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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na kaţdodenní ţivot studentů Univerzity Karlovy v Praze ţijících na 

univerzitních kolejích v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Rekonstruuje 

nejběţnější způsoby trávení volného času, kulturní a společenské aktivity, dotýká se i tématu 

zahraničních studentů. Klade si otázku, jak velká míra autonomního jednání a svobody byla 

umoţněna studentům ke splnění jejich cílů a potřeb. Všímá si specifické dvojité role mnohých 

studentů, kteří byli jak členy studentského milieu, tak oficiálních struktur – Komunistické 

strany Československa nebo Socialistického svazu mládeţe. Zabývá se téţ vyjednáváním 

mezi studenty, členy studentské samosprávy a zaměstnanci kolejní správy, jehoţ účelem bylo 

především dosáhnout určitého bodu shody přijatelného pro všechny zúčastněné. Zkoumány 

jsou téţ specifické formy ideologické práce vyţadující osobní participaci všech studentů, 

včetně voleb a předvolební kampaně na kolejích. Důleţitou úlohu ve výkladu naznačených 

témat má téţ oficiální ideologický „jazykový kód“, jehoţ osvojení a vyuţívání bylo pro 

mnohé studenty jediným moţným způsobem, jak vyjádřit vlastní poţadavky. Na příkladu 

kolejního prostředí a jeho aktérů se práce pokouší nabídnout moţný výklad specifické 

„normalizační“ stability. 
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Abstract 

The work focuses on everyday life of students of Charles University in Prague living in 

university dormitories during 1970s and 1980s. It shows most common ways of spending free 

time, cultural and social activities and it also deals with the subject of foreign students. It 

raises the question on the amount of autonomy the students had or had not for achieving their 

goals and needs. It pays attention on a specific double role that many of the students had 

while being members of student milieu as well as official structures – Communist Party of 

Czechoslovakia or Socialist Union of Youth. It also investigates negotiation between students, 

members of official structures and employees of dormitories in order to achieve certain form 

of status quo that would be acceptable for all the inhabitants of the dormitories seeking their 

“quiet life”. Furthermore, specific forms of ideological work that included participation of 

every student are looked into, including the elections. Attention is also paid to official 

ideological language and its role in legitimizing students‟ needs. Chosen space and its 

inhabitants offer one of many possible views and explanations of specific stability of 1970s 

and 1980s communist regime in Czechoslovakia. 
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Úvod 

Téma studentů není české polistopadové historiografii úplně cizí. Co však většinu 

dosavadních prací (vedle jejich aktérů) spojuje, je důraz na „dějinnou roli“ studentů, která je 

ve zlomových obdobích českých dějin prezentována jako veřejně angaţovaná, jdoucí proti 

pasivitě většinové společnosti a proto do jisté míry hrdinná. Pro podepření této teze se pak 

pouţívá představa, ţe studenti byli v jistém (bytostném) smyslu sjednoceni a sledovali stejný 

cíl, na jehoţ naplnění pracovali. V této souvislosti se proto uţívá pojmu „studentské hnutí“, 

který naznačuje, ţe studenti byli koordinovanou skupinou, která se stavěla na odpor právo 

neuznávajícímu „reţimu“. V těchto souvislostech se (v rámci období komunistické diktatury) 

nejčastěji připomíná únor 1948 a podpora studentů prezidentu Benešovi,
1
 roky 1967/1968 

(„strahovské události“ a zaloţení studentského svazu nezávislého na Národní frontě)
2
 a 

nakonec listopad a prosinec 1989 a úloha studentů jakoţto iniciátorů tzv. sametové revoluce.
3
 

Málokdy se však dozvídáme, co trápilo mladé lidi a čím se zabývali v letech, které těmto 

událostem předcházely, potaţmo z jakých okolností a důvodů vycházela nespokojenost 

studentů projevivší se ve zlomových letech. Ještě méně se pak dozvídáme o těch, kteří se 

studentských protireţimních aktivit neúčastnili vůbec, uţ třeba jen proto, ţe v letech 1988 a 

1989 byli dávno pryč z vysoké školy.
4
 

V případě období tzv. normalizace tak stále zůstává nápadně nezodpovězena otázka, 

co tito studenti dělali v letech onoho normalizačního „bezčasí“, jak se stavěli k panující 

politické situaci a proč proti ní nevystoupili dříve neţ na sklonku osmdesátých let. Jediná 

ucelená syntéza věnující se studentům v období tzv. normalizace (mající v názvu dokonce 

časové vymezení 1968-1989), se ve skutečnosti období zhruba mezi léty 1972 – 1987 věnuje 

na devíti stranách.
5
 Tento trend je nicméně viditelný i v jiných publikacích mapujících 

                                                           
1
 POUSTA, Zdeněk, Smuteční pochod za demokracii, in: Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla 

Kaplana, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1993, s. 198-207; týţ, Studenti a únor 1948, in: Dějiny a 

současnost 1998, č. 1, s. 42-45. 
2
 PAŢOUT, Jaroslav, Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století, Praha 2008; 

OTÁHAL, Milan, Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989, Praha 2003. 
3
 Tamtéţ; OTÁHAL, Milan; VANĚK, Miroslav, Sto studentských revolucí, Praha 1999. 

