, V. Koucký a Š. Sádovský.“ (Kural a kol. 1993: 

24).  

 Mezi odpůrce změn režimu lze zahnout také tzv. jodasovce,22 kteří na 

sebe upozornili při oslavách dvacátého výročí února 1948. Tato skupina 

označovala dění v KSČ za alarmující, protože podle nich už delší dobu usilují 

pravicové síly o převzetí moci, a odmítala kritiku padesátých let. Nesouhlasila 

s lednovými změnami na nejvyšších místech, především však s odvoláním 

Antonína Novotného z funkce prvního tajemníka, když prohlašovala, že 

v lednu „byl ve straně proveden puč měšťáckých a maloburžoazních živlů“ 

(Vančura 1990: 52).23 

 Jednotlivé proudy v KSČ se od lednových změn v nejvyšším vedení 

strany a po zahájení změn postupně profilovaly, takže v březnu vypadala 

situace následovně. Jeden proud KSČ tvořili aktivní členové zejména 

předsednictva ÚV KSČ a lidí okolo nich, druhý pak jejich odpůrci, kteří 

s lednovými změnami nesouhlasili. Byli to lidé spojeni převážně s Novotného 

režimem hájící „tvrdou“ linii strany. Třetí skupinu pak tvořili lidé, kteří se 

aktivně zapojovali do politiky, ale ještě se nezorientovali v nastalé situaci a 

byli opatrní vůči probíhajícím změnám. Tato skupina byla asi nejpočetnější a 

zahrnovala členy krajských a okresních organizací. Do čtvrté skupiny pak lze 

zařadit komunisty, kteří ani před Lednem nepatřili mezi aktivní členy a tento 

postoj zastávali i nadále (Kural a kol. 1993: 53). 

                                                 
21 Kolder a Indra se postupně zařadili do tábora nového konzervatizmu neboli 
neokonzervatizmu. Zejména Indra byl pro svou účast v akcích proti Novotnému dlouho 
pokládán za jeho poměrně radikálního odpůrce. Později se však dostal do sporu s novináři 
ohledně pojetí svobody tisku a také díky tlaku Moskvy se z něj stal  odpůrce reformní politiky. 
22 Jednalo se o pět konzervativních politiků z Libně, kteří lpěli na zásadách dogmatismu 
stalinského typu a které Kural označuje za ultralevici (Kural a kol. 1993: 40).  
23 „Jodas [stejně jako ostatní byl předválečným členem komunistické strany z její libeňské 
organizace – pozn. autora] jednoznačně pokládal Pražské jaro za cestu k zániku socialismu 
v Československu; nejvýraznějšími symptomy údajné destrukce byly ovládnutí masmédií 
„reakční skupinou ve straně“ a příprava Šikova ekonomického modelu. Prapříčinu krizového 
stavu Jodas nacházel v kritice „kultu osobnosti“ po smrti J. V. Stalina, která dlouhodobě 
podlomila autoritu Sovětského svazu mezi zeměmi socialistického tábora.“ Urbášek, Pavel. 
2005. „Jak „pancéřové divize“ bránily socialismus“ [online]. Listy, č. 4 [2008-04-23]. 
Dostupné na: <http://www.iips.cz/seps/clanek.php?ID=239>).  
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 Koncem března se uskutečnila schůzka v Drážďanech, na které se 

rozešly názory členů vedení KSČ a Vasil Biľak se spolu s Drahomírem 

Kolderem zařadil do vznikající skupiny tzv. neokonzervativců.24 Tento proud 

v KSČ se výrazněji projevil na dubnovém plénu ÚV KSČ, kde se jeho členové 

v mnoha otázkách rozcházeli s progresivními členy vedení KSČ. Za 

nejvýraznější členy neokonzervativního proudu bylo možné pokládat zvolené 

„členy předsednictva V. Biľaka, D. Koldera a J. Pillera, k nimž se později 

přidali také O. Švestka a E. Rigo.“ Tuto skupinu podporovali „konzervativní 

navržení kandidáti předsednictva J. Lenárt, A Kapek a M. Vaculík.“ Za 

neokonzervativce pak byl zvolen „za člena sekretariátu V. Biľak, D. Kolder, A. 

Indra, J. Lenárt a O. Voleník.“ Mezi členy reformního proudu „zvolené do 

předsednictva ÚV KSČ patřili A. Dubček, F. Kriegel, J. Smrkovský, J. Špaček, 

O. Černík a O. Barbínek. Do sekretariátu pak byli zvoleni A. Dubček, Č. Císař, 

V. Slavík, Z. Mlynář a Š. Sádovský.“ Je třeba podotknout, že v době konání 

pléna měli konzervativní25 komunisté převahu v „úřednickém aparátu 

ústředního výboru a dále v krajských a okresních výborech.“ Naproti tomu 

progresisté po skončení pléna disponovali většinou v hlavních orgánech strany 

(Kural a kol. 1993: 69). 

 Pokud by se zdálo, že reformní politici ve vedení KSČ od jejich nástupu 

po lenovém plénu vedení KSČ jsou jednotní v názorech na charakter změn a na 

chystané reformy, nebyla by to pravda. Už od počátku se reformátoři dělili na 

ty, kteří se nebránili v budoucnu uskutečnit hlubší reformy než jen určité 

kosmetické změny (F. Kriegel, V. Slavík a ještě v květnu Č. Císař) a na druhou 

skupinu, mnohem početnější, která stála někde uprostřed a patřili do ní A. 

Dubček, J. Špaček, Z. Mlynář a podporovali je F. Barbínek a Š. Sádovský. Ti si 

po Lednu nebyli jisti, jaké změny a reformy by měli vlastně povolit a jejich 

                                                 
24 Pojmem „konzervativci“ jsou míněni zastánci „tvrdé linie“, tedy ti komunisté, kteří chtějí 
uchovávat (konzervovat) tradiční komunistické hodnoty, tedy víceméně totalitní komunismus 
stalinského typu. Neokonzervativní skupinu pak představují ti komunisté ve vedení KSČ, kteří 
se na počátku podíleli na odvolání Novotného, postupně se ale přiklonili ke konzervativnímu 
proudu a někteří z nich aktivně spolupracovali na přípravě vojenské intervence se Sovětským 
svazem. 
25 Myšlen je zde konzervativní i neokonzervativní proud dohromady, který bude v celém 
dalším textu pro zjednodušení označován jako konzervativci nebo zastánci tvrdé linie. 
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nerozhodnost a nejistota se ještě prohloubila po kritice přednesené kremelským 

vedením na schůzce v Moskvě (Kural a kol. 1993: 88). 

 Zatím byl popsán vývoj reformního a konzervativního spolu 

s neokonzervativním proudem pouze v českých zemích, ale nemělo by být 

opomenuto Slovensko. Po zvolení Alexandera Dubčeka prvním tajemníkem 

KSČ byl do čela KSS jmenován Vasil Biľak, který se postupně zařadil mezi 

neokonzervativní politiky a stal se odpůrcem reformního vedení v Praze. Proti 

Biľakovi a skupině lidí okolo něj se vytvořila skupina okolo Gustáva Husáka, 

přičemž Husák ale nesdílel reformní myšlenky pražských reformátorů a spíše 

se vymezoval vůči Biľakovu vedení strany, do něhož se snažil dostat. Co však 

měly oba proudy v KSS společné, byl zájem na co nejrychlejším schválení 

zákona o federalizaci ČSSR (Kural a kol. 1993: 92). 

 Proces rozdělení KSČ na jednotlivé proudy byl dokončen podle Kurala 

v období před Varšavskou schůzkou, když se rozhodovalo na zasedání ÚV 

KSČ, zda se československá delegace této schůzky zúčastní. Tehdy převážil 

názor progresistů, kteří prosadili odmítnutí a navrhli nejprve dvoustranná 

jednání s Moskvou (Kural a kol. 1993: 126–127). 

 

 Co se týká opozičních aktérů procesu Pražského jara, opět podle 

Huntingtona je možné je dělit na dvě skupiny, na umírněné a radikály. 

V obrodném procesu v roce 1968 je však těžké rozlišit tyto dvě skupiny, 

protože opozice byla zlikvidována na konci čtyřicátých a na počátku 

padesátých let a v roce 1968 začaly teprve vznikat opoziční skupiny, jejichž 

aktivita byla zastavena vojenskou intervencí pěti států Varšavské smlouvy. 

 

Umírněná opozice a radikální opozice 

 Co se týká umírněné opozice, problém byl především v tom, že veškerá 

povolená aktivita společnosti se mohla (do jara 1968) odehrávat pouze na půdě 

Národní fronty a pouze v povolených organizacích. Proto kdo nebyl komunista, 
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neměl zpravidla možnost se nějak projevit.26 „Většina společnosti je postavena 

mimo faktickou politiku a veřejný život“ (Pithart 1990: 259). Proto i opoziční 

skupiny se začínají nejdříve formovat z komunistů. „Do strany se na 

nejrůznější stupně působnosti prosazovala inteligence, která s sebou přinášela 

nový potenciál… Opouštěl se přístup založený na loajalitě k sovětskému 

vedení a stalinistické metody ustupovaly do pozadí. Jádrem této opozice byli 

zejména tehdejší čtyřicátníci, kteří se aktivně účastnili protifašistického odboje 

a do strany tehdy vstupovali s velkým elánem. Jejich představy o zlepšení 

společenského uspořádání se však nenaplnily… V řadách opozice bylo možno 

od počátku rozeznávat dva proudy. Část správní, hospodářské a technické 

inteligence si vzala za cíl odstranit primitivní rovnostářství a 

nekvalifikovaných zásahů do řízení… Potřebu hlubších změn a demokratizaci 

neviděla jako ústřední problém. Druhý proud opozice se vyznačoval 

protibyrokratickým, protietatistickým a demokratickým postojem, požadavkem 

humanizace systému a rozchodem s oficiální interpretací marxismu-leninismu. 

Přesto však oba proudy dokázaly nalézt společnou řeč, když bylo třeba se 

spojit a sesadit strnulé novotnovské vedení“ (Hejzlar 1991: 67–69). V této 

souvislosti je patrné prolínání této opozice s křídlem reformátorů, kteří z ní 

vlastně vzešli. 

K umírněné opozici by pak bylo možno zařadit nekomunisty (např. 

studenty) nebo některé nekomunistické organizace (např. Klub nezávislých 

spisovatelů). Tyto skupiny by se v rámci dělení opozice dali nazvat umírněnou 

opozicí společně s obrozujícími se nekomunistickými stranami (ČSS a ČSL), 

které projevily snahu jednat samostatněji, i když v rámci Národní fronty. 

Teprve koncem března a pak v dubnu vznikají nestranické organizace jako 

KAN, K 231, které pak lze přiřadit k té radikálnější části opozičních skupin. 

V dubnu také vznikl Přípravný výbor pro obnovení sociální demokracie, která 

by se v případě legalizace mohla stát konkurentem KSČ, a především z tohoto 

důvodu se k její obnovovací činnosti stavěli všichni vedoucí činitelé KSČ 
                                                 
26 Jak ještě uvádí Pithart: „Po únoru 1948 a zejména pak po procesech stojí KSČ nad 
společností a vytváří si jakousi vlastní „stranickou společnost“, zatímco všichni ostatní jsou jen 
jejím podnožím“ (Pithart 1990: 258–259). 
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odmítavě. Přípravný výbor pro obnovení sociální demokracie tak lze asi 

nejpravděpodobněji přiřadit k umírněné opozici. Je tedy zřejmé, že radikální 

opozice, tak jak ji vnímá Przeworski nebo Huntington, v Československu 

v roce 1968 neexistovala. 

 

 

3. 2. Liberalizační proces v KSČ 

 

Liberalizace se v KSČ začala projevovat zhruba od poloviny 60. let, 

kdy došlo vlivem direktivního řízení hospodářství k ekonomické krizi a 

nespokojenost se ve společnosti objevovala také v jiných odvětvích jako bylo 

zdravotnictví, školství. Novotného režim tak musel přistoupit na určité změny, 

které by vedly ke zlepšení situace. Nějaké směřování k demokratizaci však 

rozhodně nebylo zamýšleno. Vedení KSČ přistoupilo na to zapojit do procesů 

změn vědce a ekonomové v čele s Otou Šikem začali pracovat na ekonomické 

reformě. V těchto aktivitách by se daly spatřovat zárodky liberalizace, kterou 

byla strana ochotná povolit, protože kolaps ekonomiky na počátku 60. let 

způsobil nutnost její reformy, což si začala uvědomovat část vedení KSČ. Tito 

lidé rovněž začali poznávat, že hlavní překážkou ekonomických změn a 

mnohých dalších reforem je část předsednictva KSČ a generální tajemník 

Novotný. (Vančura 1990: 14–17). Na jednáních pléna ÚV KSČ v prosinci 

1967 se vyprofilovaly dvě skupiny, které mezi sebou následující měsíc 

soupeřily, v jakém duchu se bude ubírat politika KSČ dále. Po sérii jednání byl 

Antonín Novotný donucen vzdát se funkce a za nového prvního tajemníka byl 

zvolen A. Dubček, navíc byli do předsednictva zvoleni čtyři noví členové. 

Progresisté se tímto dostali do významných funkcí a mohli dále prohlubovat 

nastoupenou cestu liberalizace ve straně. Jedním z jejích projevů byla snaha 

některých členů informovat veřejnost o tom, co se děje na nejvyšších místech a 

o politice strany (Hájek 1994: 14–15). 
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 Souhlas s lednovým zasedáním ÚV KSČ a změnami v jeho vedení  

vyslovili slovenští představitelé v čele s novým prvním tajemníkem KSS 

Biľakem. Dohodli se na plnění usnesení XIII. sjezdu KSČ, kromě toho se 

objevil požadavek usilující o revizi asymetrického modelu fungujícího na 

Slovensku a začátky úvah o federaci.  

 Na konci ledna nejvyšší vedení KSČ schválilo, že strana už se do 

budoucna nebude zabývat výrobními a hospodářskými problémy, ale hlavně 

politickými úkoly a ekonomickou reformou. Rovněž by se pak na její politice 

měli podílet i lidé z řad komunistických odborníků pracující mimo aparát KSČ. 

Členové KSČ, kteří nepatřili mezi nejužší vedení strany, se domáhali toho, aby 

jim bylo sdělen obsah říjnových i lednových schůzí předsednictva. Na tyto 

požadavky reagoval svým projevem Dubček, který minulou režimní politiku 

odsoudil a slíbil, že se informace dostanou na veřejnost (Kural a kol. 1993: 34–

38).  

 V únoru někteří progresivní politici začali hovořit o možnostech 

vyplývajících z nové linie politiky strany. V jejich projevech zazněly úvahy o 

obnovení svobody slova nebo shromažďování, o prohlubování lidských práv. 

Mnozí navrhovali, aby se zvýšila úloha nejvyšších orgánů jako je Národní 

shromáždění a také vláda, čímž nepřímo naznačili omezení vedoucí úlohy 

KSČ. Zdeněk Mlynář dokonce hovořil o možnosti zavedení pluralitního 

systému, kdy by se politického rozhodování účastnila ještě jiná strana než 

jenom KSČ. Nějaká ucelená koncepce ale reformátorům chyběla. Na počátku 

„ti, kteří se koncem roku 1967 spojili proti Novotnému, neměli opravdu 

jasnější představu o tom, co dál“ (Pithart 1990: 276). Byla to jen užší skupina a 

stála v menšině proti skupině konzervativců ve vedení KSČ, kteří v těchto 

v probíhajících změnách viděli nebezpečí pro režim a zejména pro své funkce. 

Co se týče území republiky mimo Prahu, pronikaly demokratizační 

myšlenky do většiny krajů poněkud se zpožděním, protože přesné informace o 

lednových změnách nebyly dlouho krajským funkcionářům známy. Podporu 

reformní politice vyjádřili komunisté ve velkých městech v Brně a Ostravě. 
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V mnoha krajích a okresech se začali vedoucí představitelé orientovat v novém 

kursu politiky až v průběhu března. 

 Rovněž v březnu začalo být pražskému reformnímu vedení KSČ 

zřejmé, že demokratizační proces a snahy o liberalizaci v samotné KSČ nemají 

příliš velkou podporu od slovenských představitelů KSS. V jejich zorném úhlu 

stál na místo demokratizace převážně požadavek federalizace státu. Navíc 

vedení KSS v čele s Biľakem nehodlalo přistoupit na omezení cenzury a jiných 

opatření a dál trvali na neomezené vedoucí úloze strany (Kural a kol. 1993: 

65). Navíc tito lidé byli v kontaktu s kremelskými vůdci, „…horlivě pracovali 

v zákulisí a připravovali vojenský zásah“ (Pithart 1990: 277). 

 Hned na dubnovém plénu ÚV KSČ však hovořil Dubček o správném 

směru lednové politiky přijatou akčním programem27 a nutnosti vytrvat v cestě 

za obnovu socialismu. Připomínky sovětského vedení z Drážďan příliš 

nereflektoval a ani je příliš nerozváděl (zřejmě se domníval, že sovětští vůdci 

snahy KSČ časem pochopí). Jeho stanovisko bylo souhlasně přijato účastníky 

pléna ÚV KSČ.  

 Jako jeden z nejdůležitějších bodů byla v akčním programu upravena 

úloha KSČ, která sice měla zůstat vedoucí silou společnosti, ale měla fungovat 

na demokratičtějším principu bez všudypřítomné byrokracie. Rovněž měla 

přenechat řízení hospodářství, ekonomiku, kulturu a další odvětví příslušným 

orgánům jako byla vláda a příslušná ministerstva. Tyto ústupky, pokud by byly 

dodrženy, by změnily strukturu i fungování celé strany a dosáhlo by se značné 

liberalizace (Vančura 1990: 42). Další změnou bylo v koncepci zahraniční 

politiky nové pojetí vztahů se SRN, kdy se československé vedení KSČ 

v budoucnu mělo zaměřit na podporu tzv. zdravých sil v SRN a nehledat zde 

pouze nepřátele socialismu. Tato politika se ale nezamlouvala sovětským 

vůdcům a už vůbec ne NDR.  

 Jako výrazný krok k další liberalizaci KSČ pokládali mnozí členové 

stranického vedení uspořádání XIV. sjezdu v co nejkratší době, na kterém by 
                                                 
27 Pithart však naznačuje, že akční program nepředstavoval změny, které by měnily podstatu 
dosavadního režimu a naznačená východiska chtěla pouze uspokojit veřejnost (Pithart 1990: 
66). 
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byly především provedeny změny ve vysokých funkcích, ze kterých měli odejít 

lidé spojeni s Novotného érou. Proti uskutečnění sjezdu se však postavil 

Dubček a s ním i další progresisté, kteří své stanovisko zdůvodnili tím, že takto 

narychlo svolaný sjezd by nevyřešil zásadní otázky, které teď strana musí řešit. 

Především se jednalo o novou linii strany do budoucích let, na jejíž 

vypracování bylo třeba více času. Předsednictvo KSČ se tedy dohodlo, že sjezd 

bude svolán později. Je možné, že při uskutečnění sjezdu již v této době by se 

vývoj strany ubíral jiným směrem. 

 Otázka kádrových změn, která měla být vyřešena XIV. sjezdem, však 

byla probírána na dubnovém plénu předsednictva ÚV KSČ i mimo ně a 

výsledkem pak bylo, že za členy předsednictva a vlády byli zvoleni převážně 

reformní politici usilující o obrodný proces, naopak nejbližší příznivci 

Novotného se zvolení nedočkali. Obrodný proces pronikal také mezi členy 

Národního shromáždění, které bylo pod vlivem konzervativců. Dubnové 

zvolení Josefa Smrkovského za předsedu NS pak naznačilo možnost proniknutí 

reformních myšlenek také zde. Ty se projevily mimo jiné také v novém 

prohlášení vlády, které vycházelo ze stanovisek akčního programu a poprvé 

bylo sestaveno vládními představiteli bez dřívější konzultace s předsednictvem 

ÚV KSČ. V prohlášení vlády se mluvilo o nápravě neuspokojivé situace 

v hospodářství a dále o krocích vedoucích představitelů k uskutečnění 

reformních opatření vyjádřených v akčním programu. Národní shromáždění 

prohlášení vlády přijalo (Kural a kol. 1993: 69–70) . 

 Pro další vývoj KSČ pak byly důležitým faktorem krajské konference 

KSČ, které se uskutečnily v posledních dubnových dnech. Jejich delegáti 

vyjádřili souhlas s výstupy reformních politiků a dali tak najevo svou podporu 

akčnímu programu, naopak neúspěch se svými referáty zaznamenali politici 

z řad konzervativců (Kolder). Nejdůležitějšími tématy, kterým se delegáti 

věnovali, byla otázka dalšího vývoje a fungování strany a rovněž jak se 

postavit a zda povolit samostatnou existenci nekomunistických stran mimo 

Národní fontu. Většina účastníků konferencí se také souhlasně vyjádřila ke 

svolání mimořádného XIV. sjezdu KSČ a diskutovalo se rovněž o bezpečnostní 
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situaci v Československu. Padlo mnoho návrhů na změnu fungování orgánů 

Státní bezpečnosti a především byly aktuální kádrové změny (Kural a kol. 

1993: 80). 

 Ke zvratu došlo na počátku května po návratu československé delegace 

z jednání v Moskvě. Pohrůžky Kremlu zapůsobily na reformátory a navíc 

postoj sovětských vůdců posílil konzervativce v KSČ. Výsledkem proto bylo 

rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ pozastavit některá již slíbená opatření (viz. 

kapitola Postoj komunistické a nekomunistické veřejnosti k režimu) a také bylo 

dohodnuto odložení mimořádného sjezdu až na rok 1969, což výrazně 

zpomalilo liberalizaci strany. 