4
 Pro období tzv. normalizace se otázkou toho, co formovalo studenty během jejich dospívání a studií, zatím 

zabývali pouze OTÁHAL, Milan; VANĚK, Miroslav, Sto studentských revolucí, cit. d., s. 53-194. Předmětem 

jejich zájmu jsou však především studenti „tvořící revoluci“, kteří navštěvovali vysoké školy na samém sklonku 

osmdesátých let. 
5
 OTÁHAL, Milan, Studenti a komunistická moc, cit. d., s. 47-56. 
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například dějiny různých vědeckých institucí ve větším časovém období.
6
 Čím lze vysvětlit, 

ţe období, během něhoţ byly vyprodukovány kilometry archiválií čekajících na dnešní 

archiváře a historiky a na odborné zpracování, je i v těch odborných publikacích, které se mu 

deklarativně věnují, „vysvětleno“ na několika odstavcích? Jsou to příliš čerstvé vzpomínky 

historiků na dobu, kterou sami zaţili, a v které sami prošli mnoha situacemi, které vyţadovaly 

jejich přizpůsobení a některá morálně sporná rozhodnutí?
7
 Nebo je pro badatele 

problematická právě absence velkých dějinných zvratů a výrazných forem odboje a odmítnutí 

reţimu, které neumoţňují soustředění výzkumu na konflikt různých skupin, a z této absence 

vyplývající nemoţnost označit jedny za hrdiny a druhé za zločince?
8
 Moţná silně působil 

předpoklad, ţe pokud se neděly dějinotvorné události na politické scéně, byla podobně 

nehybná i privátní sféra občanů státu.
9
 Ať tak, či onak, období tzv. normalizace se badatelé 

(snad mimo historiky bezpečnostních sloţek a disidentského hnutí) zatím spíše vyhýbali.
10

 

Jak však někteří z nich jiţ naznačují, poznání a popsání dějů v reálně socialistické společnosti 

je nejen nezbytné k poznání naší „normalizační“ minulosti, ale téţ umoţňuje odhalit mnohé 

souvislosti a konsekvence mezi dobou tzv. normalizace a naší přítomností.
11

 

Mezi ústřední témata této práce patří právě tázání se po původu „normalizační“ 

stability a zdánlivého konsensu mezi státem a jeho obyvateli, po jejich příčinách a 

projevech.
12

 Právě proto zaměřuje pozornost na strategie vyjednávání (kterými bylo konsensu 

dosahováno) jedinců i skupin jak mezi aktivně neangaţovanými studenty, tak mezi členy 

                                                           
6
 Viz např. HAVRÁNEK, Jan; POUSTA, Zdeněk (eds.), Dějiny univerzity Karlovy IV (1918-1990), Praha 1998, 

s. 325-339, 461-471; MÍŠKOVÁ, Alena, Vývoj mimouniverzitní vědy v Československu a ČSAV po roce 1945, 

in: MÍŠKOVÁ, Alena; FRANC, Martin; KOSTLÁN, Antonín (eds.), Bohemia docta. K historickým kořenům 

vědy v českých zemích, Praha 2010, s. 476. 
7
 Jak naznačuje BREN, Paulina, The Greengrocer and his TV. The Culture of Communism after the 1968 Prague 

Spring, New York 2010, s. 203, 208. 
8
 Viz PULLMANN, Michal, Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění, in: Soudobé dějiny, r. XV, č. 3-4. 

9
 Paulina Bren v úvodu ke své knize ne náhodou upozorňuje, ţe studium ve fondu ÚV KSČ v Národním archivu 

nezprostředkuje badatelům odpovědi na všechny otázky týkající se povahy „normalizačního reţimu“. Naopak je 

pouze nutí reprodukovat onu obsahovou prázdnotu, popř. jakýsi ideální model řízení reálně socialistické 

společnosti, které se v daných materiálech nacházejí, ale se skutečností mají jen málo společného. Proto je třeba 

– jak se domnívá autorka – hledat alternativní prameny a metody výzkumu. Viz BREN, Paulina, The 

Greengrocer and his TV, cit. d., s. 5-7. 
10

 Výjimkou z tohoto pravidla jsou především práce autorských kolektivů pod vedením Miroslava Vaňka a 

Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV. 
11

 Viz PULLMANN, Michal, Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha 2011, s. 

225-227. Nápadné podobnosti mezi výkladovými postupy marxistické a „porevoluční“ historiografie si pak 

vedle Pullmanna (PULLMANN, Michal, Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění, cit. d.) všímá i Vaněk: 

VANĚK, Miroslav (ed.), Obyčejní lidé…?! Pohled do ţivota tzv. mlčící většiny. Ţivotopisná vyprávění 

příslušníků dělnických profesí a inteligence, Praha 2009, s. 10-11. 
12

 Specifická normalizační stabilita, často pojmenovávána jako jakési „bezčasí“, se stala ústředním motivem 

práce americké historičky Pauliny Bren. Ta si za nástroj své analýzy zvolila především normalizační televizní 

seriály, na jejichţ přijetí a oblibě mezi občany ČSSR tuto stabilitu přesvědčivě ilustruje. Viz BREN, Paulina, 

The Greengrocer and his TV. cit. d. 
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studentské samosprávy v kolejích i mezi nestudentskými aktéry – zaměstnanci kolejí či 

fakultními funkcionáři. Vyjednáváním rozumíme snahu těchto jedinců a skupin vyjádřit své 

potřeby v rámci sociálních i hierarchických vztahů panujících mezi studenty i nestudenty na 

kolejích. K takovému vyjednávání slouţí téţ nástroje, které daná doba nabízí, v našem 

případě především specifický normalizační „jazykový kód“. Sledováním prostředků a 

argumentů, kterými aktéři vyjednávají, práce odkrývá část strategií, které k podepření svých 

poţadavků pouţívali a kterými je legitimizovali. V této souvislosti hraje důleţitou roli otázka 

míry autonomie, která byla (především studentům) poskytnuta ke konání věcí a prosazování 

poţadavků, které byly v jejich zájmu. 

Pro zodpovězení uvedených otázek bylo nutné zvolit badatelský přístup, který by 

umoţnil co moţná nejbliţší vhled do míst a mezi osoby a děje, které chce práce zkoumat. 

Tohoto cíle bylo moţno dosáhnout především zaměřením se na tzv. obyčejné lidi, tedy ty bez 

významných politických funkcí či jiných, od běţných občanů je výrazně odlišujících, 

predispozic.
13

 Důrazem na reakci studentů na podobu primárně politických i spíše 

nepolitických rozhodnutí a jejich dopadů mezi nimi lze pak rekonstruovat postoje 

vysokoškoláků k prostředí a lidem, kteří je obklopují. V práci se proto přidrţuji sociálně 

historického aţ mikrohistorického přístupu a skrze ně především snahy zachytit motivace 

jednotlivců k jejich kaţdodennímu jednání, jakoţ i strategie autorit majících na starost 

počínání studentů ovlivňovat a usměrňovat.
14

 Ze snahy postihnout povahu studentského 

milieu a kolejní svět v období nepodléhajícím významným dějinným zvratům vychází také 

časové vymezení práce, které se soustředí právě na onu „stabilní“ fázi tzv. normalizace mezi 

léty 1974 a 1987. Pouţité prameny tak v naprosté většině pocházejí z tohoto časového 

rozmezí. 

Primárním pramenným zdrojem byly materiály ze dvou fondů v Archivu UK. Prvním 

z nich jsou písemnosti pocházející z činnosti fakultní stranické organizace z let 1969-1989 ve 

                                                           
13

 Splnění této podmínky bylo díky zaměření na studenty relativně snadné, neboť mezi nimi se vysoko postavení 

politici ani státní činitelé nenachází. 
14

 Inspirací mi v tomto směru bylo několik prací. Mezi nimi kniha Sheily Fitzpatrick, která se zaměřuje na 

autonomní kaţdodenní ţivot jednotlivce a strategie jeho jednání i pod v mnohém tíţivou vládou stalinského 

reţimu v SSSR třicátých let. Viz FITZPATRICK, Sheila, Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary 

Times: Soviet Russia in the 1930s, New York - Oxford 1999. Dále práce antropologa Alexeie Yurchaka o 

„poslední sovětské generaci“, které je cenná především svým antropologickým přístupem, povahou pouţitých 

pramenů a zaměřením na roli formalizovaného jazyka pro mladé lidi hledající adekvátní způsoby vyjádření 

svých – ne vţdy socialismu vlastních – poţadavků. Viz YURCHAK, Alexei, Everything Was Forever, Until It 

Was No More. The Last Soviet Generation, Princeton 2006. Z českých autorů mne pak zaujal především výzkum 

Miroslava Vaňka a jeho kolegů z Centra orální historie a jejich interpretace různých ţivotních motivací a postojů 

jedinců v období tzv. normalizace na základě orálně historického výzkumu. Z nejnovějších prací především 

VANĚK, Miroslav (ed.), Obyčejní lidé…?!, cit. d. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0195050002
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0195050002
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fondu Filozofické fakulty UK.
15

 Kolejí se mezi těmito dokumenty týkaly především zprávy a 

plány ideologické a výchovné práce na kolejích, materiály k volbám na fakultě i kolejích, 

referáty a korespondence mezi jednotlivými sloţkami stranické hierarchie na fakultě na toto 

téma, jakoţ i další prameny různé povahy. Druhým zdrojem jsou dokumenty z fondu 

Rektorátu UK, konkrétně neutříděné a zatím badateli nevyuţívané materiály vzešlé z činnosti 

SSM na kolejích a Ústřední správy kolejí a menz UK.
16

 Součástí tohoto fondu jsou především 

zápisy ze schůzí kolejních rad a disciplinárních komisí, korespondence mezi fakultami a 

kolejemi a dokumenty týkající se činnosti vysokoškolských klubů (smlouvy o uţívání, 

programy klubů, korespondence atd.). Okrajově bylo vyuţito i archiválií z Archivu hlavního 

města Prahy, fondu sekretariátu Městského výboru KSČ Praha.
17

 Při výzkumu jsem vyuţil i 

vzpomínek několika pamětníků-bývalých studentů, s kterými jsem během bádání vedl 

rozhovory na téma studia na vysoké škole i ţivota v kolejích. 

Jako kaţdý pramen, přinášejí s sebou i materiály vyuţité pro zpracování kolejního 

ţivota za tzv. normalizace vedle mnoha hodnotných informací i jisté nevýhody a rizika. 