 Přes problémy, kterým museli reformátoři čelit, se vláda koncem května 

usnesla na tom, že v podnicích dojde ke zřizování rad pracujících, které měly 

sloužit jako orgány demokratické správy podniků. Vláda poskytla radám 

značné pravomoci, které směřovaly k omezení vedoucí úlohy KSČ v průmyslu 

(Vančura 1990: 45–46). I přes tyto pozitivní kroky však byl patrný odklon 

reformátorů od akčního programu, který dokládal pozměněný přijatý status 

Národní fronty neodpovídající akčnímu programu28 a také změna přístupu 

k nekomunistickým stranám a nově vznikajícím organizacím, které začaly být 

považovány za pravicové nebezpečí. Kromě těchto problémů se ale vedení 

KSČ dohodlo na termínu svolání XIV. sjezdu KSČ, o kterém se reformátoři 

domnívali, že zejména výměna mnoha konzervativních funkcionářů přispěje 

k větší liberalizaci strany. Naopak konzervativci doufali, že většina vedoucích 

tajemníků krajských a okresních výborů podporuje jejich záměry,29 což by se 

mělo projevit i ve složení delegátů na sjezd a také v přípravě sjezdových 

dokumentů. Za takto příznivé situace by mohli získat převahu v rozhodujících 

stranických pozicích, což by zjevně přivítala také Moskva.30 Předsjezdové 

přípravy v otázce volby delegátů začaly už v červnu, když byli na schůzích 

                                                 
28 Viz. Poznámka ve 45. 
29 Usuzovali tak z porady těchto tajemníků konané na počátku května, když se jich většina 
vyslovila proti reformní linii strany. 
30 Pithart se domnívá, že invaze byla provedena ještě před sjezdem proto, že by na něm ti 
českoslovenští funkcionáři, kteří s Kremlem spolupracovali, ztratili pozice a Moskva by už 
svůj zásah neměla možnost vydávat za bratrskou pomoc (Pithart 1990: 188). 
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základních organizací voleni delegáti na okresní konference. Výsledkem bylo 

zvolení mnoha mladých lidí, kteří podporovali reformátory a jejich politiku, 

což znamenalo pro progresivní politiky dobré vyhlídky ohledně XIV. sjezdu 

KSČ (Kural a kol. 1993: 111). 

 Na přelomu června a července se konaly okresní a krajské konference 

KSČ, které kromě volby delegátů na XIV. sjezd KSČ hodnotily výsledky 

usnesení květnového zasedání ÚV KSČ, které označilo za nebezpečí  

pravicové organizace všeho zaměření. Delegáti konferencí tyto závěry 

zpochybnili, což se dříve nestávalo, protože se vždy odsouhlasila usnesení 

vyšších orgánů, která byla pro ty nižší závazná. Pro další směřování strany tak 

byly konference velmi důležité, když většina delegátů dala najevo svou 

podporu reformnímu procesu. Rovněž asi polovina delegátů souhlasila do 

budoucna s možností podílu na moci i jiných organizací, s čímž zřejmě 

nepočítalo ani reformní vedení KSČ, které něco takového vůbec nepřipouštělo.  

 Počátkem srpna po schůzkách v Čierné nad Tisou a Bratislavě se 

reformátoři začali zabývat přípravou dokumentů na mimořádný sjezd KSČ 

zvláště když se domnívali, že svými přísliby na tamních jednáních uspokojili 

kremelské vedení. Pro další vývoj KSČ byly důležité chystané nové stanovy 

strany, které svou podstatou vlastně měnily stranu z leninského typu na stranu 

sociálně demokratickou. Napříště se funkcionáři strany měli volit tajně nebo 

mělo být umožněno ze strany dobrovolně vystoupit. Na přípravách dokumentů 

se podílelo také mnoho vědců a různých odborníků, což se na jejich obsahu 

projevilo a slibovalo přispět k demokratizaci sjezdu (Kural a kol. 1993: 149, 

Vančura 1990: 50).  

 Pro posílení reformátorů uvnitř režimu i na mezinárodní scéně se snažil 

Dubček zajistit si podporu zemí, které neměly zcela standardní vztahy se 

Sovětským svazem. Proto se v srpnu uskutečnily návštěvy rumunského vůdce 

Ceaucesca a jugoslávského prezidenta Tita. Ani tyto Dubčekovy pokusy 

nezabránily pokračování spolupráce neokonzervativců se sovětským vedením, 

která zintenzívnila několik dnů před samotnou intervencí a o které veřejnost 
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nevěděla stejně jako reformní vedení KSČ, i když je možné, že nějaké náznaky 

mělo, ale nebyla jim přikládána taková důležitost (Pithart 1990: 172). 

 

 

3. 3. Postavení režimu a vliv reformátorů uvnitř režimu 

 

Postavení komunistického režimu v Československu v roce 1968 

nebylo stejné jako v době, kdy v čele KSČ stál generální tajemník Novotný. 

V období Pražského jara měli reformní představitele skutečnou podporu 

veřejnosti, která doufala, že by deklarované reformy opravdu nastartovaly 

demokratizaci. Za Novotného režimu veřejnost takové vyhlídky neměla a 

v důsledku toho se lišil i její postoj k nejvyšším činitelům KSČ v období před 

obrodným procesem a v jeho průběhu. 

 

Novotného režim 

Antonín Novotný zastával místo generálního tajemníka KSČ od roku 

1953 a prezidentem Československa byl zvolen v roce 1957. Za jeho vlády 

došlo k přejmenování státu na Československou socialistickou republiku 

(ČSSR), k rehabilitacím (ale pouze komunistů), ale taky ke zhoršování stavu 

československé ekonomiky a hospodářským problémům, které podle Vančury 

zapříčinila poválečná orientace Československa na těžký průmysl, kdy „výroba 

železa a strojů, strojů a železa, příznačná pro první sovětské pětiletky, je 

nezbytným pravidlem budování socialismu“ (Vančura 1990: 10). Základ špatné 

ekonomické situace v šedesátých letech byl položen už na konci čtyřicátých let, 

kdy kromě Sovětského svazu se „v ostatních zemích rodícího se sovětského 

bloku rovněž hromadily příznaky krize: ekonomický rozvoj tu kopíroval 

sovětský způsob industrializace. V zemích již industriálně mnohem 

vyspělejších (Československo) to rozrušilo tradiční hospodářskou strukturu, v 

zemích převážně agrárních (Maďarsko, Polsko aj.) to vytvořilo krizové napětí 

zejména mezi jednostranným rychlým rozvojem těžkého průmyslu a násilným 
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potlačováním rozvoje zemědělství. Politická krize tu vznikla hlavně importem 

sovětského masového teroru, který tu především potlačil snahy o národní 

nezávislost a suverenitu „lidově demokratických“ států.“31 

Novotného režim se kromě špatné ekonomické situace musel potýkat i 

s dalšími problémy. Veřejnost (tedy ta nestranická) nebyla spokojená 

s odlišným přístupem v posuzování a odměňování příslušníků strany a lidmi 

stojícími mimo KSČ. Tento přístup vedl k morální krizi společnosti, o které se 

sice veřejně nemluvilo, ale mnoho lidí ji jasně vnímalo. Problémy přestavoval 

také nedostatek zboží, které bylo často i nekvalitní, nedostatek bytů nebo 

špatné fungování služeb (Vančura 1990: 12–13, Kural a kol. 1993: 9). Přestože 

byla proklamována idea diktatury proletariátu, ve které je vládnoucí třídou ta 

dělnická, byli to právě hlavně dělníci, jejichž životní úroveň byla jednou 

z nejnižších a naopak se k dělnickým profesím posílali pro režim nepohodlní 

lidé. Podobně neplatila „slova o osvobození ženy v socialismu“, protože ženy 

byly nuceny pracovat pro zlepšení finanční stránky rodiny. Jejich příjem ale 

neodpovídal  příjmu muže ve stejné pozici (Vančura 1990: 13). 

Nespokojenost s režimem postupně narůstala a mezi kritiky se zařadila 

mládež a převážně studenti, kteří se dožadovali změn, např. kvalitnějších 

služeb v rámci studia.32 Kromě těchto negativních stránek režimu je na druhou 

stranu třeba poznamenat, že oproti padesátým letům už to nebyl režim tolik 

represivní, došlo k určité liberalizaci, která se projevila zejména v kultuře nebo 

v lepších možnostech vycestovat také zčásti do západních zemí. A došlo k již 

zmíněné rehabilitaci komunistických politických vězňů. 

Nespokojenost s Novotného režimem ve společnosti narůstala a 

obracela se proti mocenskému monopolu KSČ. Jak už bylo uvedeno výše, 

vzrostla kritika i uvnitř samotné strany, zejména Slováci se domáhali změn 

v systému řízení státu. Považovali za nespravedlivé zrušení Sboru povereníků a 

omezení pravomocí Slovenské národní rady, které uzákonila ústava z roku 
                                                 
31 Citace z knihy Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi, kapitola Hlavní 
rysy sovětského systému před rokem 1953. 
32 Známá je demonstrace studentů ze Strahovských kolejí, kteří demonstrovali kvůli stálým 
výpadkům proudu, ale které policejní složky násilně rozehnali s posvěcením režimu.  
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1960. Snaha ekonomů v čele s Otou Šikem, kteří od roku 1963 pracovali na 

změnách, které by odstranily nepružný systém ekonomiky, a jejich bránění ze 

strany Novotného režimu, pak sjednotilo nespokojené členy vedení KSČ. Na 

konci roku 1967 poté, co proběhla ostrá výměna názorů zejména mezi Slováky, 

které Novotný označil za nacionalisty, byl první tajemník strany nahrazen 

kompromisním kandidátem Alexanderem Dubčekem. 

 Podle typologie Juana Linze, o které se zmiňují ve své knize Teorie a 

praxe totalitních a autoritativních režimů Balík s Kubátem, lze Novotného 

režim označit jako posttotalitní. Do této kategorie se řadí „komunistické režimy 

východního bloku po Stalinově smrti“ (Balík, Kubát 2004: 44). Posttotalitní 

režim se vyznačuje tím, že „vládu teroru“ zde nahrazuje „panství 

nomenklaturních kádrů. Vládnoucí byrokracie je buď přímo totožná se 

stranickou strukturou, nebo pracuje pod její přímou kontrolou. Vedoucími 

kádry se mohou stát pouze osoby oddané vládnoucí ideologii. Režim nepracuje 

racionálně, ale veškerou činnost podřazuje primátu ideologie“33 (Balík, Kubát 

2004: 45). Ideologie hrála v těchto režimech důležitou roli. Nesouhlasit 

s ideologií znamenalo nesouhlasit s režimem. Byla tím, co legitimizovalo 

režim, byla jedním z jeho základních kamenů. Balík a Kubát mluví o třech 

typech legitimity, které se navzájem prolínají – teleologická, ideologická a 

ritualistická. Novotného režim stavěl jak na ideologické legitimitě, tak na 

ritualistické. Ta se váže zejména ke komunistickým režimům a snaží se zakrýt 

jejich protikladnost, protože komunistický režim je prezentován jinak než jak 

funguje doopravdy. Tato legitimita navozuje zdání, že ideologie i praxe jsou 

jedno a totéž a jako prostředek používá rituály, na kterých je nucena 

participovat celá společnost. „Typickým příkladem je povinnost účastnit se 

nesoutěživých voleb, vyvěšovat praporky v oknech u příležitosti nějakého 

výročí, povinná účast na manifestacích, speciálních brigádách atd. 

Nedodržování rituálu je jednak postihováno, jednak navenek zastíráno. To se 

                                                 
33 Za Novotného tvořila nejvyšší stranické vedení vládnoucí elita padesátých let, tedy první 
tajemník a jemu oddaní spolupracovníci. Tato frakce lpěla na dodržování nastoleného kurzu a 
hlásila se plně k odkazu marxismu-leninismu a oddanosti Sovětskému svazu. 
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týká například nutně zfalšovaných údajů o téměř stoprocentní volební účasti“ 

(Balík, Kubát 2004: 77). 

 Ačkoli se režim po nástupu Dubčeka na post prvního tajemníka příliš 

nezměnil, změnil se pohled veřejnosti na režim. 

 

Režim za Dubčeka v období Pražského jara 

 Před nástupem reformátorů do čela KSČ se toto reformní křídlo chtělo 

oprostit od slepého následování marxisticko-leninské ideologie a nastoupit tak 

novou cestu socialismu, ačkoli stále prosazovalo monopolní postavení jedné 

strany. Oporou reformátorů se staly instituce, kde se stíraly rozdíly mezi 

straníky a nestraníky. Jednalo se zejména o různá vědecká pracoviště, kulturní 

pracoviště, redakce časopisů (Literární noviny, Kulturný život), v čemž se lišili 

od předchozího novotnovského vedení. Veřejnost se zprvu domnívala, že jde 

pouze o výměnu na nejvyšším postu a nic podstatnějšího se nezmění, 

reformátoři ale zaujali postoj zcela odlišný od dogmatických praktik 

Novotného režimu, který pak prezentovali v Akčním programu KSČ. Tento 

dokument „signalizoval, že i KSČ stojí na straně obrodného demokratického 

procesu a dal tak základ onomu poněkud kurióznímu revolučnímu konsenzu 

mezí mocí a lidem.“34 V tomto konsenzu lze nalézt hlavní odlišnost 

Dubčekova režimu od toho předchozího. Veřejnost reformním politikům věřila, 

věřila, že dojde k demokratizaci systému. Zatímco Novotný ani jiný vysoký 

funkcionář z jeho vedení oblíben nebyl, Dubček stejně jako prezident Svoboda, 

předseda vlády Černík nebo předseda Národního shromáždění Smrkovský ano. 

„Občané dobře vycítili, že reformním komunistům jde vážně o svobodu, lidská 

práva a snad, někdy a některým, i o demokracii, a proto je kriticky 

podporovali… Tváří v tvář nebezpečí sovětské invaze i po ní, než se reformisté 

zdiskreditovali svými ústupky, mělo Dubčekovo vedení takovou podporu, 

jakou žádná vláda v dějinách země nikdy předtím ani potom neměla...“35  

                                                 
34 Janýr, Přemysl. 2003. „1968“ [online]. Britské listy [2008-02-21]. Dostupné na: 
<http://www.blisty.cz/art/14727.html>. 
35 Uhl, Petr. 2003. „Obrodný proces po 35 letech“ [online]. Právo [2008-04-05]. Dostupné na: 
<http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/puh_op35.htm>. 
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Podporu reformistům vyjádřil v manifestu 2000 slov spisovatel Ludvík 

Vaculík, když napsal: „Své vládě můžeme dát najevo, že za ní budeme stát 

třeba se zbraní v ruce, pokud bude dělat to, k čemu jí dáme mandát“ (Vančura 

1900: 58). V této době měl režim tedy skutečnou, spontánní podporu 

veřejnosti. Dokladem toho byly i oslavy prvního máje, na kterých lidé 

spontánně vyjadřovali radost a pocit svobody po dlouhých letech, sami 

vymýšleli hesla na transparenty, na kterých se vyjadřovali i k současné situaci 

ve státě. V Praze chodili hromadně aplaudovat Dubčekovi a Svobodovi, kterým 

tak vyjadřovali důvěru k jejich reformní politice.  

Přes všechny tyto pozitivní jevy k nějaké výrazné změně uvnitř režimu 

nedošlo. Nebyla schválena demokratičtější ústava, zahraniční politika stále 

vycházela ze zahraniční politiky Sovětského svazu a hospodářská závislost na 

SSSR byla stále stejná. Alexander Dubček se nebyl schopen rozhodnout 

jednostranně pro loajalitu vůči veřejnosti nebo vůči Sovětskému svazu. Byl 

přesvědčeným komunistou, ale zároveň vlastenec (Pithart 1900: 182). Ani po 

invazi sovětských vojsk, když jej veřejnost stále podporovala, nepřijal 

zodpovědnost za suverenitu republiky a tuto jedinečnou okolnost, totiž 

opravdovou podporu veřejnosti komunistickému vedení strany, nevyužil. 

 

 

3. 4. Pozice reformátorů vůči Moskvě 

 

Na postoj reformátorů vůči Moskvě mělo v roce 1968 vliv několik 

faktorů. Především je nutné zabývat se postavením Československa po druhé 

světové válce a jeho postupným začleněním do sovětského bloku. Po válce 

dochází k postupnému dělení Evropy na Východ a Západ, když se v letech 

1945-1948 dvě sféry vlivu USA a SSSR postupně zformovaly do dvou 

mocenských bloků. Během této doby také dochází ke zhoršování vztahu mezi 

USA a SSSR. Američané se obávali vojenské síly SSSR a snahy o rozšíření 

jeho vlivu do Evropy, naproti tomu Sovětský svaz se obával ekonomické 
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převahy USA v Evropě. „Sovětský svaz využíval své přítomnosti v zemích, 

kde stála jeho vojska, k prosazování komunistické moci, což naráželo na 

diplomatické protesty západních velmocí. Moskva považovala sféru svého 

vlivu a její přetvoření v blok za svůj oprávněný podíl na vítězství ve druhé 

světové válce a na  porážce Německa“ (Kaplan 2004: 11–12).  

Po válce dochází ve sféře sovětského vlivu k procesu „postupného 

zužování existujících politických alternativ omezeného pluralismu tzv. lidové 

demokracie až k ustavení stalinistické diktatury“ (Vykoukal a kol. 2004: 96). 

Postupně tak dochází k likvidaci skupin stojících v opozici proti KSČ, 

podřízení si nekomunistických stran (v Československu byly integrovány 

povolené strany do Národní fronty) a nakonec nastolení vlády jedné monopolní 

(komunistické) strany. Západ a zejména USA sledovaly tento vývoj ve střední 

a jihovýchodní Evropě s obavami a reakcí byl mimo jiné i Marshallův plán, 

jehož pomocí chtěly do určité míry ovlivňovat alespoň hospodářskou situaci 

v sovětské zóně. Moskva se však na tuto hospodářskou pomoc USA dívala 

jako na ohrožení lidových demokracií a tedy i ohrožení budování socialismu. 

V roce 1948 po vítězství komunistů v Československu je sovětský blok 

dotvořen.  Počátkem roku 1948 po roztržce se Sovětským svazem však 

vystoupila Jugoslávie, která v SSSR sice stále viděla svůj vzor, odmítla se ale 

podřizovat Stalinovi mocensky. V zemích sovětského bloku byly tedy postupně 

za pomoci mocenského vlivu SSSR vytvořeny systémy, jež byly kopií systému 

stalinského. 

Československo svou zahraniční politiku přeorientovalo na Sovětský 

svaz de facto už v roce 1943, když prezident Beneš podepsal smlouvu o 

přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci se SSSR. Po válce a 

osvobození Československa Rudou armádou tento trend pokračoval.36 Díky 

takto orientované zahraniční politice se českoslovenští politici nakonec 

rozhodli vyhovět Moskvě a nepřijmout Marshallův plán, což předurčilo další 

vývoj Československa a posílilo komunisty. USA byly od této chvíle 

                                                 
36 Bylo připomínáno, že „svoboda přišla z Východu“ a že „západ před lety hanebně zradil“ 
(Pithart 1990: 159). 
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považovány za hlavního nepřítele Moskvy a tato linie byla přijata na ustavující 

schůzi Informačního byra komunistických stran v září 1947. Českoslovenští 

komunisté zastávali stejný postoj, nekomunistické strany americkou politiku 

obhajovaly. Zároveň ale byly přesvědčeny „o nutnosti spojeneckého svazku se 

SSSR jako ochrany před budoucím německým nebezpečím“ (Kaplan 2004: 

285). Po únoru 1948 a převzetí moci KSČ se Československo pevně začleňuje 

do sovětského bloku a ztrácí tak faktickou možnost jednat jako suverénní stát. 

Kromě politické závislosti přichází také závislost hospodářská. „Naše 

hospodářské vztahy směrem na Západ byly zcela podvázány. Závislost na 

SSSR už přestala být věcí volby, protože se stala ekonomickou 

nezbytností“(Pithart 1990: 154). 

Dalším prostředkem sovětizace země se staly procesy. Po vzoru 

Sovětského svazu se po odstranění nekomunistů, střední třídy, církevních 

činitelů a podobných nepřátel režimu komunisté zaměřili na „nepřátele ve 

vlastních řadách“. „Ani nejvyšší straničtí funkcionáři se dlouho neodváží 

vyslovit samostatnější názor, lhostejno čeho by se týkal. Konformita nejužšího 

vedení strany je nyní zaručena. Konformita nejužšího vedení strany vůči 

Moskvě také (Pithart 1990: 155).  

Postoj reformátorů vůči Moskvě v roce 1968 lze doložit opět  

zahraniční politikou Československa. Za Novotného režimu se nedá hovořit o 

žádné změně zahraniční politiky oproti padesátým letům, pouze byla dál 

kopírována linie Moskvy. Důkazem toho byl postoj vedení KSČ k  tzv. 

„šestidenní válce“ v roce 1967, kdy „Československo přerušilo diplomatické 

styky s Izraelem v těsném závěsu za Moskvou a ostatními (s výjimkou 

Rumunů) (Pithart 1990: 174). Kurz československé zahraniční politiky po 

nástupu reformátorů zůstal i po odstranění Novotného z funkce nezměněný 

...“s tím rozdílem, že za Dubčeka mohlo do Izraele odjet několik 

československých novinářů (Pithart 1990: 175).37 A v podobném duchu se 

                                                 
37 Po nástupu reformátorů tedy nedošlo ke zpochybnění zahraniční politiky ani vztahů ke 
svazku Varšavské smlouvy a RVHP. Určitou nelibost nad satelitní existencí Československa a 
z toho vyplývající odvozenost zahraniční politiky ukazují formulace jako „demokratizace 
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nesla i politika vůči NSR, jejíž politické představitele Sovětský svaz obviňoval 

z revanšismu. „Strašák revanšizmu byl nejfrekventovanějším argumentem pro 

naše členství ve svazu Varšavské smlouvy, pro nákladné zbrojení, a byl 

představován jako vlastně raison d´etre naší zahraniční politiky – soudě 

alespoň podle intenzity a extenzity propagandy“ (Pithart 1990: 164). Proto i 

první argument sovětů pro invazi byl ten, že chtěli ochránit bratrskou zemi 

před německým revanšismem.  

Neprozřetelnost reformátorů ukázala schůzka v Drážďanech. Podle 

Pitharta neúčast Rumunska pro ně měla být signálem, že půjde o vměšování se 

do záležitostí KSČ a tedy i do československých záležitostí. Konzultativní 

schůzky totiž nebyly zcela běžné. Odmítnutí by tehdy nevyvolalo takovou 

nevoli jako odmítnutí přijet do Varšavy v polovině června38 (Pithart 1990: 80). 