Nejvíce pochybností vyvolávají dokumenty, které vznikly v rámci stranické organizace 

(částečně pak i té svazácké). Jejich specifický jazyk a snaha vyhovět nárokům oficiálního 

ideologického diskurzu je činí obtíţně „stravitelnými“ a interpretovatelnými a ztěţuje analýzu 

dějů, o kterých doopravdy vypovídají. I v záplavě frází a pouček se však nalézají doklady 

spontaneity a především motivací a příslibů, s kterými si pisatelé spojují text, který (zpravidla 

pro někoho nadřízeného) tvoří. Podobně specifickou skupinu pramenů pak tvoří ústně sdělené 

vzpomínky pamětníků. Jejich problematičnost spočívá především ve skutečnosti, ţe vnikají ex 

post, pamětník se zpětně rozvzpomíná na proţité události a badateli nemůţe zaručit, ani zda 

jeho vzpomínky odpovídají skutečnosti, ani nakolik jsou kompletní výpovědí o daném 

problému. Druhým souvisejícím problémem je snadná manipulace tohoto pramene ve 

prospěch pamětníka, kterému je rozhovorem dána moţnost upravovat a přizpůsobovat svou 

roli v minulých dějích k svému prospěchu (ať uţ úmyslně či nikoliv). S orálně historickým 

pramenem je tak třeba pracovat jakoţto s pramenem silně subjektivním. Dodejme, ţe pro 

                                                           
15

 Archiv Univerzity Karlovy (AUK), f. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (f. FF UK), Fakultní organizace 

KSČ 1969–1989 (FO KSČ 1969–1989). Tyto materiály byly badatelům zpřístupňovány během let 2007 a 2008 

skupinou studentů a doktorandů FF UK, kteří v tomto období prošli všech 185 do té doby nepřístupných kartónů, 

které tento fond čítá, a pořídili seznam všech dokumentů, jeţ obsahují. Tento soupis i zmíněný fond je nyní 

volně přístupný badatelům v archivu UK. Více k povaze pramenů v tomto fondu viz VOLNÁ, Katka; JAREŠ, 

Jakub; SPURNÝ, Matěj; PINEROVÁ, Klára, Prověřená fakulta. KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-

1989. Edice dokumentů, Praha 2009, s. 32. 
16

 AUK, f. Rektorát Univerzity Karlovy (f. RUK), Koleje a menzy. 
17

 Archivu hlavního města Prahy (AMP), f. KSČ – Městský výbor Praha. 
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badatele není tato skutečnost nutně nevýhodou, nýbrţ především vstupním předpokladem, se 

kterým se na pole orálně historického bádání vydává.
18

 

Specifikem váţícím se ke konkrétním studovaným pramenům je také jejich 

institucionální původ. Zatímco naprostá většina stranických materiálů, které jsem měl 

k dispozici, pochází ze zmíněného stranického fondu filozofické fakulty (materiály 

stranických organizací ostatních fakult patrně vzaly na přelomu let 1989 a 1990 za své), 

materiály svazu mládeţe či kolejní správy se týkají vzorku rozptýleného mezi několika 

fakultami i kolejemi a umoţňují tak komplexnější pohled. Oba druhy pramenů se však často 

doplňují a právě rozbor jednoho v postavení ke druhému umoţňuje postihnout zkoumanou 

problematiku v potřebné perspektivě. Stál jsem tedy před otázkou, nakolik je moţné 

dokument z CZV KSČ FF UK stavět do srovnání s dokumentem ze svazáckého orgánu 

kupříkladu z koleje 5. května, která spadala pod Fakultu všeobecného lékařství. Tam, kde tak 

činím, jsou témata pramenů (z organizace KSČ FF UK a kolejí) natolik provázaná a obecně 

platná, ţe – jak se domnívám – umoţňují jejich pouţití ve stejném kontextu a jako vzájemný 

doplněk. Ve většině případů však zkoumaná témata nevyţadují přímou konfrontaci obou typů 

pramenů a přesto umoţňují zobecňující závěry. Výjimečně pak pro otázky, které povaţuji 

v rámci práce za důleţité, avšak archiválie neumoţňují učinit obecně platný závěr, pouţívám 

jen jednoho zdroje (příkladem je kapitola Volby na kolejích – příklad FF UK, která je pojata 

jako případová studie, a některé pasáţe první části textu, které ilustrují a osvětlují dopady 

konkrétního dokumentu na konkrétní stranickou organizaci – tu na FF UK). Předkládaná 

práce tak není komparativní studií zkoumající rozdíly ve fungování a řízení kolejních 

záleţitostí na jednotlivých fakultách a kolejích samotných. Jakkoliv je tato perspektiva lákavá, 

dostupné prameny neumoţňují její aplikaci. Přes jisté rozdíly v reţimech panujících na 

jednotlivých kolejích je podle mého názoru moţné vyvodit obecné závěry týkající se 

především strategií jednání jedinců a skupin, které se na kolejích nacházely. O ně, ne o koleje 

jako takové, jde ostatně především. 

 

Důvodem, proč zkoumat ţivot studentů na kolejích jako samostatné téma, je 

především skutečnost, ţe jejich kaţdodenní činnosti se zásadně odlišovaly od těch, které 

provozovali studenti praţští. Tato odlišnost byla zaloţena především na mnohem 

intenzivnějším celodenním kontaktu se svými vrstevníky. V mikroprostoru kolejí vznikaly 

                                                           
18

 Blíţe viz VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel; PELIKÁNOVÁ, Hana, Naslouchat hlasům paměti. Teoretické 

a praktické aspekty orální historie, Praha 2007, s. 21. 
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specifické formy jednání – návštěvy stejných klubů a restaurací, vlastní symboly, humor, 

způsoby trávení volného času i vzdor vůči autoritám – ale téţ jakýsi osobitý (nejen slovní) 

kvazijazyk. Pamětník, který na koleji nebydlel, ale byl jejím občasným návštěvníkem, popsal 

tento stav jako určitou formu spiklenectví, které v sobě skrývalo právě výše popsané jevy.
19

 

Slovní poznámky, naučené vzorce chování a interní symboly a jejich významy činily pro 

člověka z vnějšku zapadnutí do tohoto kolektivu, který se dlouhodobě vyvíjel svými vlastními 

cestami a potýkal se s jinými starostmi, obtíţným. Studenti na kolejích sice netvořili 

homogenní skupinu (sociálně, zájmově ani světonázorově), bylo však mnoho věcí, které je 

spojovaly (a z nichţ nejednu museli vykonávat téměř uniformně). Často se navíc potýkali s 

podobnými problémy a vzájemně si mohli pomáhat a podporovat se v jejich řešení. Pro 

většinu z nich bylo novým především to, ţe se mohli osamostatnit z rodinného ţivota, coţ 

zároveň přinášelo starosti s ubytováním a stravováním. Odlišné byly také nároky na studium a 

jeho organizaci či snaha zapadnout do nového kolektivu. Mnozí ze studentů se také poprvé 

setkali s neoddělitelně politickou dimenzí studia a společenských organizací (především 

SSM). 