Ale reformátoři tohle nepochopili a chtěli vysvětlit Kremlu a ostatním, že oni 

přece nedělají nic co by mohlo ohrozit socialismus. Naopak jej chtějí vylepšit a 

demokratizovat. Navíc hodlali zachovat vedoucí úlohu KSČ a neuvažovali o 

zřízení pluralitního systému, což si snad sovětští vůdci museli dle jejich názoru 

uvědomit a upustit od hodnocení situace v Československu jako 

kontrarevoluční.39 A stále taky spoléhali na ubezpečování Brežněva o 

suverenitě každé komunistické strany při určování její politiky.V Drážďanech 

ale reformátoři připustili vměšování do vnitřních záležitostí KSČ, což bylo 

běžné, ale nechali tím také vzniknout podobu dalších schůzek, které mohou mít 

právě podobu koncilu, tj. „ pět proti jednomu“, čímž byl položen základ 

poměru sil v noci z 20. na 21. srpna“ (Pithart 1990: 81). Po návratu z Drážďan 

vedení KSČ veřejnosti zatajovalo pravdu. Prokázali tím jednak svou 

nerozhodnost a také větší odpovědnost k Moskvě než k veřejnosti. Moskevská 

schůzka pak byla velmi podobná, reformátoři se opět bránili nařčení 

                                                                                                                                 
zahraniční politiky“ a „právo na vlastní zahraniční politiku“   uvedené v Akčním programu 
KSČ (Pithart 1990: 179).  
38 Vančura píše, že tady jejich meze o snahu vzepřít se Moskvě končily (Vančura 1990: 104). 
39 Už při oslavách 20. výročí února 1948 Dubček ve svém projevu hovořil o obsahu nové 
politiky KSČ. Kromě toho, že všechny přítomné zahraniční komunistické vůdce 
socialistických států a zejména Sovětský svaz ujistil o spojenectví Československa s jejich 
zeměmi, také uvedl , že nápravy a změny budou provedeny „v duchu leninských metod“ 
(Vančura 1990: 24), které mají k demokratizaci daleko. 
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z kontrarevoluce, slíbili ale, že se budou snažit důsledněji kontrolovat policii, 

armádu a lidové milice a postihovat ty, kteří by ohrožovali socialismus (Hájek 

1994: 42–43). 

A stejně uklidňovali reformátoři veřejnost (ale zároveň asi i sami sebe) 

v případě vojenského cvičení na našem území a odchodu cvičících vojsk. Stálé 

změny rozsahu a délky cvičení vojsk Varšavské smlouvy dokazovaly, že 

reformátoři nejsou schopni rozhodněji postavit se Moskvě a dojednat odchod 

tak, jak byl stanoven. Přitom neustálé protahování odchodu vojsk mohlo 

reformátorům naznačit, že vojenský zásah není tak nereálný, jak by si mohli 

myslet. Ve skutečnosti přehlédli, že vojenské cvičení mělo za úkol připravit 

„terén“ pro hladkou intervenci. Právě v situaci, kdy se jednalo o ohrožení 

celého státu, se znovu prokázaly meze reformátorů správně posoudit situaci. 

Jejich neschopnost ideologicky se odpoutat od „Velkého bratra – SSSR“, 

„praporečníka míru“, „mateřské země socialismu“ (Pithart 1990: 188) se 

ukázala také v tom, že po invazi  nepožádali o pomoc Západ ani např. 

Jugoslávii nebo Rumunsko. Pouze protest v Radě bezpečnosti OSN, který byl 

ale rychle na příkaz Sovětského svazu stažen, dokládá velmi chabou schopnost 

bránit vlastní suverenitu. Navíc zde byl varovný příklad v podobě vojenského 

zásahu v roce 1956 v Maďarsku, který byl důkazem toho, že Moskva se vlivu 

ve svých satelitech jen tak snadno nevzdá. Pithart na adresu reformátorů 

kriticky poznamenal, že jedním z jejich největších problémů bylo vůbec si 

připustit pravdu. To podle něj jako jeden z mála udělal gen. Prchlík, když na 

červnovém plénu ÚV KSČ ve svém projevu hovořil o možnosti vojenské 

invaze a navrhl také možná opatření, o kterých se ale závěrečná zpráva pléna 

nezmiňuje (Pithart 1990: 197–199). Prchlíkovo následné odvolání pak poskytlo 

Kremlu důkaz, že proti intervenci KSČ nic nepodnikne, když je ochotna 

obětovat stranické funkcionáře v domnění, že tak uklidní kritiky. Tento postup 

jenom potvrzuje předešlá tvrzení o loajálnosti KSČ vůči Moskvě. Pro 

reformátory věc komunismu stála nad národním zájmem Čechů a Slováků. 

Reálně uvažovat o Prchlíkem navrhovaných opatřeních by navíc znamenalo 

připustit možnost, že Moskva, kterou i reformní politici pokládali za 
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ideologické centrum jejich „víry“ a od které se nedokázali odtrhnout, je 

schopna agrese vůči jiné zemi socialistického společenství. Tuto agresi ostatně 

Moskva obhajovala tvrzením, že „prý hrozilo nebezpečí vytržení ČSSR 

z Varšavské smlouvy a jeho otevření vojskům NATO (North Atlantic Treaty 

Organisation) jako koridoru k útoku na SSSR“ (Hájek 1994: 31). Takováto 

tvrzení ale neměla nikde opodstatnění. Vedení KSČ nedalo nijak najevo, že by 

hodlalo spolupracovat se Západem nebo NATO. Pouze v Akčním programu 

KSČ se psalo o „vlastní tváři“ zahraniční politiky a také o „aktivní evropské 

politice“ (což bylo přitom v rozporu s dosavadní vojenskou doktrínou 

Varšavské smlouvy) (Kural a kol. 1993: 68). Vyhlídka možného 

samostatnějšího jednání ČSSR byla pro Moskvu nepřijatelná a obrodný proces 

i z těchto důvodů vojensky potlačila. 

 

 

3. 5. Vztah reformátorů vůči „občanské společnosti“, vztah 

k demokracii 

 

Když byl Alexander Dubček v lednu 1968 zvolen prvním tajemníkem 

strany, spolu s dalšími reformátory vlastně neměl představu o dalším postupu. 

Patrně si uvědomoval, že bude nutné přehodnotit v určitých věcech postoj 

k širší veřejnosti (Pithart 1990: 275). Co se však ukázalo být velkou chybou 

nejenom teď, ale také do budoucna, bylo utajování skutečného stavu věcí před 

společností i před širším stranickým okruhem. Díky nedostatku informací a 

aktivitě novinářů40 především se společnost začala sama organizovat a 

stranické vedení pak mnohdy jen reagovalo na její požadavky.41 Vedoucí 

                                                 
40 Když se novináři nedozvěděli, co se přesně stalo na prosincovém a lednovém plénu ÚV 
KSČ, psali o tom po svém a ovlivnili tak veřejné mínění (Pithart 1990: 65). 
41 Jak ale vzpomíná Čestmír Císař, pověřil jej Dubček jednáním s „šéfy Rudého práva, 
rozhlasu, televize a ČTK“, že je nutno „zpřísnit profesionální odpovědnost novinářů, z nichž si 
jistá část přisvojovala „právo“ publikovat neuvážené soudy určované senzacechtivostí a někdy 
živelnými vášněmi“ (Císař 2005: 709). Z tohoto je patrné, že ani reformátoři aktivitu novinářů 
nenechali samovolně plynout bez kritiky. 
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komunisté pak byli „v roce 1968 prudkým vývojem zaskočeni, ale protože byli 

zvyklí stát v čele všemu, co se kdy dělo, postavili se i do čela obrodě“ (Pithart 

1990: 269). Na žádosti veřejnosti dozvědět se pravdu o lednových změnách 

odpověděli někteří politici a uveřejnili v denících články, ve kterých mluvili o 

nutných reformách socialismu a nové úloze KSČ stejně jako o nutnosti 

demokratizace a většího zapojení lidí do politiky a též o potřebě zlepšení jejich 

informovanosti (např. Josef Smrkovský). 

 Po mnoha uveřejněných článcích a požadavcích zaznívajících z okruhu 

spisovatelů, žurnalistů a novinářů jim KSČ na začátku března z části vyhověla 

a byla zavedena místo předběžné cenzury následná cenzura, kdy dohled místo 

úředníků aparátu KSČ převzalo ministerstvo kultury a informací. Rovněž 

začala příprava novely tiskového zákona, měl začít opět vycházet časopis 

Svazu spisovatelů a také měla být zastavena soudní jednání s účastníky 

strahovského pochodu studentů (Vančura 1990: 24–25).  

 Během března se uskutečnila setkání reformních politiků s veřejností, 

na kterých měli lidé možnost ptát se na různé otázky, nejčastější byly ty, které 

se týkaly vedoucí úlohy strany, vypořádání se s minulostí, dále chystané 

reformy a postoje komunistického vedení k ustavování organizací občanské 

společnosti nebo politických stran. Dalo by se říci, že schopnost některých 

politiků přijmout kritiku od veřejnosti je posunem k demokratickému smýšlení 

(Hauner 1978: 7). V březnu také došlo ke změnám v postupu přijímání 

studentů na vysoké školy, když byli uchazeči opět hodnoceni podle výsledků 

přijímacích testů (Vančura 1990: 28). 

 Problémem pro komunistické vedení se ukázaly být zejména 

v pozdějších měsících organizace jako KAN, K 231 nebo obrozující se 

politické strany začleněné po roce 1948 do Národní fronty. Režim zpočátku 

povolil jejich aktivizaci,42 během jednání s Moskvou a dalšími státy 

sovětského bloku byl postoj vedení KSČ k těmto organizacím stále více 

                                                 
42 Je však třeba uvést, že ačkoliv byla NF takto „zevnitř aktivizována“, nic to „neměnilo na 
povaze systému (s vedoucí rolí KSČ). Tato aktivizace ale „mohla části veřejnosti poskytnou 
větší prostor pro občanskou aktivitu, což by před či po roce 1968 nemohlo být pokládáno za 
zanedbatelné“ (Pithart 1990: 284). 
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negativní. Určitou výjimkou byla ale od počátku pozice Československé strany 

sociálně demokratické, která se nedočkala znovuobnovení a nepřekročila 

hranice přípravného výboru. Stejný postoj zaujímala drtivá většina 

předsednictva ÚV KSČ k ustavení pluralitního systému, kdy si možnou 

existenci „opozičních“ stran představovala pouze ve formě určitého partnerství 

v rámci Národní fronty. Rovněž se nepočítalo s konáním svobodných plně 

soutěživých voleb. Naproti tomu velký posun znamenala byť jen zmínka o 

možnosti obnovit osobní drobné podnikání, jak uváděl akční program43 

(Vančura 1990: 46). Všechny tyto plány předsednictva KSČ byly uvedeny 

právě v akčním programu, který byl přijat veřejností pozitivně, ale zdaleka ne 

všichni (především nestranická veřejnost) věřili, že bude realizován.  

                                                

 Reformisté reagovali také na aktivizaci církví a začalo se vyjednávat o 

změně církevní politiky. Do budoucna měl být odstraněn státní dohled a 

kontrola církví, měla být zajištěna náboženská svoboda pro věřící lidi nebo 

prozkoumány procesy s církevními činiteli z minulosti, kteří měli být následně 

rehabilitováni. Nejvyšším hodnostářům pak bylo umožněno cestovat do 

zahraničí (Kural a kol. 1993: 48–49). 

 Pod tlakem kremelského vedení, který byl vyvíjen na československé 

politiky na schůzce v Moskvě, se členové předsednictva ÚV KSČ dohodli na 

přijetí určitých opatření, která by zabránila hrozbě „pravicového nebezpečí“. 

Nově vznikající organizace jako KAN nebo K 231 byly označeny za vznikající 

opozici proti komunistické straně a stejně tak otevřenost a kritika režimu ze 

strany studentů a novinářů začala být vnímána jako nebezpečná pro 

socialistické zřízení. Předsednictvo ÚV KSČ tedy rozhodlo, že bude nutné opět 

převzít kontrolu nad sdělovacími prostředky, na které by měli v budoucnu 

dohlížet úředníci stranického aparátu, což v praxi znamenalo přiostřit cenzuru a 

opětovně omezit svobodu slova. Tato změna obsahu akčního programu 

reformními politiky byla sice částečně důsledkem obavy z kritiky a možného 

použití silových prostředků Kremlem, na druhé straně zůstává faktem, že 

 
43 Lze se domnívat, že inspirací mohla být ekonomická reforma v Maďarsku, kde v 60. letech 
došlo k uvolňování direktivního řízení ekonomiky a k rozšiřování tržního prostoru. 
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reformátoři byli stále v první řadě komunisté, že byli stále spjatí nebo velmi 

zatížení dogmaty sovětského socialismu. Jejich snahou sice mohla být 

demokratizace a dosažení „polidštění“ socialistického systému, přece ale 

demokratizaci nemínili uskutečnit v pravém slova smyslu, protože pak by 

musely být připuštěny svobodné volby a umožněna existence 

nekomunistických stran a organizací mimo Národní frontu. Vedoucí úlohu 

KSČ nehodlali reformátoři opustit. Demokracie však není možná, pokud 

neexistuje „demokratická konkurence mimo KSČ“ (Pithart 1990: 243). Limity 

reformátorů ve vztahu k demokracii a vůbec jejich vztah k režimu dokládal 

také postoj k rehabilitacím, které se měly týkat jen komunistů, ne však 

nekomunistických obětí stalinské perzekuce, na jejichž podporu o plnou 

rehabilitaci se svou činností zaměřil klub K 23144 (Hauner 1978: 8). Reformní 

vedení KSČ vedlo se členy K 231 jednání, brzy si ale uvědomilo, že požadavky 

K 231 by znamenaly připuštění toho, že komunistický  režim je ve své podstatě 

špatný. Proto vedení KSČ už od května vedlo kampaň proti K 231 a od 

července začalo připravovat dva zákony, které by „nebezpečí vzniku a faktické 

existence nových organizací mimo rámec Národní fronty a tedy mimo kontrolu 

KSČ eliminovaly“... Obě normy však nebyly schváleny a „na pořad dne tak 

znovu  přišel  modifikovaný zákon o Národní frontě,45 na jehož základě by 

bylo možné úředně zakázat jak K 231, tak Klub angažovaných nestraníků a 

sociální demokracii“ (Blažek a kol. 2008: 48). Otázka rehabilitací by ostatně 

mohla být v budoucnu překážkou možné spolupráce reformního vedení KSČ a 

veřejnosti i bez sovětské intervence, protože rehabilitovat nekomunisty bylo 

pro přesvědčené reformní funkcionáře zatím stále nepřijatelné. 

 V květnu se opět zvýšila aktivita Přípravného výboru sociálních 

demokratů, jehož členové se i přes nesouhlasné stanoviska KSČ snažili stranu 

obnovit. Vedoucí představitelé KSČ tyto snahy opětovně odmítli, což svědčilo 

o jejich postoji jak ke Kremlu, tak také o míře jejich demokratického smýšlení. 
                                                 
44 Více viz. níže v kapitole K 231, KAN, obnova sociální demokracie, obrodné procesy 
v satelitních stranách NF. 
45 Pro členství bylo nutné uznání vedoucí úlohy KSČ, dále události z února 1948, marxisticko-
leninskou ideologii a fakt, že instituce nemohou být vytvářeny mimo rámec Národní fronty 
(Kural a kol. 1993: 94). 
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Sociální demokraty totiž vnímali jako nepřátele socialismu a hlavně dělnické 

třídy, kterou se podle jejich mínění tato strana snažila rozdělit a oslabit tak její 

sílu. Tento postoj vedení KSČ potom umocnily obavy z kremelských vůdců a 

na zasedání předsednictva ÚV KSČ na konci května byly organizace jako 

KAN, K 231 a všechny nekomunistické strany vydávány za nebezpečí pro 

socialismus a stejně tak za někoho, kdo chce připravit KSČ o její vedoucí 

úlohu. Nejvyšší představitelé KSČ hodlali nepovolit větší aktivizaci těchto 

organizací. Za stejné nebezpečí potom byly vydávány také sdělovací 

prostředky, jejichž činnost podle KSČ nepřispívala k podpoře reformních 

kroků progresivních politiků, ale naopak povzbuzovala pravicové síly. Otázku 

obnovení sociální demokracie předsednictvo ÚV KSČ vyřešilo tím, že díky 

ústavnímu zákonu o Národní frontě prohlásilo činnost přípravného výboru za 

nezákonnou. Jak ale uvádí Kural: „dotčený ústavní zákon byl teprve ve stádiu 

příprav a předsednictvo ÚV KSČ tedy vycházelo z neexistující právní normy a 

její platnost pouze předjímalo. Takovýto postup dotvrzoval, jak dlouhý úsek je 

třeba ještě ujít na cestě k právnímu státu…“ (Kural a kol. 1993: 115). Všechna 

zmíněná opatření ale vznikala pod silným tlakem sovětského vedení, i když je 

pravděpodobné, že reformátoři sami se zalekli přílišné a pokračující aktivizaci 

společnosti. Nicméně snahu o demokratizaci ve společnosti a určitou 

liberalizaci KSČ měli, jak bylo zmíněno výše a jak dokazovaly připravované 

dokumenty na mimořádný XIV. sjezd KSČ. V této vypjaté atmosféře před 

sjezdem proto byly vyzvány sdělovací prostředky, aby ve svých aktivitách 

zanechaly útočného a kritizujícího tónu do konání sjezdu (Kural a kol. 1993: 

114–119). 
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3. 6. K 231, KAN, obnova sociální demokracie, obrodné 

procesy v satelitních stranách NF 

 

Po lednovém plénu ÚV KSČ a změnách v nejvyšším vedení se změny 

politiky začaly projevovat také ve společnosti. Lidé začali vyvíjet aktivitu a 

projevovali zájem o dění ve státě i politice. Toto se dotklo také stran a hnutí 

v Národní frontě a rovněž byl podnícen vznik nových sdružení a organizací, 

které mohly mít v budoucnu politické ambice. V nich se sdružovali nejen lidé, 

kteří byli nespravedlivě postiženi v 50. a 60. letech a domáhali se nápravy, 

kterou polednová politika částečně hodlala umožnit, když uznala nezákonnost 

tehdejších represí a možnost rehabilitací obětí (i když pouze komunistů). 

Jako první byla 31. března na Žofíně založena organizace K 231 

v českých zemích a 7. dubna na Slovensku Organizace na ochranu lidských 

práv jako partner K 231. K založení značně přispělo uvolnění cenzury a 

zvýšený zájem veřejnosti o minulost. K 231 byl nazván podle čísla zákona na 

ochranu republiky přijatého v roce 1948. „Hlavním cílem K 231 se stala plná 

soudní, občanská a sociální rehabilitace bývalých politických vězňů. 

Významnou činností „Káčka“ měla být i funkce dokumentační a svépomocná“ 

(Blažek a kol. 2008: 32). Kromě toho členové organizací zaměřili svou činnost 

také na vyhledávání dozorců, soudců a vyšetřovatelů, kteří byli odpovědni za 

páchané nezákonnosti a vykonstruované procesy. Snažili se zveřejnit jejich 

jména, aby tito lidé nezůstali v anonymitě a mohli být potrestáni. 

Otázku rehabilitací řešilo také vedení KSČ a byla zahrnuta i do 

připravovaného akčního programu. Problémem však byla skutečnost, že 

rehabilitace se měly týkat pouze komunistických obětí režimu, které byly – dle 

oficiálního výkladu – díky režimním deformacím postiženy neprávem. Naproti 

tomu členové nekomunistických stran, kulaci a další postižení represemi 

padesátých let rehabilitováni být neměli, protože podle komunistického 

- 69 - 



přesvědčení byli tito lidé odpůrci režimu.46 Na počátku obrodného procesu se 

však mohlo zdát, že někteří reformátoři by souhlasili s rehabilitací i 

nekomunistů. „Po vzniku K 231 se ukázalo, že vedení KSČ po počáteční, 

zřejmě upřímně míněné snaze provést důsledné rehabilitace nekomunistů, 

začalo obracet, protože mezi bývalými politickými vězni byli i aktivní odpůrci 

režimu. Vedení KSČ si začalo uvědomovat, že rehabilitace, pokud by byly 

provedeny důsledně, by zákonitě vedly nejen k potrestání viníků a tvůrců 

metod, které byly odmítnuty, ale k zpochybnění celého politického systému, 

který je způsobil (Blažek a kol. 2008: 47). Pro Moskvu byl K 231 právě díky 

tomuto nebezpečí nepřijatelný a jeho existencí stejně jako klubu KAN 

dokazovala, že v Československu probíhá kontrarevoluce. 

Odlišnost K 231 od Klubu angažovaných nestraníků, který vznikl o 

několik dnů později, byla v tom, že se K 231 zřejmě nikdy nemohl a ani 

nehodlal stát politickou stranou konkurující KSČ. Jeho krátké působení bylo 

zastaveno po intervenci v srpnu 1968. 

5. dubna došlo k založení Klubu angažovaných nestraníků – KAN. 

Hlavním cílem této organizace bylo požadování demokratizace politického i 

všedního života. Poukazoval na ostrou dělící čáru, která se tyčila mezi členy 

KSČ a nestraníky. Požadoval stejná práva pro všechny občany, tedy nejen pro 

členy KSČ. Zakládající členové se ve svém manifestu přihlásili k myšlenkám a 

odkazu prezidentů Masaryka a Beneše, k obhajobě lidských práv a 

demokratickému pluralismu. Svůj souhlas také vyjádřili se změnami ve vedení 

KSČ47 a s připravovanými reformami, které měly „polidštit“ socialismus. 

Zároveň odsoudili komunistická dogmata. Za známku fungujícího 

demokratického systému, ve který doufali, považovali svobodné volby, ve 

kterých by se mělo o přízeň lidí utkat několik politických stran, které by nebyly 

svázány systémem Národní fronty (Kural a kol. 1993: 114). KAN se tedy 

prezentoval jako klub, „který hájil právo 6 miliónů nestraníků 

                                                 
46 Alexander Dubček na květnovém plénu ÚV KSČ prohlásil, „že ve sdružení [K 231 – pozn. 
autora] jsou „i lidé odsouzeni právem za protistátní činnost“ (Blažek a kol. 2008: 47). 
47 Kladně hodnotili nástup progresivního křídla komunistického vedení KSČ v čele s A. 
Dubčekem.  
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v Československu na politické zastoupení“ (Hauner 1978: 8). Nebylo 

vyloučeno, že by se tento klub mohl přetvořit časem v politickou stranu. 

Zakládající členové KAN (nejznámější asi Ivan Sviták) se snažili vytvořit 

alternativu KSČ, která byla svou ideologií mnohými lidmi zajímajícími se o 

veřejné a politické záležitosti odmítána. Byli to převážně lidé mladšího věku 

nezatížení minulostí a podporující probíhající změny ve státě. Zástupci KAN se 

ještě v dubnu sešli s představiteli KSČ, kterým předestřeli své požadavky 

(Vančura 1990: 39). KAN, který podle určitých znaků (např. přijetí stanov) 

směřoval svou činností k možné přeměně do budoucna v politickou stranu, 

dosáhl časem své registrace a legalizace. Tento krok znamenal výrazný posun 

směrem k politickému pluralismu. Stejně jako K 231 byla však činnost KAN 

sledována Státní bezpečností a po srpnové intervenci byly obě organizace 

posuzovány stejně tvrdě, přestože K 231 neměla snahu stát se politickou 

stranou a ohrožovat tak monopolní postavení KSČ (Kural a kol. 1993: 114). 

V březnu a dubnu 1968 začalo docházet k aktivitě a změnám také u 

nekomunistických stran. Svou činnost v rámci Národní fronty, i když velmi 

malou, měly povolenou pouze Československá strana socialistická a 

Československá strana lidová v českých zemích a Strana slobody a Strana 

obrody na Slovensku. Zatímco obě první zmíněné strany mohly počítat své 

členy na tisíce, obě slovenské strany jich měly pouze několik set. Tyto strany 

byly na Slovensku marginálními subjekty a jejich aktivizace nebyla v roce 

1968 tak výrazná jako u ČSS a ČSL. 

Už v dubnu přišla se svým programovým prohlášením Československá 

strana socialistická, která se zasazovala o možnost širšího samostatného 

působení nekomunistických stran v Národní frontě. Zároveň se hlásila 

k politickým tradicím Národní socialistické strany působící před únorem 1948 

a k odkazu prezidenta Masaryka stejně jako k demokratizaci socialistického 

systému a odmítání komunistických dogmat. Podporu vyjádřila ČSS Akčnímu 

programu KSČ, v určitých otázkách však požadovala větší ústupky a změny48 

než program samotný (Kural a kol. 1993: 75). ČSS zahájila během prvním 
                                                 
48 Jednalo se především o obnovu podnikání ve všech odvětvích společnosti. 
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měsíců roku 1968 veřejnou kampaň, jejímž cílem bylo rozšíření své členské 

základny a kterou se snažila zvětšit také zakládáním svých stranických 

organizací v mnoha závodech. Přes značný ohlas mezi jejími současnými 

příznivci a také bývalými členy nedosáhla výsledku, který by se přiblížil stavu 

před rokem 1948, kdy strana evidovala několik set tisíc členů.49 ČSS se chtěla 

dostat z krize, kterou v tehdejší době procházela, třebaže bylo zvoleno nové 

vedení a členové nejvíce propojeni s ortodoxními komunistickými špičkami 

byli odvoláni z předsednictva strany. Snahou progresivních sil v ČSS byla 

snaha osamostatnit svou politiku v rámci Národní fronty. I proto se strana 

rozhodla svolat celostátní stranickou konferenci už na říjen 1968 a zviditelnit 

své kandidáty a také politické ideje před chystanými komunálními volbami. 

Mezi ty hlavní patřily požadavky na rehabilitaci odsouzených a postižených 

členů ČSS, prosazování samostatných kandidátek do voleb nebo zrušení, 

popřípadě začlenění Lidových milic do obranného systému republiky (Kural a 

kol. 1993: 112). 

Stejně jako v ČSS došlo také v Československé straně lidové koncem 

března 1968 k výměně lidí na nejvyšších stranických postech. Proběhly 

stranické schůze, kterých bylo daleko více než u ČSS a ty se zabývaly dalším 

směřováním strany a rovněž byly zaměřeny na zvětšení členské základny. 

Strana se snažila oslovit co nejvíce lidí a zaměřila svou kampaň nejen do měst, 

ale také na venkov, díky čemuž získala mnoho mladých nových členů. Zároveň 

se ČSL rozhodla stejně jako ČSS navrátit se myšlenkám předúnorové ČSL a 

prezentovat programové principy této své předúnorové předchůdkyně. 

Československá strana lidová v návrhu programu, který byl schválen ústředním 

výborem ČSL na jeho červnovém zasedání, naznačila témata, která hodlala 

prosazovat. Kromě demokratizace a podpory demokratičtějšího socialismu se 

přihlásila ke křesťanskému světovému názoru, který mimo jiné dává akcent na 

respektování lidských práv. Dále je zde zmiňován požadavek stejně jako u ČSS 

samostatného provádění vlastní politiky v Národní frontě a od toho se 

odvíjející požadavek na obnovení pluralitního politického systému. Návrh 
                                                 
49 K 1.7. 1968 měla strana 17 200 členů (Kural a kol. 1993: 112). 
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programu ČSL se shoduje s prohlášením ČSS také v tom, že ČSL chce 

podpořit prošetření a umožnit následnou rehabilitaci obětí postižených procesy 

minulých let stejně jako požaduje kontrolu armády a Lidových milic. 

Specifickou oblastí, kterou se ČSL zabývá, je vztah státu k církvím. Především 

se ČSL vyslovuje pro právo lidí na svobodné prosazování své víry a tím 

spojených náboženských úkonů, které byly v minulosti režimem potlačovány. 

Za významný čin považuje strana obnovení a úpravu vztahů s Vatikánem 

(Kural a kol. 1993: 112–113). 

ČSS a ČSL se tedy ve stejnou dobu začaly aktivizovat, nabízenými 

programy působit na veřejnost a vytvářet alternativu komunistům. Přestože se 

obě přihlásily k Akčnímu programu KSČ a tím i k vytyčené linii politiky 

progresivního vedení KSČ, jejich cílem do budoucna byla možnost působení 

obou stran jako nezávislých subjektů v rámci pluralitního systému. Usilovaly 

také o samotné kandidátky při soupeření s KSČ, jejíž monopolní postavení sice 

v oficiálních prohlášeních nezpochybňovaly, ale mnozí členové s ním 

nesouhlasili. 

Kromě ČSS a ČSL se v dubnu aktivizovala také Československá strana 

sociálně demokratická, která založila svůj přípravný výbor. Její snahou bylo 

obnovit svou členskou základnu a svoji činnost násilně přerušenou sloučením 

ČSSD v únoru 1948 s KSČ. Na rozdíl od dvou předchozích stran se k ustavení 

sociální demokracie komunistická strana stavěla zcela odmítavě. Toto bylo 

zapříčiněno zejména možností této strany stát se nejvážnějším konkurentem 

KSČ v boji o politickou moc. Bylo celkem pravděpodobné, že by se k ČSSD 

po jejím znovuustavení přidalo mnoho bývalých členů, kteří odmítli vstoupit 

do KSČ nebo i komunisté, kteří tam přešli z nutnosti nebo donucení, ale 

vnitřně s tím nesouhlasili. Rovněž mohla být strana atraktivní pro mladé lidi, 

pro které byla nezatížena minulostí (Vančura 1990: 40). KSČ považovala 

pokusy o obnovu sociální demokracie za hrozbu pravicové politiky pro 

socialistické zřízení, přičemž vycházela z faktu, že včlenění ČSSD do KSČ 
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v únoru 1948 je historická danost, se kterou vedení obou stran souhlasilo.50 

S tímto výkladem však nesouhlasil Přípravný výbor pro obnovení sociální 

demokracie, který naopak zdůraznil nezákonnost sloučení v roce 1948, s nímž 

většina sociálních demokratů nesouhlasila. Proto tak vlastně podle něj strana 

nezanikla ani z právního hlediska. Komunistická strana a její okresní orgány 

zahájily tvrdý boj proti pokusům sociálních demokratů zakládat své přípravné 

výbory zejména ve velkých městech a daly také najevo československým 

médiím, že pokusy obnovit ČSSD jsou v dané situaci, kdy zejména Moskva 

kriticky sleduje dění v Československu, krajně nežádoucí. V tomto ohledu 

vyšli šéfredaktoři mnoha deníků KSČ vstříc51 a narozdíl od jiných ustavujících 

se subjektů (KAN nebo nekomunistické strany) o sociální demokracii ve svých 

článcích mlčeli. Přes všechny již zmíněné problémy došlo k jednání mezi členy 

přípravného výboru sociálních demokratů a zástupci ÚV KSČ, ze kterého 

vzešla vzájemná dohoda.52 Ta připouštěla možnost dalšího jednání o vzniku 

Československé strany sociálně demokratické v budoucnosti, v dané situaci 

pod nátlakem Kremlu však vznik nepřipouštěla (Pithart 1990: 69). Byl také 

dohodnut postup na obou stranách, kdy sociální demokracie se měla zdržet 

veřejného vystupování a vedení politické kampaně o prezentaci strany jako 

alternativy KSČ, která naproti tomu neměla vyvíjet nátlak na členy 

přípravného výboru ČSSD formou veřejné kampaně, jak bylo zamýšleno. 

V červenci však došlo k zastavení všech jednání hlavních představitelů ÚV 

KSČ s Přípravným výborem pro obnovu sociální demokracie a jakákoliv jejich 

dalších činnost směřující k obnově strany byla považována za nezákonnou 

s možným postihem (Kural a kol. 1993: 114–115). Tento stav byl nepochybně 

zapříčiněn zhoršenou situací v socialistickém společenství, kdy nejvyšší 

                                                 
50 Což samozřejmě neodpovídá realitě. 
51 Tehdy byl sice každý šéfredaktor členem KSČ, nicméně vedení KSČ s postupujícím 
obrodným procesem nebylo schopno sdělovací prostředky direktivně kontrolovat.  
52 I přes tyto všechny spory a bránění vzniku ČSSD se totiž její členové přikláněli k polednové 
politice progresivního vedení KSČ.  
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činitelé KSSS dávali jasně najevo, že zvláště možnost obnovy sociální 

demokracie je ohrožením vedoucí úlohy KSČ, což je pro ně nepřijatelné.53 

 

 

3. 7. Postoj komunistické a nekomunistické veřejnosti 

k režimu 

 

Ke konci roku 1967 vrcholila nespokojenost veřejnosti s Novotného 

režimem a především vědecká a kulturní inteligence se začala vyjadřovat 

k nutnosti reforem nebo k problémům rehabilitací. „Svaz spisovatelů se stal 

první organizací, která se částečně vymkla z mocenské reglementace – IV. 

sjezd v létě 1967 to potvrdil“54 (Pithart 1990: 51). Po lednové změně na 

nejvyšších stranických postech se začaly na veřejnosti projevovat různé 

organizace a lidé, kteří ale byli v drtivé většině komunističtí „funkcionáři, 

reprezentanti dosavadního systému chápající nutnost změny“ (Vančura 1990: 

25). Nestranící se do obrodného procesu zapojují až později.55    

 Po lednu 1968 a žádostech veřejnosti dozvědět se něco víc o tom, jaké 

změny proběhly na nejvyšších místech, se této iniciativy chopily sdělovací 

prostředky, zejména deníky jako Práce nebo Rudé právo a časopisy Literární 

listy a Reportér. Názory na současnou situaci dávali najevo jako jedni 

z prvních spisovatelé, kteří volali po obnovení jejich časopisů, a také 

požadovali zrušení cenzury. Během následujících měsíců se na politiky snesla 

kritika za pomalé personální výměny osob na nejvyšších místech a mimo to 

novináři a spisovatelé „rozvíjeli úvahy na téma politického pluralismu, 

                                                 
53 Pithart k tomu uvádí: „Sociální demokracie nejednou byla pro mnohého komunistu něčím 
jako svůdným pokušením – vrátit se. Vrátit se zpátky do intimního a přehlednějšího světa 
zručného českého dělníka, do světa solidnosti a skutečného soudružství“ (Pithart 1990: 221). 
54 „Svaz spisovatelů prostě přestal být jednou z mnoha „převodových pák“ a stal se pomalu ale 
jistě nátlakovou skupinou“ (Pithart 1990: 51). 
55 S aktivitou nestranické veřejnosti však ani reformní komunisté nepočítali, nebyli na ni 
připraveni stejně jako „nepočítali s autoritou celé řady mluvčích nestranické veřejnosti 
(Patočka, Seifert, Černý, Havel) …Nedokázali si představit, že někdo může získat autoritu 
mimo jiné také tím, že není ve straně“  (Pithart 1990: 269). 
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rehabilitací, občanských svobod a práv“ (Pithart 1990: 66). Co ale podle 

Pitharta bylo negativem v jejich projevech, byl nedostatek zodpovědnosti za to, 

co psali. Veřejná kritika a zejména kritizování KSČ během roku 1968 

popuzovalo Moskvu a přispělo nemalou mírou k intervenci (Pithart 1990: 

68).56  

Během ledna a poté i února se stále více novinářů a spisovatelů 

vyjadřovalo k situaci v politice i ve společnosti a také doufali, že nastává 

vhodná doba k budoucímu úplnému zrušení cenzury.57 Zatímco dříve bylo 

nemyslitelné napsat článek odporující linii režimní politiky, po Dubčekově 

únorovém projevu slibujícím změny se připojili se svými názory ke kolegům 

z Literárních listů, Práce nebo Zemědělských novin a rovněž televize a 

rozhlasu i další novináři a žurnalisté (Kural a kol. 1993: 34–35, 44). Ve svým 

článcích a projevech odsuzovali minulou politiku KSČ a rovněž vnucený 

sovětský socialismus (Pithart 1990: 154–155). Kritika také směřovala do 

vedení komunistických stran sousedních zemí a zvláště na vedení Kremlu. 

Stejně se vyjadřovali slovenští spisovatelé, kteří požadovali zrušit direktivní 

řízení jejich činnosti ve sdělovacích prostředcích. Přikláněli se k politice 

slovenských představitelů na ustavení federace, na rozdíl od slovenské 

politické reprezentace ale viděli cestu k federalizaci pouze při souběžné 

demokratizaci. Kromě spisovatelů se začala zapojovat aktivně do 

demokratizačního procesu větší část komunistické a také později i 

nekomunistické veřejnosti. Výrazně na sebe upozornili mladí lidé, kteří se 

setkávali s politiky na mítincích a hovořili o problémech, které zajímaly 

většinu veřejnosti. Už v únoru se tedy veřejnost aktivně začala zajímat o 

politické informace a začala podporovat reformní politiky, kteří nastartovali 

cestu k „socialismu s lidskou tváří“ (Hájek 1994: 16–18). 

 Během roku 1968 došlo k aktivizaci a následné obnově nebo vzniku 

náboženských, tělovýchovných a mládežnických nebo kulturních organizací. 
                                                 
56 Zároveň k tomu Pithart dodává, že „by se sdělovací prostředky i veřejnost značně umírnily, 
kdyby bylo otevřeně řečeno, jaké nebezpečí nám zvnějšku vskutku hrozí“, což mohli udělat 
politici na květnovém plénu místo brojení proti „protisocialistickým silám“ (Pithart 1990: 281). 
57 V březnu bylo dosaženo alespoň toho, že předsednictvo KSČ zavedlo místo předběžné 
cenzury následnou. 
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Už od února docházelo ke změnám v ČSM (Československý svaz mládeže), 

kdy zejména studenti na univerzitách požadovali vytvoření samostatné 

organizace, která by nespadala pod ČSM. Během dalších měsíců byli nuceni 

odejít ze Svazu lidé spojeni s Novotného érou a nové vedení se snažilo změnit 

fungování ČSM a zaručit studentům větší prostor na spoluúčasti při 

rozhodování. Větších úspěchů z hlediska režimu dosáhlo komunistické vedení 

SSM na Slovensku, kde se pod ním sdružené organizace neemancipovaly tak 

rychle. Dalšími organizacemi snažícími se o svou obnovu byly ty subjekty, 

které byly donuceny k ukončení činnosti po roce 1948. Kromě Sokola 

byl v březnu založen přípravný výbor Junáka a samotná organizace pak 

oficiálně začala opět fungovat v dubnu. Taktéž v dubnu vznikl na Slovensku 

Klub mladej inteligencie, jehož členy se staly osobnosti slovenského kulturního 

života. Jasně se přiklonily na stranu reformního procesu a snažily se jej 

posunout z roviny čistě jednostranného národnostního charakteru. I česká 

inteligence se sdružovala v klubech, z nichž mezi nejvýznamnější patřil Klub 

kritického myšlení s předsedou Goldstückerem, který sdružoval komunisty i 

nestraníky. Nekomunisté vytvořili Kruh nezávislých spisovatelů v čele 

s Václavem Havlem. U mnohých spisovatelů z řad komunistů byla potřeba 

vyrovnat se s minulostí (Kural a kol. 1993: 73–75).  

Své názory a požadavky začali vyjadřovat také církevní činitelé 

(nejdříve katolická církev), kteří požadovali změny na nejvyšších místech v 

církvích často řízených kolaboranty a výměnu lidí spojených se „starou“ 

politickou linií, rehabilitaci nespravedlivě odsouzených kněží nebo stejná práva 

pro věřící občany i ateisty. Dále usilovali o vyvázání se z područí vedení 

komunistického aparátu, který dohlížel na veškerou činnost církví a doufali 

v ochotu státu řešit s církvemi problémy. Stejně jako mnoho subjektů občanské 

společnosti vítaly snahy o reformní socialismus, od kterého si slibovaly 

uvolnění poměrů a větší prostor pro svou činnost (Kural a kol. 1993: 44–45). 

Ke konci března začaly usilovat o své znovuobrození některé 

nekomunistické strany a vznikly také organizace sdružující nestraníky (viz. 

kapitola K 231, KAN, obnova sociální demokracie, obrodné procesy 
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v satelitních stranách NF). Veřejnost58 v tomto měsíci aktivizovala svou 

činnost a začala tak zpětně působit na nejvyšší představitele československé 

politiky, kteří v zájmu a podpoře veřejnosti viděli potvrzení správnosti své 

nastoupené cesty vedoucí podle nich k nápravě určitých chyb socialismu. 

Nálada ve společnosti a podpora režimu a jeho nové politiky se ukázala 

koncem března, když se československá delegace vrátila ze schůzky Varšavské 

smlouvy v Drážďanech a kdy byla zveřejněna jen část informací. Na to 

reagovali zejména spisovatelé a lidé veřejně se angažující, kteří se dohadovali, 

co tyto neúplné informace znamenají.59 Již dříve neúplné zprávy znamenaly, že 

se lidem neříká celá pravda. Drážďany tak mohly znamenat snahu zahraničí 

vměšovat se do československých záležitostí, a lidé proto požadovali 

pokračovat v nastoupené demokratizační cestě. Dubček mimo jiné ve svém 

projevu určité obavy států sovětského bloku přiznal (Hájek 1994: 41). Na tuto 

situaci je však možné podívat se i z jiné stránky. Lidé podporovali KSČ a 

reformátory proto, že nikdo jiný, kdo by mohl vyjednávat s Moskvou a zajistit 

neporušení suverenity státu, tady nebyl. „…strana začala náhle profitovat 

z neblahé okolnosti, že ona a stát byly vlastně jedno a totéž. Rozladěné a 

rozčilené veřejnosti nezbylo, než počínat si realisticky a stranu podpořit, neboť 

nikoho jiného, kdo by se tlaku „spojenců“ mohl opřít, ani nebylo – což měla na 

svědomí zase strana“ (Pithart 1990: 217). 

Po dubnových jednáních na nejvyšších místech a zveřejnění akčního 

programu se lidé ještě více začali zajímat o politické záležitosti a možnosti, 

které akční program nabízel. Podle zveřejněného průzkumu veřejného mínění60 

se veřejnost vyjadřovala kriticky k vedoucí úloze KSČ, která nedávala možnost 

samostatného působení vedle KSČ také jiných stran. V tomto výzkumu také 

dali lidé najevo, že si přejí, aby měly možnost působit nezávisle mimo Národní 

                                                 
58 V jejím čele do té doby stáli hlavně komunisté, od března se začíná angažovali i širší 
nekomunistická veřejnost. 
59 Např. vypuštění jedné věty ve zprávě ČTK, která by popuzovala československou veřejnost 
(týkala se výstavby socialismu a čele s dělnickou třídou) (Hájek 1994: 41). 
60 AK St - 2. Komentovaný tematický přehled výsledků závažných šetření veřejného mínění 
v Československu v letech 1969–1969 vcelku a podle hlavních třídních znaků. Zpracoval J, 
Bečvář, s. 11–13. Z knihy Václava Kurala a kol.: Československo roku 1968. 

- 78 - 



frontu i jiné nekomunistické strany, které by vytvořily opozici stávající 

monopolní KSČ.  

Květen se nesl ve znamení aktivity občanského hnutí za „obranu proti 

vměšování, obranu suverenity, obranu práva na vlastní cestu, úsilí o suverenitu, 

demokracii, socialismus“ (Kural a kol. 1993: 89). Jako první se svými názory 

na zahraniční politiku státu a její mezinárodní souvislosti přišly opět sdělovací 

prostředky a novináři. Jejich články měly vesměs dvojí charakter. Jedni 

obhajovali specifika československého obrodného procesu a brojili proti 

sovětským snahám do tohoto procesu zasahovat. Poukazovali na suverenitu a 

doktrínu o nevměšování. Druzí zase připomínali geopolitické faktory a polohu 

Československa na mapě, z čehož vyplývá i danost jeho zahraniční politiky, 

která je vázána na Sovětský svaz. Ti prozíravější varovali před možností, že 

pokud nebude Československo uskutečňovat svou zahraniční politiku 

v souladu se SSSR, mohou se opakovat události z roku 1956 v Maďarsku. 

Názory s první skupinou však sdílela většina veřejnosti a zvláště mladí lidé a 

studenti, kteří dali najevo podporu reformátorům a odsoudili některé 

socialistické vůdce tzv. pětky v průvodu u oslav tradičních Majáles (Kural a 

kol. 1993: 89–90). 