Právě ideologické pozadí kaţdodenního ţivota na kolejích je jedním z hlavních 

motivů, který budeme na následujících stranách sledovat. Kolejní kaţdodennost totiţ můţeme 

nahlíţet v několika rovinách. Jiţ na první pohled zde spolu koexistovaly aktivity zcela všední 

a zdánlivě nepolitické s takovými, které nějakým způsobem vycházely vstříc nárokům a 

diktátu vládnoucího reţimu a společenské utopie, jíţ byl reprezentantem. Na tomto místě je 

zapotřebí zachovávat vysokou míru obezřetnosti. Můţe být totiţ těţké rozhodnout, které ze 

studentských aktivit měly ideologický podtext a které nikoliv. Oficiální ideologie jej 

samozřejmě viděla téměř za vším – byla ostatně koncipována jako ideologie, zasahující 

všechny stránky ţivota lidí. Studenti jej zase nemuseli vidět ani tam, kde jednoznačně byl. 

Právě rozostřování rozdílu mezi konáním „politickým“ a „nepolitickým“ bylo jedním 

z určujících rysů časů tzv. normalizace.
20

 Hranice mezi jedním a druhým tak byla značně 

nejasná – jednak se proměňovala v čase (a v mnoha studentech zrála nespokojenost nebo 

naopak zakusili, ţe konformita přináší své ovoce), jednak bylo snadno moţné být součástí 

obou najednou.
21

 

                                                           
19

 Viz rozhovor s Antonínem Kostlánem (16. 5. 2011, Praha, vedl Adam Horký). 
20

 Viz např. BREN, Paulina, The Greengrocer and his TV. cit. d., s. 147-150. Viz téţ SOBOTKOVÁ, Jitka, 

Slavnosti a oslavy v komunistickém Československu, in: VANĚK, Miroslav (ed.), Obyčejní lidé…?!, cit. d., s. 

398-429. 
21

 Tato skutečnost na první pohled komplikuje analýzu, neboť neumoţňuje rozhodnout, jaký (jednoznačný) 

význam mělo konkrétní jednání, deklarovaný zájem nebo událost. Zároveň ji však lze vnímat jako výhodu, neboť 
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Ţivot na kolejích je tak moţné nahlíţet z mnoha perspektiv, z nichţ některé badateli 

zůstávají skryty. Přestoţe prameny neumoţňují kompletní rekonstrukci minulé doby (to 

neumoţňují nikdy), lze na jejich základě nabídnout komplexní zpracování těch aktivit, o nichţ 

se lze právem domnívat, ţe měly pro ţivot na kolejích nezastupitelnou roli, a které tak 

vypovídají o realitě ţivota v tomto prostoru, a v neposlední řadě také o vztazích mezi lidmi, 

kteří vstupovali do kolejního ţivota (bydleli zde, kontrolovali jeho chod, agitovali atd.). V 

následujícím textu se tak dostane pozornosti jak jevům, které bezpochyby patřily mezi častou 

součást kolejního ţivota a na něţ pamětníci ţivě vzpomínají, tak i těm, na jejichţ existenci si 

pamětníci naopak nevzpomínají vůbec nebo ani vzpomínat nemohou či nechtějí (na roli 

mladých funkcionářů, na formy participace v rámci oficiálních kampaní a svátků, na 

kaţdodenní, někdy aţ rutinní legitimizaci oficiální ideologie). Přestoţe tyto činnosti nemusely 

být studenty reflektovány, musíme je pro dané prostředí povaţovat za konstitutivní. A třebaţe 

se v této práci pokoušíme postihnout onen kaţdodenní ţivot, je nezbytné poskytnout prostor i 

jevům, které vypovídají ponejvíce o obecné podstatě vládnoucího státního zřízení. I ty byly 

totiţ důleţitou součástí „ţivota na koleji“. 

 

Práce je dělena do sedmi kapitol. V první z nich bude představeno organizační zázemí 

řídící a spravující vysokoškolské koleje nejen jako prostor pro ubytování studentů, ale téţ 

jako místo pro specifickou „politicko-výchovnou“ činnost. Krátce se dotkne i materiálních 

podmínek panujících na kolejích. K těm se v různých souvislostech vrátí i následujících šest 

kapitol. Jejich hlavním tématem je samotný ţivot studentů v kolejích. V jeho podobě se odráţí 

několik faktorů, především však interakce studentů, studentských funkcionářů a zaměstnanců 

kolejní správy, příslušnost členů těchto skupin k několika loajalitám najednou, specifické 

formy vyjednávání vlastní pozice mezi těmito skupinami či způsoby legitimizace 

komunistické strany mezi studenty. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
nám umoţní postihnout podstatu normalizačního uspořádání se zohledněním mnohoznačnosti, s níţ tyto formy 

jednání, zájmy a události lidé v dané době pojímali a dovoluje nám tak zasadit kaţdodenní lavírování lidí, jejich 

váhavost, testování hranic moţného do výkladu normalizační kaţdodennosti. Stejným nebo podobným směrem 

se vydávají YURCHAK, Alexei, Everything Was Forever, cit. d.; BREN, Paulina, The Greengrocer and his TV, 

cit. d.; OTÁHAL, Milan; VANĚK, Miroslav, Sto studentských revolucí, cit. d. 
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1. Organizační struktura 

Vysokoškolské koleje podléhaly mnohovrstevnaté správě a řízení. Tehdejší struktura 

se v mnohém odlišovala od té dnešní. Zatímco dnes si student můţe vybrat kolej zcela dle 

vlastního uváţení a k jednání se správou kolejí a menz nepotřebuje ţádného prostředníka, 

v sedmdesátých a osmdesátých letech tomu bylo právě naopak. Především jednotlivé fakulty 

vstupovaly do hry, a nejen jako zprostředkovatel místa na koleji, ale i jako součást řízení a 

dohledu nad ţivotem studentů v kolejích. Fakultou zároveň myslíme dvě odlišné součásti, 

které sledovaly na kolejích částečně odlišné cíle. První z nich byly tzv. státní součásti (ty které 

fungují dodnes, tedy po hierarchii od kolegia děkana k jednotlivým fakultním komisím), 

druhou stranická struktura, která v období vlády komunistické strany byla samozřejmou 

součástí řízení jakéhokoliv podniku i závodu, vysokou školu nevyjímaje (nejvyšší stranický 

orgán se dokonce nazýval Celozávodní výbor). Do této struktury vstupoval ještě svaz 

mládeţe, prostřednictvím něhoţ se na správě kolejních záleţitostí podíleli sami studenti. 

Budovy kolejí jako takové spravoval rektorát univerzity, resp. jemu podřízená 

instituce Ústřední správa kolejí a menz (ÚSKM). Její úkoly byly správního rázu – 

zabezpečovala chod kolejí, přísun teplé vody, topení, nutné opravy, doplňování nábytku a 

dalšího inventáře, spolupodílela se na domlouvání generálních oprav či zajišťovala 

zásobování (nejen) kolejních menz. ÚSKM se dělila na jednotlivé správy, v jejichţ čele stál 

jejich vedoucí. Vedoucí správ byli zároveň vedoucími jednotlivých kolejí. Mezi zaměstnance 

ÚSKM a osoby podřízené vedoucímu správy (koleje) patřili především techničtí pracovníci, 

uklízečky či vrátní. Jádrem práce vedoucího správy bylo pečovat o svěřenou kolej a být 

v kaţdodenním styku s jejími problémy a se studenty na ní bydlícími. V období sedmdesátých 

a osmdesátých let evidujeme tyto koleje Univerzity Karlovy na území Prahy: 

 

Větrník-sever (FF, PF, PřF, FŢ) 

Větrník-jih (od osmdesátých let Hvězda; FF, MFF, PF, FVL, FŢ) 

Kajetánka (FDL, FTVS) 

5. května (dnes Švehlova; FVL) 

Komenského (FTVS) 

Jednota (většina studentů z VŠE, několik desítek i z různých fakult UK) 

Albertov (PřF) 

Budeč (LFH) 

S. K. Neumanna (MFF) 
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Arnošta z Pardubic (PF)
22

 

 

Kapacita těchto budov se pohybovala řádově ve stovkách míst s výjimkou největších 

kolejí – Větrníku a Hvězdy – postavených v šedesátých letech, v jejichţ blocích bylo 

kaţdoročně ubytováno na tři tisíce posluchačů.
23

 Ani tyto kapacity však zdaleka nestačily 

uspokojit všechny ţadatele o ubytování v kolejích a proto byl výběr studentů, kteří mají na 

kolej nárok, a kteří nikoliv, prováděn na základě různých kritérií. V prvé řadě platila 

dojezdová hranice 50-60 kilometrů od Prahy, do níţ studenti zpravidla neměli mít na kolej 

nárok, jak však upozorňují někteří pamětníci,
24

 praxe byla odlišná. Svou roli hrála téţ 

společenská angaţovanost ţadatele.
25

 Kaţdá fakulta se na základě počtu podaných přihlášek o 

ubytování na příští rok snaţila zamluvit na rektorátu (ÚSKM) co nejvíce lůţek pro své 

posluchače. Vinou pozdního podávání přihlášek ze strany studentů, nedodrţováním směrných 

čísel
26

 či prostým nedostatkem lůţek obecně však pravidelně docházelo k „převisu“ přihlášek 

nad reálně existujícími místy v kolejích. Fakulty potýkající se s tímto problémem, jej 

zpravidla připisovaly správě kolejí, resp. rektorátu univerzity, který centrálně rozhodoval, 

kolik lůţek a na které koleji bude přiděleno jednotlivým fakultám,
27

 původcem rozhodnutí 

však mohlo být aţ ministerstvo školství.
28

 

                                                           
22

 AMP, f. KSČ – Městský výbor Praha, k. 439, sv. 103, a. j. 1040, inv. č. 2745, Politická práce na kolejích praţ. 

VŠ po XV. Sjezdu KSČ (19.5.1976). Údaje z dokumentu z roku 1976 byly porovnávány s desítkami dalších 

archiválií z celého sledovaného období, ve kterých bylo patrné, studenti kterých fakult bydlí na kterých kolejích. 