Jak už bylo řečeno dříve, nejvyšší vedení KSČ bylo rozhodnuto znovu 

převzít kontrolu nad sdělovacími prostředky, zejména podřídit dozoru 

příslušných úředníků televizi a rozhlas a některé noviny a časopisy. Na tyto 

pokusy však lidé ze sdělovacích prostředků reagovali negativně a vedoucím 

činitelům KSČ se je nepodařilo účinně řídit a ovládat. 

Po květnové schůzce v Moskvě a reakci reformátorů na výčitky 

sovětského vedení, které se nesly ve znamení zbrzdit nebo odvolat zamýšlené 

kroky vyjádřené v akčním programu, se veřejnost začala obávat o nastoupenou 

reformní politiku a stavěla se rozhodně za pokračování obrodného procesu bez 

vměšování Moskvy nebo jiných socialistických zemí. Na konci června vyšel 

článek 2000 slov, jehož autorem byl spisovatel Ludvík Vaculík. Tento manifest 

vyjadřoval charakter současné situace a poukazoval na to, že je třeba dále 

uskutečňovat demokratizaci a reformy spolu s reformními komunisty a 
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nenechat se zastrašovat jinými. Současně ale byla odmítnuta zásluha komunistů 

za započetí  obrodného procesu, protože pouze komunisté k tomu měli moc a 

prostředky. Byla zdůrazněna podpora Dubčekovi a dalším reformátorům 

(Hájek 1994: 15–16, Vančura 1990: 57).  

Během června a července se veřejnost stále více zajímala o politické 

dění v zemi a vyjadřovala podporu obrodnému procesu a reformátorům. Před 

schůzkou v Čierné nad Tisou se v Literárních listech objevil článek od Pavla 

Kohouta nesoucí poselství: „Socialismus – spojenectví – suverenita – 

svoboda“. Byla v něm vyjádřena důvěra lidí v delegaci jedoucí do Čierné, ale 

také požadavek, aby reprezentovala jejich zájmy a práva. Na závěr byla 

zdůrazněna věta „Jsme s vámi, buďte s námi!“. Veřejnost vkládala do 

československé delegace naděje na zlepšení situace, ve které mnozí cítili 

ohrožení československé budoucnosti. Pithart však takové jednání považuje za 

pošetilé a toho heslo pouze podle něj vyjadřovalo fakt, že lidé o osudu země 

nechali rozhodnout úzkou skupinu politiků ve vedení strany, kteří si stále 

idealizovali sovětský socialismus. Kritizuje na tomto místě zejména novináře, 

kteří podle něj měli být více zdrženliví a nesnažit se naplno psát, jak si vlastně 

představují „vylepšení“ socialismu. Posilovali tak dojem i samotných politiků, 

že je možné spory vyřešit diplomaticky. A uzavírá, že se všichni tito reformní 

intelektuálové měli ve svých projevech mírnit, nebo měli naopak dát najevo, 

„že před žádným nátlakem reformisté dobrovolně neustoupí a že počítají konec 

konců s nejhorším“ (Pithart 1990: 68).  

Postoj veřejnosti a zejména sdělovacích prostředků se ukázal v době 

před konáním (neuskutečněného) mimořádného sjezdu KSČ, kdy se snažili 

respektovat práci a snahy domácích politiků, kterým by svými aktivitami 

zaměřenými na kritiku minulosti nebo napadání kremelského vedení v této 

situaci neprospěli. Kromě toho lidé dobrovolně přispívali penězi nebo zlatem 

na fond republiky, který měl pomoct v obnově hospodářství a v další reformní 

politice. (Vančura 1990: 48, Kural a kol. 1993: 150). 
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3. 8. Mezinárodní situace a dobová atmosféra61 

 

Pokud chceme pochopit v celém rámci pokus o československou 

reformu v roce 1968, je třeba se na události v Československu dívat také 

z mezinárodní perspektivy a sledovat vztahy především mezi Sovětským 

svazem a Československem a také mezi SSSR a Spojenými státy americkými. 

Mezinárodní světové dění na konci šedesátých let se odehrávalo 

v atmosféře uvolňování napětí mezi Východem a Západem (détente). Americká 

administrativa začala prosazovat vedení dialogu se Sovětským svazem, který 

nabyl na důležitosti zejména po kubánské krizi v roce 1962, která hrozila 

přerůst v jaderný konflikt. Američané chtěli dosáhnout kontroly nad 

nukleárním zbrojením a tudíž nebyla jiná cesta než otevřenější politika vůči 

SSSR. Obě velmoci došly k poznání, že se navzájem nemohou zničit a 

v atmosféře zmírňování napětí přistoupily k rozhovorům, které by vedly 

k posílení vzájemnému mírovému soužití. V roce 1968 pak byla určitým 

výsledkem těchto snah dohoda o nešíření jaderných zbraní (mezinárodní 

smlouva byla podepsána v červenci 1968). Z jednání také jasně vyplynulo, že 

obě velmoci hodlají upevňovat své sféry vlivu a zároveň pro ně nebude 

soupeřova agrese ve vlastní sféře vlivu důvodem k vojenskému nebo jinému 

zásahu, pokud nebudou ohroženy zájmy druhého. Po dlouhém období se zdálo, 

že se studená válka začíná „oteplovat“.  

Změny přinesl ve Spojených státech prezident Kennedy a v SSSR 

generální tajemník KSSS Chruščov. Jejich nástupci však vytyčenou cestu a 

kroky s tím spojené nijak neurychlili a až do roku 1968 a zmíněném podepsání 

smlouvy o nerozšiřování jaderných zbraní k žádnému významnějšímu pokroku 

nedošlo. Obě velmoci pokračovaly v závodech ve zbrojení, SSSR byl navíc 

hnán touhou po dosažení vojenské a nukleární rovnováhy se Spojenými státy 

americkými. Další problém ovlivňující vztahy mezi oběma velmocemi 

představovala vietnamská válka, která velmi oslabila americkou administrativu 

                                                 
61 Tato kapitola vychází převážně z kniha Václava Kurala a kol.: Československo roku 1968. 
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v domácím i mezinárodním prostředí, a roztržka Sovětského svazu s Čínou, 

která společně se SSSR tvořila až do této chvíle jednolitý blok. 

Co se týká jednotlivých států a jejich sympatií k Pražskému jaru a 

celkové československé reformě, vyjádřily Spojené státy americké značné 

sympatie obrodnému procesu i jeho představitelům, jejich stanoviskem však 

bylo nijak do tohoto procesu nezasahovat. Jedním z důvodů neangažovat se 

byly nedořešené spory mezi USA a Československem ohledně navrácení 

československého zlata zabaveného nacisty, které se po jejich porážce dostalo 

do rukou Američanů. Ti zase požadovali po československé vládě náhradu za 

znárodněný americký majetek v ČSSR a zároveň i určitou částku pro uvolnění 

zlata a upravení obchodních podmínek mezi oběma zeměmi62 (Hájek 1994: 

30–31). Dalším problémem byl např. azyl, který byl v Americe poskytnut 

generálu Šejnovi nebo sympatie Československa s Vietnamem. 

Především však šlo Spojeným státům o to, aby nedošlo ke zhoršení 

vztahů se Sovětským svazem. Pokud by podpořily Pražské jaro, nepochybně by 

k tomu došlo a takovou situaci si americká administrativa nemohla dovolit 

z několika důvodů. Jednak byla koncem 60. let značně oslabena v důsledku 

vietnamské války, rasových bouří a šířících se studentských nepokojů a také 

vznikem mírového hnutí proti válce ve Vietnamu. Díky těmto problémům 

prezident Johnson nechtěl kandidovat v příštích volbách na amerického 

prezidenta a snažil se získat spojence v SSSR ve snaze vietnamskou válku co 

nejrychleji ukončit.  

Spojené státy americké tedy díky výše uvedeným problémům nehodlaly 

kvůli Československu riskovat konfrontaci se SSSR. V atmosféře „oteplování“ 

pro ně byly prioritou bezpečnostní zájmy a z toho vyplývající dohody o 

nešíření jaderných zbraní, na které pak navazovaly dohody o omezení 

strategických zbraní (SALT). Díky změnám vztahů k SSSR také doufaly USA 

ve zdárné vyřešení problémů na Blízkém východě a rovněž (zvláště kvůli 

rozporům Sovětského svazu s Čínou) zvládnutí konfliktu ve Vietnamu bez 
                                                 
62 Problém byl vyřešen až v 70. letech za Husákova režimu, kdy byla požadovaná částka 
podstatně zvýšena oproti původnímu návrhu, díky kterému Spojené státy americké přerušily na 
konci 60. let jednání s Československem. 
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americké porážky. Československá reforma nebyla pro Spojené státy důležitá. 

Ty se v té době především staraly mocenskou rovnováhu a respektování sfér 

vlivu svých a Sovětského svazu. 

 

Zahraniční politika Francie se v 60. letech snažila prosazovat vlastní 

kurz v době uvolňování napětí, který byl motivován převážně nacionálně. 

Prezident Charles de Gaulle se snažil vrátit Francii do postavení velmoci 

v Evropě a tuto možnost spojoval pouze s dosažením jaderné samostatnosti 

země. Ve svém přesvědčení se utvrdil v roce 1962, kdy byla Francie odstavena 

Spojenými státy od přístupu k jaderným raketám a tento přístup byl umožněn 

pouze Velké Británii. De Gaulle proto zahájil vlastní atomový program a 

v roce 1966 Francie vystoupila z vojenských složek NATO. De Gaulle také o 

rok později vetoval vstup Velké Británie do EHS. Ve vztahu k československé 

reformě se stavěl pozitivněji než Američané a připravoval setkání 

s Alexanderem Dubčekem, studentské bouře a sociální nepokoje, které vypukly 

v květnu 1968, však tyto aktivity zabrzdily. 

Velká Británie se na počátku šedesátých let orientovala na zlepšování 

vztahů se Spojenými státy a své snahy zaměřila britská administrativa také na 

Evropu pokusem o přistoupení k EHS, který byl zmařen výše zmíněným de 

Gaullovým vetem v roce 1967. O Pražské jaro britská administrativa 

neprojevila zvláštní zájem, natož nějakou podporu. 

Německá spolková republika zažívala v období uvolňování nemalé 

změny. V konfliktu mezi Východem a Západem se prezentovala jako partner 

Spojených států, nevzdala se však naděje na sjednocení Německa, které 

uváděla také ve své ústavě. NDR právně neuznávala a snažila se ji izolovat 

pomocí Hallsteinovy doktríny, rovněž také narozdíl od svých západních 

spojenců SRN neuznávala hranice na Odře a Nise. V roce 1961 došlo ke druhé 

berlínské krizi a stavbě berlínské zdi. Západní státy daly svým postojem 

najevo, že tento čin sice odsuzují, prioritou pro ně nicméně zůstává politika 

uvolňování a pro USA dobré vztahy se SSSR. SRN proto začala od roku 
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196663 praktikovat východní politiku (ostpolitik) otevřenou pro hospodářskou 

spolupráci východním státům. Rovněž NDR zde bylo nabídnuto uznání a 

ekonomická pomoc při navázání diplomatických styků stejně jako pomoc při 

jednání s ostatními zeměmi sovětského bloku. Německá spolková republika se 

zvláště zajímala o československý obrodný proces, neboť hrozba případné 

intervence by se mohla dotknout také jí. Doufala však, že demokratizační 

proces by mohl mít vliv na dogmatiky v NDR. Na druhé straně se ale odmítala 

příliš angažovat, aby nepopudila vedení SED64 nebo Moskvu, která nahlížela 

na vztahy Bonnu a Prahy se značnou nedůvěrou. 

 

Reakce západních mocností na demokratizační proces 

v Československu byla tedy vesměs pozitivní, představitelé žádné země však 

nepodnikli nic pro využití obrodného procesu k podstatné změně. O vývoj 

v ČSSR se zajímala také západní veřejnost, kdy komunisté65 i nekomunisté 

dávali najevo své sympatie s Pražským jarem a demokratizačním vývojem. 

Rozvíjely se hospodářské a obchodní kontakty a zvýšil se i počet turistů oproti 

předešlým letům. I přes značné pozitivní změny, které probíhaly 

v Československu, mnoho pravicových stran a antikomunistů nevěřilo, že 

reformní proces bude úspěšný. Podle nich vedení KSČ nebylo schopno 

transformovat socialismus do demokratické podoby, protože bylo příliš 

zatíženo komunistickými dogmaty. Navíc se západní státy obávaly, jak na 

československou reformu bude reagovat Sovětský svaz, který hrál v této době 

klíčovou roli na mezinárodní scéně. Podobný postoj zaujímaly i Spojené státy 

americké. 

 

Vliv na události roku 1968 v Československu však měl především 

Sovětský svaz a ostatní státy sovětského bloku. Zde se československému 

                                                 
63 Nástup „velké koalice“  křesťanských a sociálních demokratů. 
64 Vedení SED v čele s Ulbrichtem mluvilo o nebezpečí revanšistických a imperialistických sil.  
65 Podporu Pražskému jaru vyjádřily mnohé komunistické strany Evropy, z nichž nejvýraznější 
ohlasy byly zaznamenány ve Francii a Itálii. Tyto dvě strany také kritizovaly sovětský postup 
na schůzce ve Varšavě a zdůrazňovaly, aby se Sovětský svaz nevměšoval do československých 
záležitostí. 
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vedení dostalo podpory zprvu z Maďarska, vedoucí maďarských komunistů 

Kadár ale postupem času své stanovisko změnil. Státy, které se k Pražskému 

jaru stavěly kladně, pak byly pouze Jugoslávie a Rumunsko. Československé 

vedení se snažilo získat podporu pro své reformní kroky v těchto 

socialistických státech, neboť byl znám postoj Tita a Ceaucesca k Sovětskému 

svazu. Jak Rumunská komunistická strana, tak Svaz komunistů Jugoslávie 

přivítaly reformní snahy československých komunistů. Vedoucí představitelé 

KSČ se snažili upevnit vztahy s oběma zeměmi, což se odrazilo v návštěvách 

Josipa Broze Tita a Nicolae Ceaucesca v srpnu 1968 v Praze. Rumunsko bylo 

známé svou odvážnou zahraniční politikou vybočující z linie Moskvy a 

Jugoslávie už ani nebyla součástí sovětského bloku. Návštěvou jejich 

představitelů tak reformátoři zřejmě chtěli zabránit možné intervenci a docílit 

respektováni suverenity státu. Mezi Rumunskem a Československem byla při 

této příležitosti sepsána československo-rumunská smlouva, kde se 

zdůrazňovalo utužovaní socialismu a dále posilovaní politických a 

hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi. Stejně tak v československo-

jugoslávské smlouvě se hovořilo o vzájemné spolupráci, o prohlubování míru a 

boje za demokracii. Obě smlouvy měly společný cíl – boj proti imperialismu, 

za národní nezávislost a socialismus (Kural a kol. 1993: 27). Všichni 

představitelé se však snažili, aby svým jednáním nezavdali příčinu k podezírání 

Moskvou a ostatními státy sovětského bloku z nějakého spiknutí nebo 

budování vlastního seskupení, které by se snažilo odtrhnout od socialistického 

společenství nebo vytvářet zcela odlišnou politiku. 

 

Přestože se československá reforma v roce 1968 snažila zviditelnit 

kladné stránky socialismu, nahradit novými impulsy zkostnatělá stalinská 

dogmata a dát „lidskou tvář“ socialismu, byly tyto pokusy vnímány zejména 

moskevským vedením podezřívavě a s ostražitostí. Nemalý podíl na této 

skutečnosti měly snahy o vlastní politiku v Rumunsku a též neutrální 

Jugoslávie, která se odklonila od Sovětského svazu. Ten se snažil upevnit svou 

pozici na mezinárodním poli a též udržet krok v ekonomickém rozvoji a 
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především vojenské síle se Spojenými státy americkými. Navíc musel Sovětský 

svaz řešit problém rozštěpení socialistické soustavy, ke kterému došlo díky 

roztržce s Čínou a také upevnit svou pozici rámci mezinárodního 

komunistického hnutí. Pro tento cíl ale bylo nutné, aby státy spadající do sféry 

Sovětského svazu byly soudržným celkem fungujícím v rámci Varšavské 

smlouvy a RVHP. Jakékoliv odklonění či zavedení systému odlišného od toho 

sovětského by jeho snahy ztížily, ne-li znemožnily. Stejný politický systém 

(který na první místo staví soustředění a provádění veškeré moci jedinou 

politickou silou, tj. komunistickou stranou) v zemích se socialistickým 

zřízením sovětskému vedení umožňoval řídit a ovlivňovat jak zahraniční 

politiku států, tak také jejich hospodářství. Proto byla československá reforma 

přes všechny své výhody, které viděli představitelé nejen západních 

komunistických stran a také v Jugoslávii nebo Rumunsku, nahlížena 

s takovými obavami. A nemenší úlohu zde mohly hrát i představy, že by prvky 

obrodného procesu mohly zaujmout politické představitele jiných 

socialistických zemí a působit tak destabilizačně v rámci celého sovětského 

bloku. 

Stejný názor jako SSSR měli komunističtí představitelé Bulharska, 

NDR, Polska a Maďarska. Maďarská veřejnost československý obrodný proces 

vítala, vedoucí představitelé však nezapomněli na události z roku 1956 a byli 

proto obezřetní. Vzhledem k tomu, že v šedesátých letech u nich došlo 

k uvolňování direktivního řízení ekonomiky a k mírnému rozšiřování tržního 

prostoru, liberalizační snahy svého souseda vítali, nicméně neschvalovali příliš 

otevřený způsob, jakým dávala tyto pokusy zejména československá veřejnost 

a někteří politici najevo. Maďaři zaváděli pozvolné reformy a vývoj 

v Československu se jim zdál riskantní i pro ně (Pithart 1990: 172). Vedoucí 

komunistické strany Maďarska János Kadár proto zpočátku vyslovoval souhlas 

s Pražským jarem v rozhovorech s Dubčekem. Na společných poradách s 

kremelskými vůdci a dalšími státy Varšavské smlouvy také nejdříve obhajoval 

pozici Československa a radil ostatním řešit věci politickými prostředky, 
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v konečném důsledku se však maďarští vůdci rozhodli nestavět se na odpor 

SSSR a proti srpnové intervenci nevystoupili.  

Novou politiku KSČ neschvalovalo už od počátku Bulharsko, Polsko a 

NDR. Bulharští politici odmítali jakékoliv změny v zavedeném stalinském 

modelu vládnutí a československé reformy zcela odmítali. Nejvyšší 

představitel bulharských komunistů Todor Živkov charakterizoval situaci 

v ČSSR jako kontrarevoluční, kde dělnická třída už není u moci. Jako jeden 

z prvních se v na poradách Varšavské smlouvy zasazoval o provedení 

intervence, kdyby KSČ nedokázala udržet moc ve svých rukou. 

Polští komunisté zastávali stejné názory jako Bulhaři,66 přestože se 

Dubček nedlouho po svém zvolení za vedoucího tajemníka KSČ sešel 

v Ostravě s Wladyslawem Gomulkou a snažil se jej získat pro své reformní 

plány. Neměl však úspěch. Gomulka zastával stejné stanovisko jako Moskva a 

navíc se v té době snažil upevnit svou nejistou pozici v rámci vlastní strany, 

v čemž mu mohl být Brežněv nápomocný. Studentské nepokoje, při kterých se 

účastnící dovolávali „swojego Dubczeka,“ přispěla k radikálně odmítavému 

postoji vůči obrodnému procesu Gomulkou, který prosazoval jako jeden 

z prvních vojenský zásah do Československa proti kontrarevoluci (Pithart 

1990: 185). 

Asi největšími kritiky československého obrodného procesu byli 

komunističtí vůdci NDR. Obecně považováni za největší dogmatiky si 

uvědomovali, že myšlenky Pražského jara mají ohlas nejen v NDR, ale rovněž 

v sousední Německé spolkové republice. Ta byla po celou dobu od rozdělení 

Německa vedení NDR trnem v oku, neboť SRN jako vyspělejší stát byl 

v mnoha ohledech přitažlivý pro obyvatele NDR, z nichž mnozí se snažili utéct 

do SRN. Jak docházelo k uvolňování režimu v Československu a k příznivým 

ohlasům na jeho obrodný proces v SRN, vedení SED se zašlo obávat možnosti 

rozšíření československých myšlenek do NDR. Na Varšavské schůzce 

                                                 
66 Narozdíl od polské veřejnosti, která s Československem velmi sympatizovala, zejména 
inteligence a mládež. Všechny pokusy o nějakou aktivitu ale byly vedoucími představiteli 
potlačovány, protože možnost propuknutí podobného procesu jako v Československu by 
ohrozilo jejich vlastní pozice (Pithart 1990: 172). 
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v červenci 1968 proto vůdce východoněmecké komunistické strany Walter 

Ulbricht varoval před politickým děním v Československu a snažil se dokázat, 

že vedení KSČ se chce spojit s vládou v Bonnu proti Německé demokratické 

republice, která jako jediná brání socialistické společenství před hrozbou ze 

Západu (Hájek 1994: 36–47).  

Při hodnocení mezinárodní situaci v roce 1968 je vidět, že 

československý obrodný proces se nerodil v právě nejlepších podmínkách. 

Západní velmoci sice s vedením KSČ sympatizovaly, aktivně podpořit 

československé snahy však neodhodlaly. V té době oslabená americká 

administrativa v čele s Johnsonem nehodlala kvůli Československu riskovat 

konflikt se SSSR a zachovávala rozdělení sfér vlivu. Ani evropské západní 

státy nepodnikly žádné kroky na podporu Dubčekova vedení, byť myšlenky 

Pražského jara v zemi sovětského bloku vítaly. Hrozba ze strany Sovětského 

svazu a možnost rozpoutání globální roztržky však byla příliš velká. Ze 

socialistických států se Československu dostalo podpory pouze od Jugoslávie a 

Rumunska, Maďarsko, Polsko, Bulharsko a NDR spolu se SSSR od počáteční 

vyčkávací taktiky zaujaly stanovisko, které reformní proces v Československu 

zcela odsuzovalo a v srpnu se jej rozhodly zastavit vojenskou intervencí. 
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4. Epilog – vývoj od srpna 1968 do srpna 1969 

 

Obrodný proces v Československu prakticky končí invazí armád pěti 

států Varšavské smlouvy na konci srpna 1968. Události odehrávající se během 

následujících měsíců do dubna 1969, kdy se po zvolení Gustáva Husáka režim 

začíná rychle opětovně vracet k modelu horšímu než před lednem 1968, 

charakterizuje Vančura jako období „zvláštní občanské neposlušnosti“, kdy 

veřejnost alespoň zpočátku doufala, že se reformátoři přikloní na její stranu. 