Kolej Větrník-sever byla navíc dělena na čtyři bloky, kolej Větrník-jih (Hvězda) na tři. První uvedené fakulty 

byly vţdy tzv. gestorem koleje nebo jejího bloku. Gestorská fakulta koleje/bloku odpovídala především za 

ustavení kolejních a klubových rad SSM, do nichţ měla následně přizvat zástupce ostatních fakult bydlících na 

dané koleji. Dělení odpovídá tzv. fakultním zvyklostem, které se v omezené podobě udrţují dodnes. 
23

 Viz tamtéţ. Podle AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 136, Záznam pro výbor ZO II KSČ na FF UK o 

jednání s ředitelem kolejí na Větrníku-sever s. Touškem dne 7. 4. 1979 bydlelo jen na koleji Větrník-sever 

v dubnu 1979 1828 studentů. Podíl mezi studenty bydlícími na kolejích a v soukromí byl - v případě FF UK - 

během sledovaného období téměř konstantně 1 ku 1. 
24

 Viz např. rozhovor s Antonínem Kostlánem. 
25

 Podrobněji viz kapitolu Ţivot na kolejích jako stvrzování ideologie komunismu. 
26

 Směrná čísla byla centrálním způsobem plánování a korigování počtu přijatých studentů na jednotlivé vysoké 

školy a fakulty v ČSSR. Kaţdý rok byla vyhodnocována nová podle aktuálních potřeb státu – od poţadavků 

státní správy, přes technické pracovníky aţ po ţurnalisty či specialisty na různé světové jazyky. Více k tématu 

viz JAREŠ, Jakub, Přijímací řízení na vysoké školy v období tzv. normalizace. Příklad Filozofické fakulty UK, 

in: VOLNÁ, Katka; JAREŠ, Jakub; SPURNÝ, Matěj; PINEROVÁ, Klára, Prověřená fakulta, cit. d., s. 41-42. 
27

 „Rozhodnutím rektorátu UK byla fakulta zkrácena o 143 lůţek…“ Viz AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Plán 

práce kolejní a ubytovací komise [FVL UK] pro rok 1976/77. 
28

 „Vzhledem k tomu, ţe UK přišla o 800 lůţek na kolejích, které MŠ předalo preferovaným technickým stavům 

[…], nedostalo letos mnoho studentů kolej.“ Viz AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zápis z 1. zasedání KR SSM ze 

dne 12.10.1976. 



18 

 

Fakulty jako takové byly přesto zodpovědné za to, ţe většina studentů, kteří potřebují 

ubytování na koleji a zaţádají o něj, jej také dostanou.
29

 Otázka dostatku míst a vybavení byla 

nejčastěji tematizovaným problémem v kolegiu děkana filozofické fakulty, pokud se jednalo o 

kolejích, přičemţ jiné téma se v souvislosti s nimi v kolegiu objevovalo jen velmi zřídka.
30

 

Součástí fakultní struktury byly téţ kolejní komise, jedny z mnoha fakultních komisí, které 

tvořilo zhruba dvacet členů, pedagogů i studentů.
31

 Kolejní komise na FF UK pracovala na 

základě úkolů, které jí byly vymezeny,
32

 avšak z nich pro ni plynuly minimální pravomoci. 

Její členové měli za úkol především sledovat dění v kolejích a podávat o něm zprávy kolegiu 

děkana. Jedním z mála konkrétněji definovaných úkolů byla spoluúčast na ubytování studentů 

do přidělených kolejí ve spolupráci s kolejními radami a správou kolejí.
33

 Komise neměla 

závazný plán práce a viditelně se dostávala do stínu stranické organizace. „Závaţná 

rozhodnutí o kolejích se […] dělají mimo komisi a komise o nich nebývá ani oficiálně 

informována.“
34

 Komise tak hrály jen podřadnou roli a neměly mnoho moţností jak zasahovat 

do ţivota a mechanismů v kolejích.
35

 

Tuto roli si naopak přisvojovala komunistická strana, která, stejně jako jednotlivé 

fakulty, povaţovala koleje za prostor vhodný k politickému působení. Hovoříme-li o KSČ na 

fakultách, mámě na mysli především Celozávodní výbory (CZV), které svou autoritou 

zaštiťovaly důleţitost studentských kolejí jakoţto politického tématu a na svých zasedáních 

projednávaly rozličné aspekty studentského ţivota v kolejích a snaţily se je ovlivňovat 

pomocí plánů a koncepcí tzv. politicko-výchovné práce. Závaţnost tématu kolejí pro 

komunistickou stranu byla stvrzena i centrálně a to na sklonku roku 1980, kdy sekretariát ÚV 

                                                           
29

 Podle Zprávy o politickovýchovné práci rozhodoval o vyřízení ţádosti studentů o ubytování děkan fakulty na 

základě návrhu kolejní komise (jejímiţ členy byly i zástupci kolejních rad). I on byl však závislý na tom, kolik 

lůţek přidělí fakultě rektorát. Viz např. AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 7, Zpráva o politickovýchovné 

práci na vysokoškolských kolejích v ČSSR a návrhy na její další zkvalitňování, projednáno sekretariátem ÚV 

KSČ 17.12.1980. 
30

 Zápisy ze zasedání kolegia děkana jsou uloţeny v AUK, f. RUK, „Kolegia děkana“. 
31

 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 103, Přehled fakultních komisí ve funkčním období 1976/1977 – 

1978/1979 dle vymezení působnosti jednotlivých členů kolegia děkana. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Plán 

práce kolejní a ubytovací komise, cit. d. Členy kolejních komisí byli i zástupci FV SSM, kolejních rad, popř. 