„Nejméně sedm měsíců po Srpnu probíhá nepřetržitý zápas mezi taktizováním 

vlády a přímočarým smýšlením obyvatelstva“ (Vančura 1990: 97). 

 Po návratu československé delegace a internovaných představitelů KSČ 

z Moskvy se 31. srpna schází plenární zasedání ÚV KSČ, které přijetím změn 

ve stranickém vedení (odvoláni byli Kriegel, Pavel, Hájek, Šik ad.) a 

anulováním Vysočanského sjezdu67 předznamenalo budoucí vývoj ve straně. 

Jinými slovy bylo patrné, že nejvyšší představitelé KSČ budou bez výrazných 

problémů plnit podmínky Moskevského protokolu. A Moskva s tím počítala 

stejně jako s postupným odstavením reformních politiků z nejvyšších funkcí 

poté, co sami provedou potřebné kroky k návratu režimu do „starých kolejí“. 

Sovětský svaz „potřeboval právě vládu těch, kteří se chtěli domnívat, že dělají 

alespoň jakousi vlastní politiku a kteří přitom mají důvěru veřejnosti“ (Pithart 

1990: 298). Reformátoři měli v následujících několika měsících stále podporu 

veřejnosti, přestože byly ve jménu co nejrychlejšího odchodu sovětských vojsk 

už v září chváleny zákony omezující tisk, shromažďovací právo a také zákon o 

Národní frontě, na jehož základě došlo k zákazu některých organizací 

objevujících se v průběhu obrodného procesu. Tyto kroky jen potvrzovaly 

naivitu reformátorů, kteří si nejprve nebyli ochotni připustit možnost 

intervence a pak po invazi zřejmě doufali, že plněním Moskevského protokolu 

uklidní Kreml, dosáhnou tak odchodu sovětských vojsk a dále se uvidí. 

Reformátoři ale nechtěli vidět pravdu nebo si ji zřejmě odmítali připustit, což 
                                                 
67 Schází se den po intervenci 22. srpna 1968. 
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ale není tak překvapivé, pokud vezmeme v úvahu jejich postoj k SSSR jako k 

„bratrské zemi“ a jejich víru, že SSSR a socialismus patří k sobě. „Socialismus 

byl pro ně příliš spojen s autoritou Moskvy. Vzepřít se jí a ukázat sovětský 

socialismus bez ideologických iluzí – to by byla svatokrádež, to by bylo 

popření všeho, v co tito lidé dosud věřili…“ (Pithart 1990: 282). 

 Ne všichni reformátoři ale zůstali ve svých funkcích a plnili příkazy 

Moskvy, se kterými veřejnost evidentně nesouhlasila.68 Po listopadovém plénu 

ÚV KSČ, které vesměs odsoudilo polednovou politiku, rezignoval na svou 

funkci Zdeněk Mlynář s tím, že by „ve stále konzervativnějším stranickém 

orgánu ničemu nepomohl, jen by sám sebe zostudil“ (Vančura 1990: 119). 

Největší problémem a chybou reformátorů byla právě neschopnost 

využít podpory veřejnosti, která jim ji dávala najevo. Těsné spojení s Moskvou 

a neschopnost vymanit se z ideologických dogmat působilo nepřekonatelnou 

bariéru, přes kterou se reformátoři nebyli schopni dostat. Jak dobře vystihuje 

Vančura: „Duševní podřízenost trvající v komunistické straně od jejího vzniku 

jim nezabránila, aby celkem upřímně přijali řadu demokratizačních opatření… 

Nedovedli si ale představit, že by se obrátili k národu, ve kterém jsou i 

nestranící, a k mezinárodní veřejnosti, ve které jsou i nesocialisté…“ (Vančura 

1990: 104). Odmítli podporu studentů, odsoudili aktivitu dělníků, kteří se 

stavěli proti odvolání Josefa Smrkovského z funkce předsedy parlamentu a 

hrozili generální stávkou. Veřejnosti byla slibována realizace akčního 

programu, pokud se nebude negativně angažovat proti opatřením, které vláda v 

rámci urychlení odchodu sovětských vojsk přijímá. Veřejnost ale přestávala 

slibům vedení KSČ věřit, protože od září došlo k značnému omezení jejích 

práv.69 Na rostoucí apatii veřejnosti reagoval v lednu 1969 upálením Jan 

                                                 
68 Při hlasování Národního shromáždění o smlouvě o pobytu sovětských vojsk 
v Československu hlasovali čtyři poslanci proti, protože podle nich ke schválení smlouvy 
neměli od veřejnosti mandát (Vančura 1990: 110). Podle Pitharta všichni, co hlasovali pro, 
„zapřeli svůj mandát, protože československým právním aktem popřeli suverenitu státu“ 
(Pithart 1990: 206). 
69 Podle Vančury: „… Dubček a jeho soudruzi v nejnáročnějších chvílích zcela zklamali. Před 
Srpnem, v Srpnu i po něm. Nemohli splnit svou roli v tak obtížné době, protože sloužili dvěma 
pánům. Na jedné straně chtěli upřímně sloužit lidu, který jim důvěřoval a vkládal do nich 
naděje, na druhé straně byli spjati s dogmatickými idejemi, které je vynesly na nejvyšší místa. 

- 90 - 



Palach. Vlnu demonstrací, která se po jeho činu zvedla, potlačil policejní zásah 

Státní bezpečnosti a Lidových milic. Předsednictvo ÚV KSČ svým 

poděkováním policejním jednotkám dalo jasně najevo, ke komu cítí více 

odpovědnosti, že veřejnost je pro ně druhořadá..  

V dubnu 1969 nahrazuje Gustáv Husák Alexandera Dubčeka ve funkci 

generálního tajemníka strany, čímž prakticky začíná normalizace. Jako 

poslední výraz toho, že se reformátoři nedokáží ani v těch nejtěžších chvílích 

spojit s veřejností, je podpis zmocňovacích zákonů zaměřených proti veškeré 

opozici v srpnu 1969. Přestože veřejnost ještě stále dávala najevo, že by 

reformátory podpořila, kdyby „byli s ní“,70 Dubček umožnil, aby demonstrace 

u příležitosti výročí okupace byly násilně potlačeny (Pithart 1990: 301).  

                                                                                                                                 
Tyto ideje jim připadaly stále chatrnější, stále méně ušlechtilosti v nich mohli nacházet, ale 
zbavit se jich nedokázali“ (Vančura 1990: 104). 
70 Předsrpnové heslo veřejnosti adresované reformátorům „Jsme s vámi, buďte s námi“ se po 
srpnové invazi mění na heslo „ Byli jsme s vámi, buďte s námi“ (Vančura 1990: 107). Přesně 
to však reformátoři udělat nedokázali. 
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5. Aplikace transitologické teorie – vedl by proces 

Pražského jara k demokracii? Nástin možných řešení 

z hlediska transitologie 

 

Již analýza Pražského jara, které byly věnovány předchozí kapitoly, 

vycházela z transitologických teorií, v této kapitole je pak připojeno závěrečné 

transitologické shrnutí. 

 

5. 1. Aplikace teorií přechodů Samuela P. Huntingtona 

 

V aplikaci nejenom Huntingtonových teorií přechodů budu vycházet 

z informací popsaných v předchozích kapitolách, tedy z toho, jaké se 

domnívám, že byly úmysly reformátorů v průběhu procesu Pražského jara 

vyplývající z jejich jednání. 

Huntington vymezuje tři typy přechodů. V každém z nich zahajuje 

demokratizační proces jiná skupina aktérů. V případě roku 1968 

v Československu to byli reformátoři, kteří začali prosazovat určité změny 

v tehdejším nedemokratickém režimu. Tudíž by se na proces Pražského jara dal 

aplikovat Huntingtonův model, který tento politolog nazývá pojmem 

transformace. 

Už na konci roku 1967 se zformovala reformistická skupina uvnitř 

nedemokratického režimu, která v následujících měsících získala určitou 

převahu nad odpůrci reforem režimu nebo též zastánci tvrdé linie. Podle 

důvodu vzniku podle Huntingtona by se toto reformního křídlo dalo zařadit do 

skupiny těch reformátorů, kteří se domnívají, že náklady na udržení moci jsou 

za současné situace příliš vysoké. Tato situace dozrávala v průběhu šedesátých 

let, když neochota provést nutné ekonomické reformy Novotného režimem 

dala vzniknout seskupení lidí ve vedení KSČ, kteří jej odstranili z pozice 
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vedoucího tajemníka. Tímto krokem a následným odvoláváním lidí 

z významných funkcí spojených s Novotným se jim otevřela cesta k pokusu 

začít s reformami a také k vlastnímu vylepšení a posílení pozic. 

Obrodnému procesu v Československu velmi přesně odpovídá 

Huntingtonův názor, že přesto, že se režim rozdělí na progresisty a jejich 

odpůrce, neznamená to ještě, že by tito reformátoři souhlasili se změnou 

režimu. Jak Huntington uvádí dále, jejich ústupky opozici jsou často pouze 

snahou neztratit moc a naopak posílit vlastní legitimitu. Takto se chovali i 

českoslovenští reformátoři, kteří nemínili nějak výrazně změnit režim v jeho 

podstatě. Vedoucí úloha KSČ měla být za všech okolností zachována a 

politický pluralismus s podílem nekomunistických stran na moci byl pro ně 

nepředstavitelný. Pokud hovoříme o ústupcích opozici, ta během prvních 

měsíců téměř neexistovala a i poté byla její pozice velice slabá a vliv na režim 

téměř žádný. Progresisté se odhodlali ke zmírnění cenzury, k toleranci 

„občanské společnosti“ a k úpravě zákonů o základních lidských a občanských 

právech jako je svoboda slova a shromažďování. Když však zaznívala stále 

větší kritika na adresu KSČ, kterou umožnily tyto ústupky, reagovali i 

reformátoři postupem času tak, jako staří funkcionáři, snahou o direktivní 

znovuovládání zejména sdělovacích prostředků. Zásluhu na tom měl také tlak 

socialistických států a zejména tlak Moskvy, z jejíhož ideologického vlivu se 

ani reformátoři nedokázali během obrodného procesu vyprostit. 

Pokud se podíváme na druhou fázi Huntingtonovy transformace, kde 

Huntington popisuje, jak reformátoři získají moc a je tak zahájen samotný 

transformační proces, asi nejbližší československému případu je tu 

Huntingtonova třetí varianta, kdy reformátoři sami najdou cestu, jak  odstranit 

odpůrce změn režimu a dosadit zde vlastní vedení. Sesazení Novotného 

z pozice generálního tajemníka strany a zvolení Dubčeka na jeho místo to 

dokládá. Dále přichází na řadu postupné zvolení reformních politiků za členy 

Ústředního výboru KSČ a rovněž jmenování Č. Císaře za předsedu vlády a J. 

Smrkovského za předsedu Národního shromáždění. 
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Ve třetí fázi může dojít k selhání liberalizace a k opětovnému uchopení 

moci odpůrci změn režimu, pokud tedy reformátoři nějakým způsobem selhali. 

Pokud by však reformátoři oslabili odpůrce změn, mohli by pokračovat 

v reformách, získat legitimitu a v závěrečné fázi kooptovat opozici. Bylo by 

nutné podporovat umírněné v rámci opozice a také, jak Huntington zdůrazňuje, 

přesvědčit armádu, aby souhlasila s demokratizačními snahami reformátorů. 

Československo se v roce 1968 dostalo pouze do třetí fáze, kde započatá 

liberalizace selhala. Jednak bylo pod neustálým tlakem „bratrských“ zemí 

sovětského bloku a nejvíce Moskvy, což by časem mělo za následek, že by 

slabé a nerozhodné vedení KSČ v čele v Dubčekem nebylo schopné aspoň 

částečně vzdorovat a trvat na prosazení mnohem samostatnější politiky. Kdyby 

ovšem chtělo. Při stále větší aktivizaci veřejnosti se rozhodlo po každém 

jednání se státy socialistického uskupení přijmout opatření, která byla 

v rozporu s tím, co nové reformní vedení slibovalo veřejnosti v dubnovém 

akčním programu. Progresivní politici také nebyli schopni překonat svůj 

odmítavý postoj k politickému pluralismu a zejména k sociální demokracii, ale 

také k utvářející se možné pozdější opozici v podobě klubů KAN a K 231, 

které byly zpočátku tolerovány, později však vydávány za pravicové hrozby. 

Je tedy pravděpodobné, že liberalizační fáze by došla to té míry, kdy by 

veřejnost požadovala nejen důsledné pokračování nastoupené demokratizace 

od vedoucích státních činitelů, ale také rostoucí požadavky opozičních skupin 

by daly podnět ke změně systému na opravdu demokratický. Na něco takového 

by ale reformátoři s největší pravděpodobností nepřistoupili a je 

pravděpodobné, že by se opět spojili s odpůrci změn starého režimu. Ke čtvrté 

fázi by tak nedošlo, což znamená, že společně s fází pět by ani k přechodu 

k demokracii nedošlo. Jak naznačuje Huntingtonovo tvrzení ve fázi pět o tom, 

že reformátoři by pro úspěch transformačního procesu měli podporovat 

demokratizační snahy ve společnosti a rovněž podporovat umírněné křídlo 

v rámci opozice, v případě československých reformátorů se tyto snahy nedaly 

očekávat. Docela slušnou šanci na úspěch by tento scénář měl v případě, že 

stále větší organizace veřejnosti by nakonec reformátory přiměla k větší odvaze 
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a k větším změnám, do kterých by nezasahoval Sovětský svaz a které by 

nakonec vedly k demokratizaci. Ale taková situace byla velmi 

nepravděpodobná. 

  

5. 2. Aplikace fází transformačního procesu Dankwarta 

Rustowa 

 

 Rustow se při zkoumání procesů vedoucích k demokracii zaměřil na 

jejich dynamiku a vymezil tři fáze, do kterých je transformační proces 

rozdělen. Kromě toho však jako jednu z hlavních podmínek umožňujících 

demokracii uváděl národní jednotu. Jen díky tomu je možné fungování 

demokracie. Už tato podmínka ukazuje, že proces Pražského jara a jeho 

reformní aktéři měli před sebou velmi problematický úkol, protože v minulosti 

se Slováci ve společném státě s Čechy nikdy necítili být v rovnocenném 

postavení a rovněž slíbená a následně odepřená autonomie vzájemnému 

sblížení rozhodně nenapomohla. Češi a Slováci tak nikdy nebyli „národně 

jednotní“ a promítlo se to hlavně v roce 1968, když hlavním požadavkem 

Slováků nebyla demokratizace, ale federalizace.  

Rustow však hovoří zejména o jednotlivých fázích transformace, která 

začíná přípravnou fází, následuje fáze rozhodující a poté uvykací fáze. Pokud 

aplikujeme Rustowovy fáze přechodu na obrodný proces v Československu 

v roce 1968, je nutné se podívat na přípravnou fázi. Ta je charakteristická 

vznikem nějaké skupiny aktérů, která není spokojena se současnou podobou 

nedemokratického režimu a svým jednáním se zasazuje o nějakou změnu. 

V Československu se objevila „nová“ skupina, kterou byli reformátoři. Nedá se 

zde hovořit o někom, kdo by se stavěl proti stávajícímu režimu, protože i 

progresivní vedení KSČ nechtělo režim zásadně měnit. Lidé okolo Alexandera 

Dubčeka se stavěli do opozice proti tehdejšímu prvnímu tajemníkovi 

Novotnému, který pro ně představoval zkostnatělost systému, který by díky 

Novotného odstranění mohli do určité míry reformovat.  
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 Příznačné pro tuto fázi je fakt, že aktéři se neshodují na tom, že 

demokracie by měla být tím cílem, kterého by mělo být v budoucnu dosaženo. 

Stejně tak reformní politici v KSČ neuvažovali o tom, že by se Československo 

mělo proměnit v demokratický stát, což by nutně znamenalo zavedení 

politického pluralismu a svobodných voleb, přičemž by se museli vzdát 

vedoucí úlohy KSČ a obnovit natrvalo občanské svobody. Dále Rustow hovoří 

o polarizaci a profilaci aktérů, které hlavně spojuje odmítání současného 

režimu a právě proto jsou schopni spolupracovat. Rustow přesně nevymezuje 

aktéry uvnitř nedemokratického režimu a uvnitř opozice tak jako Huntington 

nebo Przeworski, hovoří ale o dvou táborech, které se profilují a vzájemně měří 

síly. Na začátku obrodného procesu v Československu stáli nejprve 

reformátoři, až v průběhu následujících měsíců došlo k obrozování 

nekomunistických stran v rámci Národní fronty, obnovování sociální 

demokracie a vzniku organizací „občanské společnosti“71, které se v budoucnu 

zřejmě mohly stát opozičnímu skupinami stávajícího režimu. Nespokojenost se 

systémem Národní fronty a náznaky na odstranění systému vedoucí úlohy 

strany zde nicméně byly.  

 Rustow se zabývá vzájemnými vztahy opozice a elity stávajícího 

režimu a varuje, že pokud by jedna skupina získala převahu nad tou druhou, 

demokratizační proces by byl ohrožen. U obrodného procesu v Československu 

je však stále problém s vymezením opozice vůči režimu, protože vlastně žádná 

skupina aktérů nejednala v rámci snahy o odstranění tehdejšího režimu. Ani 

organizace sdružené v Národní frontě nechtěly odstranit socialismus a společně 

s reformátory doufaly v jeho přebudování na socialismus „s lidskou tváří“. A 

právě tak je zde nejasné vymezení opozice, která se nestačila v podstatě 

zformovat.  

 Podle Rustowa končí přípravná fáze tím, že obě strany si uvědomí, že 

se navzájem nedokáží zničit a přistoupí na vzájemná jednání. Zároveň elity 

nedemokratického režimu vezmou opoziční skupiny na vědomí jako relevantní 

                                                 
71 I když v době Pražského jara se o fungující občanské společnosti mluvit nedá, protože 
všechny povolené organizace byly sdružené v Národní frontě a tedy pod kontrolou KSČ. 
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subjekt a jsou také ochotny akceptovat některé demokratické procedury jako je 

např. volební právo, svobodné volby nebo již zmíněné vyjednávání s opozicí. 

Z tohoto nástinu je ovšem jasné, že demokratizační proces v Československu 

nedospěl do tohoto stádia přípravné fáze. Reformní politici nikdy neuznali 

obnovení Československé strany sociálně demokratické, nehodlali povolit 

samostatné působení nekomunistických stran mimo Národní frontu a vůbec 

připustit možnost politické opozice vůči KSČ a ohrozit tak její vedoucí úlohu. 

Co se týká dalších demokratických prvků, tak volební právo sice lidé měli, 

volby ale svobodné nebyly a ani v tomto směru KSČ zřejmě nehodlala nic 

měnit, když striktně prosazovala vedoucí úlohu a uzavřený systém Národní 

fronty. 

 V následující Rustowově rozhodující fázi sice aktéři stále ještě nemají 

jasno, jakou cestou by se měl režim transformovat a zda vůbec dojde 

k prosazení demokracie, jsou však odhodlaní pokračovat v nastoupené 

demokratizaci a přijímat kompromisy přijatelné pro oba tábory. Reformátoři 

Pražského jara si nepřáli opozici a nedalo by se zřejmě očekávat, že stále sílící 

aktivita „občanské společnosti“ a zejména stále hlasitější požadavky na 

rozšíření občanských svobod by je přiměla na ně přistoupit. Spíše naopak. 

Jejich nerozhodnost, spjatost se Sovětským svazem a zejména pak jednání proti 

vůli veřejnosti poslední týdny před intervencí dokazuje neschopnost překročit 

stín dogmatismu a direktivních metod a nastoupit cestu k demokracii. K  

něčemu takovému by je mohla teoreticky donutit pouze rostoucí občanská 

opozice, která by je vystavila dilematu buď s ní spolupracovat, ustoupit jí, 

anebo použít represi. Pokud by se reformátoři zalekli represe, či pokud by 

jejich část podlehla pokušení, že je lid podporuje a stojí jejich straně (a že tedy 

mohou uspět ve volbách), mohlo by k „průlomu“ ve směru k přechodu dojít.72   

 

                                                 
72 V tomto scénáři je kalkulováno s tím, že by zde nebyl tlak Moskvy, hrozba invaze apod. 
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5. 3. Aplikace modelu přechodu Adama Przeworského 

 

 Podle Przeworského má přechod k demokracii dvě fáze. Jedná se o 

liberalizaci a demokratizaci. Przeworski vychází z teorie her: ve svém modelu 

nastiňuje vzájemné interakce mezi jednotlivými aktéry, zamýšlí se nad různými 

preferencemi reformátorů. Przeworského teorie počítá s  racionalitou aktérů, 

což je však v praxi předpoklad dosti sporný. Právě tak je tomu i při aplikaci 

těchto teorií na situaci v Československu v roce 1968. Nelze počítat s tím, že 

širší veřejnost znala preference a úmysly progresivních sil v KSČ, když si jimi 

nebyli jisti ani sami tito politici. Liberalizační fáze podle Przeworského 

začíná tehdy, když se vedení nedemokratického režimu rozhodne pro určité 

otevření a dojde k „rozšiřování a prohlubování práv pro další jednotlivce 

skupiny, které byly z dosavadních autoritářských pravidel vyloučeny“ 

(Dvořáková, Kunc 1994: 82). Jak poukazuje Przeworski, k otevření dochází 

proto, že se v rámci vedení nedemokratického režimu vyprofilovaly dvě 

skupiny, které dělí podobně jako Huntington ve svých modelech na 

reformátory a odpůrce změn režimu neboli zastánce tvrdé linie.  

 Jak už bylo řečeno u předchozích dvou příkladů, začíná  liberalizační 

fáze v Československu na konci roku 1967. Prostor pro uskutečňování 

reformních kroků se pak otevírá po lednovém plénu ústředního výboru, který 

oddělil funkce prezidenta a generálního tajemníka, za kterého byl zvolen 

kompromisní kandidát Dubček. Jak připomíná Przeworski, cílem liberalizátorů 

zpočátku není zahájení přechodu k demokracii, ale jde jim nejvíce o posílení 

vlastních pozic na úkor zastánců tvrdé linie. Stejné to bylo na počátku 

obrodného procesu, kdy skupině reformních politiků šlo také především o to 

mít převahu nad odpůrci reforem. Jak potom dále uvádí Przeworski, 

liberalizátoři mají určité preference, podle kterých jednají. A nastiňuje možné 

výsledky vzájemného působení mezi liberalizátory a občanskou společností. Je 
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to buď status quo – diktatura, rozšířená diktatura, zúžená diktatura, povstání 

nebo přechod.73 

 Pokud má dojít o otevření režimu a zahájení liberalizace, je nutné, aby 

se uvnitř autoritářského režimu našla skupina, která by preferovala rozšířenou 

diktaturu přes statusem quo. Przeworski říká, že tou skupinou jsou právě 

liberalizátoři, pro které začíná občanská společnost, v případě Československa 

v roce 1968 veřejnost,74 představovat spojence proti zastáncům tvrdé linie. 

Podobně považovali pražští reformátoři alespoň z části československou 

veřejnost za určité spojence proti konzervativcům při prosazování ať už 

kádrových nebo programových změn s poukazem právě na podporu svých 

reformních kroků od veřejnosti. 

V této chvíli Przeworski předkládá určité ideální situace a  poukazuje 

na možný další vývoj s tím, že každý z aktérů zná preference toho druhého, 

tedy zastánci tvrdé linie požadují zachování statu quo, liberalizátoři souhlasí 

s rozšířenou diktaturou a občanská společnost preferuje přechod. A nejhorším 

řešením je pro všechny povstání. Podle Przeworského je tedy struktura 

preferencí liberalizátorů ohledně možných řešení takováto: RDIK > SDIK > 

přechod > ZDIK > povstání. V tomto případě je všem aktérům zřejmé, že 

pokud dojde k otevření režimu a liberalizátoři přistoupí na organizaci občanské 

společnosti, budou se sami muset stát reformátory75 a občanská společnost to 

ví také. Protože ale liberalizátoři upřednostňují status quo před přechodem, 

k otevření nedojde. Tuto situaci však nelze aplikovat na proces Pražského jara 

v Československu, protože tady k otevření a zahájení liberalizace evidentně 

došlo. Przeworski pak nastiňuje další příklad, kdy by se změnily preference 

liberalizátorů. Bylo by to v případě, že by se liberalizátoři domnívali, že 

s úspěchem využijí represe. Jejich volba pak bude RDIK > SDIK > ZDIK > 

přechod > povstání. Liberalizátoři i občanská společnost ví, že při přílišné 

organizaci občanské společnosti liberalizátoři použijí represe. Protože však 
                                                 
73 Tyto pojmy jsou objasněny v první kapitole, která vysvětluje jednotlivé teorie přechodu 
k demokracii. 
74 V dalším textu je ale zachována terminologie Przeworského, tedy občanská společnost. 
75 Tento termín Przeworski používá pro liberalizátory, kteří přijali variantu přechod k 
demokracii. 
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občanská společnost preferuje rozšířenou diktaturu před statusem quo, 

pokračuje v organizaci. A stejně tak liberalizátoři upřednostňují rozšířenou 

diktaturu a zároveň se domnívají, že pokud by společnost zašla ve své 

organizaci příliš daleko, využijí represe a režim dospěje do stavu zúžené 

diktatury. S tímto vědomím povolí otevření režimu a výsledkem je rozšířená 

diktatura. Pokud bychom předpokládali stejné preference u československých 

reformátorů, byl by tento scénář možný. Občanská společnost by určitě 

pokračovala v organizaci a reformátoři neměli problém s otevřením. Otázkou 

je, zda by přikročili postupem času k represím, kdyby společnost přestali mít 

pod kontrolou. Vzhledem ke stále silnému vlivu konzervativců ve vedení KSČ 

a neschopnosti reformních komunistů plně akceptovat demokratické principy 

jako svoboda slova, svobodné volby a otevřená kritika režimu je však možnost 

použití represí celkem pravděpodobná i bez zásahu sovětských vojsk 

v postupujícím průběhu Pražského jara. Není jisté, v jaké míře a k jakým 

prostředkům by se komunistické vedení uchýlilo, spojení reformistů s politiky 

tvrdé linie se však nabízí jako jedno z vyústění celého obrodného procesu. 

V předchozích případech se jednotliví aktéři chovali v těchto situacích 

s vědomím, že znají skutečné preference ostatních hráčů. Pokud má dojít 

k přechodu, Przeworski uvádí, že do hry vstupuje určitý iracionální prvek, tedy 

že liberalizátoři klamou zastánce tvrdé linie nepravdivým nástinem svých 

preferencí, které jsou ve skutečnosti jiné. V prvním případě jsou liberalizátoři 

ve skutečnosti proto-demokratizátory a jejich skutečné preference jsou RDIK > 

přechod > SDIK > ZDIK > povstání. Protože si jsou ale vědomi, že zastánci 

tvrdé linii by nepřestoupili na liberalizaci režimu, kdyby tyto preference znali, 

liberalizátoři je skrývají a nepravdivě naznačují, že jejich preference jsou 

naopak RDIK > SDIK > ZDIK > přechod > povstání. Przeworski uvádí, že 

zastánci tvrdé linie pak příliš nebrání otevření režimu s vyhlídkou, že posílí své 

vlastní pozice na úkor liberalizátorů a výsledkem bude zúžená diktatura. 

Protože však liberalizátoři dovedně skrývali své preference, výsledkem bude 

přechod. Při aplikaci tohoto scénáře na obrodný proces v roce 1968 se už na 

počátku ukazuje zásadní problém v tom, že pražští reformátoři neměli vůbec 
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v úmyslu docílit přechodu k demokracii. Chtěli spíše socialistický režim 

vylepšit. Jak popisuje Vančura: „To, co se později odehrálo, nebylo hnutím 

proti socialismu, ale hnutím za lepší socialismus“ (Vančura 1990: 17). Určitou 

podobnost zle nalézt v tom, že reformátoři si v roce 1968 zřejmě přáli určitou 

rozšířenou diktaturu, ale od začátku své preference skrývat před zastánci tvrdé 

linie nemohli, protože novou politiku strany teprve sestavovali. Později pak 

zakrývali spíše skutečnou situaci (před Moskvou i společností), ale byla to 

otázka i určité bezradnosti, když společnost postupně stupňovala své 

požadavky a Moskva tlak. Navíc tu byl tlak také od států sovětského bloku a 

také ze strany zastánců tvrdé linie, kteří si změny nepřáli a naopak si spíše 

představovali zúženou diktaturu.  

Pokud by však reformátoři skutečně hodlali uskutečnit přechod 

k demokracii, museli by kromě jiného spolupracovat s občanskou společností, 

ale v tomto případě se od ní reformátoři jasně odklonili, když začali odvolávat 

a zdržovat reformní plány zveřejněné v Akčním programu KSČ. Neochota 

přistoupit na skutečně demokratické principy a lpění na názorech Moskvy 

hodně napomohly tomu, že jakékoliv snahy reformátorů vlastně neměly mnoho 

šancí na úspěch. 

Ve druhém modelovém případě, kdy Przeworski kalkuluje také 

s iracionálním chováním, jsou preference liberalizátorů podle Przeworského 

RDIK > SDIK > ZDIK > přechod > povstání, přičemž ale liberalizátoři věří v 

úspěšnost represí. Společnost už však v úspěch represí nevěří a stejně tak si 

nemyslí, že by se k nim liberalizátoři hodlali uchýlit. Proto pokračuje 

ve vlastním organizování a liberalizátoři dojdou k poznání, že hrozby 

represemi už nejsou efektivní a přechod pro ně bude výhodnější než výsledek, 

kterého by dosáhli represemi. Kdybychom předpokládali stejné preference u 

reformních aktérů Pražského jara, znamenalo by to, že zahájili proces 

liberalizace s tou vyhlídkou, že nenechají společnost dospět k tomu, aby se 

příliš organizovala, jinak využijí represe. Nic takového ale reformátoři ani 

nepředpokládali, protože byli zřejmě přesvědčení, že dílčí reformy společnost 

uspokojí a ona nebude mít důvod příliš se organizovat. Nepočítali s tím, že by 
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v budoucnu museli takovému problému čelit. Jak uvádí Pithart: „Prokázalo se 

tu, že i progresisté ve vedení strany nejsou s to připustit, že iniciativa by 

skutečně mohla přicházet zdola a být přitom inspirována někým jiným než 

právě jimi“ (Pithart 1990: 72). O dalším postupu reformátorů a veřejnosti však 

jde jen spekulovat, ale je velmi nepravděpodobné, že reformátoři by se dostali 

k bodu, kdy by považovali přechod za lepší variantu než výsledek, který by 

mohli očekávat po represích. Z důvodů, které zde byly naznačeny, můžeme 

s pomocí Przeworského teorie konstatovat, že se reformní proces 

v Československu v roce 1968 zastavil ve fázi liberalizace a ke druhé fázi, k 

demokratizaci, nedospěl. Podle Przeworského jsou totiž v liberalizační fázi 

nejdůležitějšími aktéry liberalizátoři, ve fázi demokratizace je opozice na stejné 

úrovni jako aktéři vládnoucího režimu a podílí se stejnou měrou na 

pokračujících změnách. Už z této podmínky je zřejmé, že mimorežimní 

opozice v roce 1968 nikdy tohoto postavení nedosáhla a stejně tak aktéři nikdy 

vzájemně nejednali o ustavení demokratických institucí nebo pravidel. 

 

Výsledkem možného dalšího vývoje procesu Pražského jara, do kterého 

by nezasáhla intervence vojsk Varšavské smlouvy, mohou být  pak tato řešení 

(podle Przeworského modelu). První možností by bylo přetrvání statu quo, 

když by si liberalizátoři a umírněná opozice zachovávali vazby pouze na své 

partnery ze svých táborů (zastánce tvrdé linie a radikální opozici). Radikální 

opozice ale v Československu nebyla, takže v tomto případě by liberalizátoři 

obnovili svou alianci ze zastánci tvrdé linie a umírněná opozice by byla 

potlačena. Výsledek takovéhoto řešení by byl podobný jako v případě 

intervence, tedy vývoj by se vrátil „do starých kolejí“ a veřejnost by to musela 

akceptovat, protože byla příliš slabá. Mnohem reálnější a zřejmě nejvíce 

pravděpodobný je druhý možná výsledek, kdy by přežíval starý režim 

s určitými ústupky. Režim se v tomto případě téměř nemění, je ponechán 

nanejvýš malý prostor pro určitou liberalizaci. Děje se tak proto, že umírněná 

opozice spolupracuje s reformátory, ale ti jsou stále spojeni se zastánci tvrdé 

linie. A režim je navíc silnější než opozice. Při tomto výsledku by to nejspíš 
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vypadalo tak, že by se reformátoři v KSČ opět spojili se zastánci tvrdé linie, 

protože by ve svých reformách nehodlali zajít tak daleko, jak to požadovala 

občanská společnost. Je možné, že reformátoři mohli mít dojem, že se snažili o 

reformy, povolili aktivizaci občanské společnosti, ale ta se pak na ně snažila 

tlačit a dovolávat se požadavků, které už pro ně byly nepřijatelné, a proto se 

znovu spojili s konzervativci. Režim by tak byl stále silnější než opozice, 

pouze by mohl ponechat některé ústupky pro uvolnění napětí ve společnosti. 

Další dvě možná řešení reflektují situace, kdy by „občanská společnost“ 

stupňovala svoji aktivizaci. V prvním případě by byla výsledkem zúžená 

diktatura. Reformátoři by opět dali přednost spojení se zastánci tvrdé linie a 

v určitém momentě by přistoupili k represím, které by pravděpodobně vyústili 

ve zúženou diktaturu. Druhou možností (při které je stále předpokládána 

nepřítomnost sovětské intervence) je pokračování započatých reforem směrem 

k přechodu na demokratický systém. Takovýto scénář by mohl být reálný za 

situace, v níž by se Moskva lekla důsledků invaze (hlavně 

mezinárodněpolitických) a také reformátoři by se zalekli důsledků použití 

represí proti společnosti, která by třeba byla schopná demonstrovat v řádu 

stovek tisíců na náměstích za svobodné volby apod. Něco takového by však 

bylo velmi nepravděpodobné. 
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6. Hodnocení Pražského jara – výzkumy po 25 a 30 

letech 

 

Pražské jaro zaujímá v historii Československa významné místo, 

protože v té době proběhl experiment s cílem „polidštit“ socialismus, který byl 

zastaven intervencí vojsk Varšavské smlouvy. K událostem Pražského jara 

zpracoval IVVM (Institut pro výzkum veřejného mínění) dva výzkumy 

veřejného mínění z let 1993 a 1998, které zde prezentuji. Cílem těchto 

výzkumů bylo mimo jiné zjistit, jak moc je informovaná o dění 

v Československu v roce 1968 mladší generace.76 

 

6. 1. Obraz Pražského jara po 25 letech 

 

Podle tohoto výzkumu veřejného mínění provedeného v září 1993 bylo 

s událostmi roku 1968 obeznámeno 93 % lidí, z nichž osobní vzpomínku na ně 

mělo 61 % obyvatel. Ve výzkumu se dále uvádí, že z vyprávění je informováno 

71 % lidí, z literatury 64 % a z tisku, rozhlasu, televize a filmu 87 %. Zhruba 

polovina populace si myslela, že Pražské jaro bylo pokusem o obnovu 

demokracie (47 % lidí), naopak zhruba pětina občanů (21 %) se domnívala, že 

tehdy šlo o boj dvou frakcí uvnitř KSČ. Události osmašedesátého roku 

nedokázalo posoudit 27 % lidí, 5 % populace tyto věci nezajímaly. Na konci 

tohoto výzkumu veřejného mínění zodpovídali respondenti několik otázek, 

které budou porovnány se stejnými otázkami z podobného výzkumu konaného 

o pět let později v další části kapitoly. 

 

 

 

                                                 
76 Tato snaha o zjištění znalostí mladé generace byla mimo jiné také jedním z cílů autorky 
v její bakalářské práci. Celá tato kapitola z ní částečně vychází. 
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Tabulka 2: Obraz Pražského jara podle věku obyvatel ČR v září 1993 

P  r  a  ž  s k é    j  a  r  o     p  ř  e  d  s  t  a  v  o  v a  l o  
 Pokus o 

obnovu 

demokracie

Boj dvou 

frakcí v 

KSČ 

Nedokáže 

posoudit 

Nezajímá 

se 

 

celkem 47 21 27 5 100 % 

věk      

15 - 29 37 15 41 7 100 % 

30 - 44 47 19 27 2 100 % 

45 - 59 51 27 20 2 100 % 

Nad 60 57 22 19 2 100 % 
  

Zdroj: Výzkum IVVM 93-09; 4.-8. 9. 1993 “Pohled na události Pražského jara s odstupem 25 

let“ 

 

Z této tabulky je patrné, že mladá generace se liší ve svých názorech 

s pamětníky. Zatímco starší lidé pohlíželi na obrodný proces v roce 1968 

převážně jako na pokus o obnovu demokracie, mladí lidí tento postoj 

s pamětníky nesdíleli. Stejně tak se lišilo hodnocení těchto dvou skupin v 

tvrzení, že Pražské jaro bylo bojem dvou frakcí uvnitř KSČ, i když ne tak 

výrazně jako v předchozím případě. Tuto skutečnost zřejmě ovlivnila míra 

poznatků, které dotazovaní (převážně mladá generace) mohli získat z literatury 

a jiných zdrojů věnujících se Pražskému jaru77, výmluvná je však také 

skutečnost, že nejvyšší čísla u kategorií „nedokáže posoudit“ a „nezajímá se“ 

patřila právě mladé generaci, což naznačuje, že se tito lidé o události Pražského 

jara v dnešní době (myšleno po roce 1989) příliš nezajímají. Mladší generace 

tuto historickou periodu Československa neprožila, jak ale vyplývá nejen 

z tohoto průzkumu, nemají zájem sami si zjistit potřebné informace. Tento fakt 

potvrzuje vlastní výzkum autorky, kterému bude věnována pozornost v další 

části této kapitoly. 

                                                 
77 Často prezentováno jako podvod komunistů na občanech. 
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6. 2. Obraz Pražského jara po 30 letech 

 

Ve výzkumu veřejného mínění z roku 1998 bylo nejprve uvedeno, jak 

podrobně byli jeho účastnící seznámeni s děním v období Pražského jara. 

Z průzkumu vyplývá, že informováno bylo 84 % dotázaných, z toho 34 %  lidí 

podrobně, 50 % občanů částečně a žádné informace nemělo 16 % dotázaných. 

V porovnání s výzkumem veřejného mínění z roku 1993, kde informace mělo 

93 % dotázaných, poklesl počet osob seznámených s událostmi roku 1968 o 

deset procent. 

 

Tabulka 3: Informovanost lidí o Pražském jaru v roce 1998 (v %) 

věk do 19 let 20 - 29 do 44 45 - 59 nad 60 

% 60 72 86 91 96 
 

Zdroj: Špičáková, Hana. 2006. Rok 1968 – čím byl celostátně a čím v místě bydliště? Hradec 

Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, Ústav filosofie, politických a 

společenských věd. Bakalářská práce. 

 

Mezi nejmladší generací bylo nejméně informovaných, mezi 

nejstaršími respondenty naopak nejvíce. Se stoupajícím vzděláním se také 

zvyšoval podíl informovaných lidí. V průzkumu se uvádí, že ve skupině 

s nejnižším vzděláním to bylo 78 % lidí, v okruhu lidí bez maturity 84 %, 

s maturitou 87 % a vysokoškoláků bylo 96 %. 

 

Následující tabulky srovnávají výsledky výzkumů veřejného mínění 

z let 1993 a 1998, kde byli respondentům položeny otázky, koho „myšlenky 

Pražského jara zaujaly“ (tabulka 4) a „zda má význam vracet se k událostem 

Pražského jara“ (tabulka 5). 

 

Tabulka 4: Srovnání odpovědí na otázku, koho zaujaly myšlenky Pražského 

jara v roce 1993 a 1998 (v %) 

zaujaly 1993 1998 
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jen některé 12 14 

většinu národa 40 42 

téměř celý národ 35 32 
 

Zdroj: Výzkum IVVM 1. 9. – 7. 9. 1998 č. 98-09, otázky č. 42 – 46 (N = 1028) 

 (Dopočet do 100 % v každém sloupci jsou ostatní odpovědi) 

 

Při vyhodnocení výsledků je zřejmé, že se mezi lety 1993 a 1998 

názory respondentů v hodnocení obrodného procesu příliš nezměnily, v obou 

letech shodně převládal názor, že zaujaly většinu národa nebo téměř celý 

názor. 

 

Tabulka 5: Srovnání odpovědí na otázku, jestli má význam vracet se k 

událostem Pražského jara, v roce 1993 a 1998 (v %) 

 1993 1998 

Rozhodně ano 11 21 

Spíše ano 21 29 

Spíše ne 39 30 

Rozhodně ne 16 7 

Neví 13 13 
 

Zdroj:Výzkum IVVM 1: 9. – 7. 9. 1998 č. 98-09, (N = 1028) 

(Dopočet do 100 % v každém sloupci jsou ostatní odpovědi) 

 

V roce 1993 bylo 11% lidí, kteří na danou otázku odpověděli rozhodně 

ano. V roce 1998 vzrostl počet lidí, kteří si mysleli, že k událostem Pražského 

jara má rozhodně smysl se vracet, o polovinu. Současně s tímto názorem 

výrazně poklesl počet lidí, kteří na tuto otázku uvedli, že rozhodně nemá smysl 

si připomínat Pražské jaro. A počet dotazovaných, kteří nevěděli, zůstal stejný, 

z čehož je možno vyvodit, že úroveň informovaných lidí o Pražském jaru se za 

pět let výrazně nezměnila. 
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Poslední tabulka se zabývá Pražským jarem z toho pohledu, „u jaké 

části národa měly myšlenky Pražského jara ohlas podle politických sympatií“ 

v roce 1998. 

 

Tabulka 6: Ohlas myšlenek Pražského jara z hlediska sympatizantů 

jednotlivých politických stran v roce 1998 (v %) 

 
Mezi některými Mezi většinou 

Mezi téměř 

všemi 

ČSSD 13 43 31 

ODS 4 50 37 

KDU-ČSL 11 42 39 

US 14 36 36 

KSČM 33 32 26 
 

Zdroj:Výzkum IVVM 1: 9. – 7. 9. 1998 č. 98-09, (N = 1028) 

(Dopočet do 100 % v každém sloupci jsou ostatní odpovědi) 

 

Z této tabulky vyplývá, že největší ohlas nalezly myšlenky Pražského 

jara u přívrženců ODS (Občanská demokratická strana), podobné je to u  

sympatizantů KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unie – Československá 

strana lidová) a rovněž ČSSD (Česká strana sociálně demokratická). Mírný 

pokles oproti předchozím skupinám je zaznamenán u příznivců US (Unie 

svobody) a KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy). V tomto průzkumu 

veřejného mínění se mimo výše zmíněných informace uvádí, že názor o ohlasu 

jen „mezi některými“ se objevoval nejčastěji v jižních Čechách (24 %), naopak 

hodnocení „téměř mezi všemi“ nejvíce zaznělo na severní Moravě. 
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6. 3. Zhodnocení výzkumu v roce 2006 

  

Podle výzkumu provedeného autorkou v Ostravě, kdy byly vedeny 

osobní rozhovory78 o problematice Pražského jara, byly zajímavé především 

tyto poznatky. S výjimkou jednoho respondenta všichni dotazovaní preferovali 

hodnocení Pražského jara jako snahu reformátorů o demokratizaci před 

tvrzením, že šlo o udržení KSČ u moci. Tento názor zastávali jak nestranící, 

tak bývalí členové KSČ. Na otázku, zda má cenu připomínat si i dnes Pražské 

jaro, odpověděli kladně pamětníci a střední věková skupina, naopak dotázaní 

mladí lidé se domnívají, že to dnes již cenu nemá. Bez výjimky všichni 

dotázaní odsoudili okupaci sovětskými vojsky, tedy i bývalí členové KSČ. Při 

otázce, zda šlo reformátorům o vylepšení socialismu nebo ne, odpověděli téměř 

všichni pamětníci a střední věková skupina kladně, naopak ani jeden 

respondent ze skupiny mladí lidé toto nedokázal posoudit.  

 Z tohoto výzkumu veřejného mínění vyplývá, že mladí lidé s tehdejšími 

událostmi příliš obeznámení nejsou, nevědí, jak obrodný proces probíhal a 

s výjimkou Dubčeka neznají ani tehdejší nejznámější reformní politiky. 

Zároveň si ani nemyslí, že je potřeba připomínat si tehdejší události i v dnešní 

době. 

 

6. 4. Význam Pražského jara pro rok 1989 

 

 Zapůsobily nějak události Pražského jara a následného roku na přechod 

k demokracii v roce 1989? V první řadě došlo k tomu, že někteří významní 

představitelé reformního křídla v KSČ si uvědomili, že se v Moskvě výrazně 

spletli. Někteří po takovém poznání emigrovali (např. Zdeněk Mlynář). A 

                                                 
78 Respondentů bylo 15, mladí lidé, střední věková skupina a pamětníci (viz. Špičáková, Hana. 
2006. Rok 1968 – čím byl celostátně a čím v místě bydliště? Hradec Králové: Univerzita 
Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, Ústav filosofie, politických a společenských věd. 
Bakalářská práce). 
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mnozí „museli teprve na vlastní kůži zakusit, co obnáší občanská a lidská 

degradace, „výsada“ dosud jen nekomunistů. Museli na vlastní kůži prožít, co 

je to ta „nedělitelnost svobody“, kterou jim jejich protivníci tak často marně 

připomínali, museli být doslova donuceni, aby se naučili vážit si solidarity 

bezejmenných, aby pochopili, jaká jediná šance jim zbývá, mají-li skutečně 

patřit k angažované části společenství, hledající cestu“ (Pithart 1990: 310). 

Srpnová okupace a určité prozření pak způsobilo, že i mnozí komunisté se 

v roce 1977 stali členy sdružení Charta 77, které se významně angažovalo 

v akcích proti komunistickému režimu. A neméně významný čin z počátku 

roku 1969 měl velký vliv na události v roce 1989. V lednu 1969 se na protest 

proti pokračující okupaci Československa upálil student Karlovy Univerzity 

Jan Palach. Jeho čin tehdy otřásl veřejností a vyburcoval lidi k protestům proti 

okupantům. Přestože se asi za měsíc upálil další student Jan Zajíc, protesty 

veřejnosti časem zeslábly a nezabránily nástupu normalizačního režimu 

Gustáva Husáka. Stejný účinek jako demonstrace na Palachově pohřbu měl i 

tzv. Palachův týden, který na počátku roku 1989 spustil sérií protestů proti 

komunistické moci. Oběť Jana Palacha měla určitý symbolický význam, proto 

si disidenti jako datum protestu zvolili právě výročí jeho smrti. Přestože 

policejní síly nepovolenou akci surově potlačily a mnoho lidí bylo zatčeno a 

uvězněno (např. Václav Havel), jejich zásah vyvolal vlnu nových protestů 

pokračujících v dalších měsících, které na konci roku 1989 vyvrcholily pádem 

komunistického režimu. Před volbou nového prezidenta sehrál významnou 

úlohu Alexander Dubček, který měl být jedním z kandidátů. Dubček 

představoval symbol Pražského jara a problém byl v tom, že na něj hodlal 

navazovat a kandidaturu pak považoval za určitou osobní rehabilitaci. Díky 

Pražskému jaru byl známý na rozdíl od Václava Havla a v přímé volbě by 

nejspíše uspěl on. Disidenti okolo Havla jej ale považovali za určitý symbol 

„sametové revoluce“, za symbol vyjádření v tehdejší době potřebné změny, 

Dubček představoval „staré časy“. Nakonec byl i za přispění tehdejšího 

premiéra Čalfy Havel zvolen prezidentem republiky, Dubček pak předsedou 

Federálního shromáždění.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem této práce byla snaha zjistit, jakým směrem by se ubíral obrodný 

proces označovaný jako Pražské jaro v roce 1968, kdyby do Československa 

nevtrhla intervenční vojska pěti států Varšavské smlouvy. Aby bylo možné 

podat relevantní obraz budoucího vývoje republiky, byl kladen důraz na 

aspekty týkající se identifikace aktérů Pražského jara, především reformátorů a 

jejich vztah k veřejnosti, k demokracii nebo k sovětskému vedení v Moskvě. 

Důležitý faktor pak představoval liberalizační proces uvnitř KSČ stejně jako 

srovnání režimu za Novotného a následně za Dubčeka. Pozornost byla 

věnována také mezinárodní situaci a postoji veřejnosti k režimu. 

 

Charakter režimu v Československu v šedesátých letech za Novotného 

nebyl stejný jako v letech padesátých. Změna názvu státu na Československou 

socialistickou republiku hlásala „dobudování“ socialismu, proběhla vlna 

rehabilitací a režim povolil i více možností cestovat. Ekonomické problémy a 

spory ve vedení KSČ nastartovaly změny, které vyvrcholily výměnou 

Novotného za Dubčeka na postu prvního tajemníka KSČ. Nástupem 

reformátorů k moci začal obrodný proces a aktivizace občanské společnosti, 

zároveň ale rostl tlak především moskevského vedení na představitele KSČ, 

kteří podle něj ztráceli kontrolu nad společností. Přestože veřejnost dávala 

najevo reformátorům svou podporu, ti ji nedokázali využít a naopak se 

podřizovali požadavkům Moskvy. Kreml jednání reformátorů nepřesvědčilo a 

v srpnu bylo Československo vojensky obsazeno. Dalších několik týdnů vedlo 

k nebývalé aktivitě veřejnosti odsuzující okupaci a žádající o obnovení 

suverenity republiky. Tento požadavek a mnohé další vyslyšeny nebyly a v 

dubnu 1969 nastoupil do funkce prvního tajemníka KSČ Gustáv Husák a s ním 

také normalizační režim. 

Aplikace transitologických teorií Samuela Huntingtona, Adama 

Przeworského a Dankwarta Rustowa ukázaly, že mnohé mechanismy důležité 
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pro přechod k demokracii v Československu v roce 1968 nebyly přítomny. 

K těm nejdůležitějším patří jednak nezměněná podstata režimu, který zůstával 

založen na monopolu jediné strany. Na tento fakt poukazovali nekomunisté, 

kteří namítali, že bez demokratizace strany a bez konkurence v podobě jiných 

stran nebude nikdy možná demokracie ani ve společnosti. Další důležitý aspekt 

je uznání opozice a vyjednávání s jejími představiteli o podobě nového režimu. 

Faktor opozičních skupin jako případné konkurence je klíčový, protože 

možnost politické opozice a tedy i možnost svobodných voleb byl i pro 

reformátory nepředstavitelný. S pomocí využití transitologických teorií se jeví 

alternativní výsledek obrodného procesu (tedy bez sovětské intervence) tak, že 

by započatá liberalizační fáze byla zastavena a zachován by byl starý režim 

ochotný k určitým ústupkům. Reformátoři by zřejmě odmítli stále sílící tlaky 

veřejnosti a kritiku KSČ a pravděpodobně by se spojili se zastánci tvrdé linie 

ve straně. Jinou možností je také varianta v terminologii Przeworského 

označovaná jako zúžená diktatura, kdy by po spojení reformátorů a „tvrdého 

jádra“ v KSČ převládl názor, že přílišnou aktivizaci společnosti je třeba rázně 

zastavit a byly by využity represe. Díky slabé opozici a účinným represivním 

složkám režimu by tak velmi pravděpodobným výsledkem byla již zmíněná 

zúžená diktatura. Mohl by ale také přetrvávat status quo, by liberalizátoři 

obnovili svou alianci ze zastánci tvrdé linie a umírněná opozice by byla 

potlačena. Výsledek takovéhoto řešení by byl podobný jako v případě 

intervence, opět by se jen „utáhly šrouby“ a společnost by to musela 

akceptovat, protože byla příliš slabá. 

Je několik důvodů, proč by Pražské jaro zřejmě nevedlo dále 

k prohlubování  reformního procesu. Reformátoři se nedokázali odpoutat od 

komunistických idejí, reflektovat a napravit skutečnost, že ve společnosti jsou 

upřednostňováni komunisté před nestraníky. Stejně tak jejich fixace na 

Sovětský svaz, které se nedokázali zbavit, byla důvodem, proč nepochopili, že 

pokud chtějí vybudovat demokratický socialismus, tak je to možné pouze bez 

Sovětského svazu. Za Dubčekova vedení se navíc nezměnila zahraniční 

politika státu. Československo zastávalo stejná stanoviska jako SSSR, např. 
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podporovalo arabské země ve válečném konfliktu s Izraelem. V projevech 

státníků ze začátku roku 1968 se objevují myšlenky o „demokratičtější“ 

zahraniční politice nebo dokonce požadavky na vlastní zahraniční politiku, ale 

nikde nebylo upřesněno, jak toho dosáhnout. Reformátoři patrně nevěděli, jak 

se k těmto věcem postavit, ale nějaká výraznější samostatnost jim zřejmě ani 

nepřišla na mysl.  

Reformátoři byli přesvědčenými komunisty a zejména Dubček věřil, že 

„SSSR a socialismus patří k sobě. Nechtěl už sice následovat sovětský vzor,“ 

(Pithart 1990: 182) zároveň si nemohl připustit, že by Sovětský svaz byl 

schopen agrese vůči „bratrské“ zemi. Velký význam na celý reformní proces 

měl i charakter progresivního křídla v KSČ. Před lednem 1968 a odvoláním 

Novotného by se mohlo zdát, že se vytvořil ucelený blok těch, kteří za jeho 

odvoláním stáli. Jak se však později ukázalo, spojili se tito lidé spíše za účelem 

jeho odvolání, ale jinak toho příliš mnoho společného neměli. Proto se 

„reformní“ křídlo ve straně začalo rozpadat už za pár týdnů a vzešli z něj 

někteří neokonzervativní politici. Z chování reformátorů je patrné, že chtěli 

napravit jen (z jejich hlediska) deformace systému, který sám o sobě 

nepokládali za špatný. Nechtěli nic podstatného měnit. Protože na počátku 

reformního procesu neměli nějaký ucelený program, v průběhu roku tito 

nerozhodní státníci většinou pouze reagovali na požadavky stále více se 

aktivizující veřejnosti. A protože tuto aktivizaci nebyli schopni usměrnit, pod 

tlakem Moskvy celkem snadno pozastavovali některé slíbené reformy a začali 

přitvrzovat vůči vznikajícím klubům nebo obrozujícím se nekomunistickým 

stranám. Snažili se uklidnit jak Moskvu, tak také veřejnost. 

Problémem reformátorů byla tedy především skutečnost, že se i v době 

ohrožení země Sovětským svazem  přiklonili na jeho stranu a ne na stranu 

veřejnosti, která jim avizovala, že mají její podporu. Pithart k tomu 

poznamenává, že „to byla ostatně stále táž krize, jejímž trvalým zdrojem je 

odvozenost existence KSČ a její podřízenost zájmům KSSS“ (Pithart 1990: 

302).  
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Snaha reformátorů napravit deformace stalinistického typu socialismu 

mohly inspirovat i ostatní socialistické státy, ale toho se Moskva právě 

obávala. Jak v rámci Varšavské smlouvy, tak i RVHP začal postupně proces 

integrace, který neměl za úkol připoutat státy sovětského bloku k SSSR pouze 

na základě loajality vedení nejvyšších představitelů strany v jednotlivých 

zemích. Vytvořily se vzájemně propojené složité vztahy, které nebylo jen tak 

snadné vypovědět bez vážných důsledků pro země socialistického společenství. 

Hlavně hospodářské vztahy byly postupně propojeny tak, aby především 

zajistily vyšší míru vzájemné závislosti. Později vyšlo najevo, že vytváření 

těchto vztahů je dlouhodobá strategie Sovětského svazu. Právě kvůli tomu, že 

reformátoři nepochopili snahy o tuto integraci, nepochopili ani obavy Moskvy 

o možné důsledky reformního procesu. 

 

Z výzkumů veřejného mínění z let 1993, 1998 a 2006 vyplývá, že 

převážně starší generace hodnotí Pražské jaro jako pokus o obnovu 

demokracie, mladší lidé většinou tehdejší události příliš neznají a ani si 

nemyslí, že je nutné si toto historické období v dnešní době připomínat, na 

rozdíl od starší generace. Výzkumy dále ukazují, že informovanost o Pražském 

jaru narůstá se stoupajícím vzděláním respondentů a většina z nich si rovněž 

myslí, že myšlenky obrodného procesu zaujaly většinu národa. 

 

 

Vyhodnocení hypotéz 

 

Hypotéza č. 1: Socialismus s lidskou tváří byl pouze podvod komunistů na 

občanech Československa. 

 

Z výše uvedených poznatků v této práci vyplývá, že takové tvrzení není 

možno dokázat. Reformní členové KSČ podle všeho neměli přesnou představu, 

jak by dokázali myšlenku socialismu s lidskou tváří uskutečnit, od 

dogmatických praktik Novotného režimu ale prokazatelně v mnoha věcech 
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upustili. Zrušení cenzury, reformní myšlenky obsažené v akčním programu 

nebo pokračování rehabilitací dokazují, že skutečně zamýšleli vytvořit 

demokratičtější režim, očistit jej od jeho deformací a přiblížit KSČ veřejnosti. 

 

Hypotéza č. 2: Obrodný proces v roce 1968 v Československu by netrval 

příliš dlouho i bez zásahu sovětských vojsk. 

 

Jak už bylo několikrát zmíněno v dřívějších částech práce, stále větší 

aktivizace společnosti a povaha vztahu KSČ, resp. reformátorů a Moskvy vede 

k závěru, že obrodný proces ve své době neměl šanci posunout Československo 

směrem k demokratickému systému a byl by patrně zastaven samotnými 

představiteli KSČ. Další důvody jsou uvedeny výše v této části práce. 

 

Rok 1968 ukázal, že přechod k demokracii ve státě, který tvoří součást 

imperiální zájmové sféry, kdy centrum impéria navíc satelitům vnucuje rigidní 

naplňování vlastního politického modelu, je v podstatě vyloučen. A nemá-li 

vedení takového státu vnitřní i vnější sílu a prostředky k odtržení, 

k demokratizaci nedojde. Avšak Pražské jaro má i ten význam, že ukazuje, že 

jednou z mála ne-li jedinou nadějí na demokratizaci je liberalizace režimu 

v samotném centru impéria, což se pak stalo za Gorbačova. Gorbačovova 

perestrojka otevřela prostor, který zaplnily síly, jež pak způsobily rozpad 

celého sovětského impéria a tím i přechod k demokracii v satelitních státech.    
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Summary 

 

The aim of this thesis was to find out, what kind of development called 

“Prague Spring 1968” would occur if the intervention troops from five states of 

the Warsaw Pact hadn’t been invaded to Czechoslovakia. 

 After having analysed the process of Prague Spring, the theories of 

Samuel Huntington, Adam Przeworski and Dankwart Rustow were applied. 

They showed that many mechanisms important for the transition to democracy 

in Czechoslovakia in 1968 were not present. To the most important ones 

belongs the not changed substance of the regime that remained based on the 

monopoly of one party on one side. Another important aspect is the 

acknowledgement of the opposition and the negotiation with its representatives 

about the character of a new regime. Opposition groups like as a possible 

competition are the key factor because the possibility of a political opposition 

and thus the possibility of free elections were even for the reformers beyond 

imagination.   

The implementation of transition theories enables us to show the result 

of reviving process in such a case when the liberalisation phase had been 

stopped and the old regime willing to do some compromises had preserved. 

Reformers would have refused the always growing pressures of the public and 

the criticism of Communist Party and there is the evidence that they would 

have joined the hardliners. Another possibility is represented by variant 

narrower dictatorship (according to the terminology of Przeworski) when after 

the connection of reformers and hardliners in Communist party prevail the 

opinion that it should be necessary to stop the enormous activation of the 

society. After the implementation of repressions the result should be narrower 

dictatorship. Status quo might be possible – an elimination of the opposition 

would happen – and the result of such solution would be similar like in the case 

of the invasion. 
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Although reformers wanted improve the deformation of socialism and 

give it the “human face” they were not able to leave communists ideas and 

Soviet Union that represented for them the “home country” of socialism. In the 

time period of threat by Soviet Union they decided to be on its side and not on 

the side of the society that envisaged them to have its support. Reformers 

contributed to the start of the Husak’s normalisation regime in 1969 with their 

concessions.  

The findings of public polls from 1993, 1998 and 2006 show that 

mainly the old generation assess the Prague Spring as an attempt of 

reconstruction of democracy. Younger people do not know the history enough 

and they do not think that it is necessary to remind this historical epoch 

nowadays.  

The year 1968 has showed that the transition to democracy in the 

country that is a part of the imperial sphere of interest of the country that forces 

the satellites to implement its own political model is practically impossible. If 

the leaders of such a state do not possess the both the internal and external 

power and means to pull away, the democratization does not happen. There is, 

however, another meaning of Prague Spring. It shows that one of few hopes on 

democratization if not the only one is the liberalization of the regime in the 

centre of the empire itself. This situation occurred in the time of Gorbachev. 

His perestroika opened the space that was fulfilled by actors who caused the 

breakdown of the whole Soviet empire and thus the transition to democracy in 

satellite countries.  
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Téma a cíl diplomové práce 
 
 

Tato diplomová práce si klade za cíl provést analýzu let 1968 – 1969 

pomocí transitologických teorií a s pomocí této analýzy se pokusit o nalezení 

odpovědí na otázky, zda by proces Pražského jara, nebýt sovětské ozbrojené 

intervence, vyústil v demokracii, zda by vznikla nějaká forma hybridního 

modelu anebo zda by k žádné podstatné změně režimu nakonec nedošlo (z toho 

důvodu, že by sami reformátoři nakonec demokratizační proces zastavili). 

Samozřejmě, půjde o hledání odpovědí hypotetických a zatížených velkou 

mírou spekulace, uvozených celou řadou různých „kdyby“. Ale použití 

transitologických metod umožňuje politologickou analýzu a náhled do celého 

procesu, což je inovační vzhledem k faktu, že o Pražském jaru a následné 

sovětské intervenci nalezneme většinou jen historické práce, ne politologické. 

Transitologická analýza, postavená na solidní teoretické bázi, umožňuje 

extrapolaci určitých společenských i politických procesů za „horizont 

intervence“, a je tedy metodologicky obhajitelná. Může též přinést řadu 

cenných analytických poznatků, které mohou napomoci lepšímu chápání 

událostí z let 1968 – 69. 

  Toto téma jsem zvolila i z toho důvodu, protože  roku 1968 jsem se 

věnovala již v mé bakalářské práci a chtěla bych je proto nějakým způsobem 

dále rozvíjet. 

Transitologie vznikla relativně v nedávné době, o které Samuel 

Huntington mluví jako o třetí demokratizační vlně, což je období zhruba od 

sedmdesátých let 20. století. V tomto období došlo k erozi a pádu 

nedemokratických režimů v Latinské Americe a k přechodům k demokracii ve 

Španělsku a Portugalsku. Na přelomu 80. a 90. let  20. století pak došlo k pádu 

komunistických režimů ve střední a východní Evropě, čímž se ještě umocnila 

potřeba tyto procesy zkoumat. Transitologie se tak stala významnou 

politologickou disciplínou.  
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Po úvodní teoretické části (kde bude nastíněn vznik a vývoj transitologie 

jakožto politologické disciplíny) bude následovat popis procesu částečného 

uvolňování režimu v Československu koncem šedesátých let a následně pak 

hlavních událostí Pražského jara. V následující části budou transitologické 

teorie aplikovány na proces Pražského jara, přičemž na konci této kapitoly 

budou nastíněny možné varianty toho, jaký typ režimu by v Československu 

mohl vzniknout, nebýt sovětské vojenské intervence. 

Důležitou částí této práce bude zachycení postojů aktérů režimu, 

zastánců tvrdé linie i reformátorů. Zaměřím se na to, jak se vyvíjel vztah 

reformátorů k Moskvě poté, co se dostali na nejvyšší posty vedení v KSČ i ve 

vládě. Jaký byl jejich vztah k „občanské společnosti“, jak se dívali na politický 

pluralismus, zda jej chtěli zavést nebo nechtěli, případně jak. Jaký byl jejich 

vztah k demokracii. Zaměřím se též na otázku, jak chápali reformní 

socialismus, jaká byla jejich vize do budoucna a jaký názor měla na jejich 

teoretické koncepce Moskva. Dále se budu věnovat i tomu, jaký zaujali 

reformátoři postoj k okupační moci a jak se po intervenci stavěli k veřejnosti a 

ke svým dřívějším plánům. Vztah reformátorů uvnitř režimu k občanské 

společnosti je totiž jedním z klíčových faktorů rozhodujícím o jejich síle vůči 

zastáncům tvrdé linie. 

Budu též zkoumat vznik a vývoj organizací jako K231, KAN, pokusy o 

obnovu sociální demokracie i „obrodné procesy“ v satelitních stranách Národní 

fronty a vztah jak reformátorů v KSČ, tak nekomunistické veřejnosti k nim. 

Předposlední kapitola se bude krátce věnovat obrazu Pražského jara v dnešní 

době a tomu, zda má rok 1968 nějakou spojitost s přechodem k demokracii 

v roce 1989, kdy v Československu došlo k pádu komunismu podobně jako 

v jiných zemích. Ráda bych se též věnovala osobě Jana Palacha, jeho významu 

a přínosu k pádu komunistického režimu v roce 1989 (demonstrace, tzv. 

Palachův týden). Závěrečná kapitola shrne výsledky práce. 
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