aktivu komunistů bydlících na kolejích. 
32

 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k.78, Úkoly kolejní komise (Dlouhodobá směrnice pro činnost kolejní 

komise FF UK). 
33

 Tamtéţ. 
34

 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 148, Podíl SSM na společensko-politické praxi a na práci v kolejích 

(Referát na členské schůzi III. ZO KSČ FF UK, listopad 1982). 
35

 Viz také AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 160, Zpráva o situaci v koleji za duben 1986: „Kolejní 

komise nemá ţádnou pravomoc, nemá ani dostatečnou autoritu u studentů.“ 
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KSČ vydal Zprávu o politickovýchovné práci na vysokoškolských kolejích v ČSSR a návrhy 

na její další zkvalitňování.
36

 

Přímým „exekutivním“ orgánem však nebyli na kolejích komunisté, nýbrţ (z jejich 

pověření) skupina studentů-svazáků pracujících pod názvem Kolejní rada. Ta existovala jiţ v 

předcházejícím období a funguje dodnes, mění se jen náplň její práce a její definice. Zatímco 

ještě roku 1967 měla být KR volena shromáţděním všech studentů ubytovaných v koleji, 

které zároveň bylo „nejvyšším orgánem studentské samosprávy“, od roku 1972 mělo k volbě 

docházet v celoškolské či fakultní organizaci SSM.
37

 Ke shromáţdění všech ubytovaných 

studentů, pokud je nám známo, za tzv. normalizace nedocházelo. Tuto roli převzaly veřejné 

aktivy komunistů (viz níţe). Z výše uvedeného je zřejmé, ţe od samého počátku námi 

sledovaného období byly kolejní rady součástí SSM, resp. jednotlivých svazáckých fakultních 

výborů. 

Kolejní rady byly zřizovány na kaţdé koleji, resp. kaţdém bloku a jejich členy byli 

zástupci fakult-svazáci ubytovaní na té které koleji/bloku, zpravidla mezi 5-10 osobami. 

Scházeli se zpravidla jednou za dva týdny. Hlavním úkolem členů kolejní rady bylo starat se o 

příznivé materiální, ale i společenské a kulturní podmínky ubytovaných posluchačů. Kolejní 

radě byla dána pravomoc sjednávat si veškeré materiální poţadavky přímo se správou kolejí 

či upozorňovat na nedostatky v ubytování a vybavení budov. Jak s tímto poţadavkem naloţí, 

však jiţ záleţelo pouze na ÚSKM a jejích finančních moţnostech. Rada dále 

spoluzodpovídala (spolu s vedením koleje a kolejní komisí) za rozmisťování studentů do pater 

a pokojů
38

 či za chod různých společenských a sportovních místností a organizaci programu 

v nich.
39

 Skrze svou disciplinární komisi mohla téţ trestat překračování kolejního řádu, popř. 

navrhovat potrestání těţších prohřešků disciplinární komisi fakulty. Disciplinární komise však 

                                                           
36

 Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 7, Zpráva o politickovýchovné práci, cit. d. K obsahu Zprávy viz 

dále. Pojem „politicko-výchovný“, popř. „politickovýchovný“, se kterým se setkáme mnohokrát, byl jedním 

z nejvíce skloňovaných, psali-li komunisté nebo svazáci o práci v kolejích, popř. o práci s vysokoškolskými 

studenty obecně. Jedná se o dobový výraz, který označoval jakoukoliv činnost, která mohla svými důsledky být 

byť jen okrajově spjata s politickým smýšlením studentů. Jeho naduţíváním se z něj stal univerzální prostředek 

odkazující k nelhostejnému politickému smýšlení pisatele. Jeho pouţívání ve vztahu ke kolejím je dále 

objasňováno v následujících kapitolách. 
37

 Organizační a jednací řád kolejních rad, in: Věstník MŠMK, ročník XXX., sešit 5, 20. května 1974; AUK, f. 

RUK, Koleje a menzy, Kolejní řád pro koleje University Karlovy, 31. 5. 1967. 
38

 Výnos ministerstva školství ČSR, jímţ se stanoví kolejní řád vysokoškolských kolejí v ČSR. In: Věstník 

MŠMK, ročník XXVIII., sešit 1, 20. ledna 1972. 
39

 Ke kulturním programům v kolejích více viz kapitolu Vysokoškolské kluby. Mezi nejčastěji pořádané 

sportovní akce patřily turnaje ve stolním tenise či v šachu, jakoţ i organizace dalších sportovních klání (fotbal, 

nohejbal). Kolejní rady také pravidelně organizovaly burzy učebnic či různé výstavy studentských uměleckých 

děl. Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zpráva o činnosti KR Právnické fakulty – Větrník – sever IV. blok 

září 1982 - leden 1983. 



20 

 

nebyla jedinou komisí, které podléhala kolejní radě. Oficiálně si měli členové kolejní rady 

rozdělit funkce ještě v „ideově-výchovné“ komisi, v zájmové a sociální či stravovací komisi, 

která měla kontrolovat kvalitu jídla v kolejních menzách a poukazovat jejich vedení na 

nedostatky. Zdaleka ne na všech kolejích a blocích však docházelo k tak pečlivému dělení 

působnosti kolejních rad. V zásadě však platilo, ţe kaţdý člen byl zodpovědný za jiný okruh 

činnosti. 

Nejniţším článkem podléhajícím kolejní radě byli tzv. patroví důvěrníci. Tito měli být 

„mezičlánkem mezi KR a studenty“ a zprostředkovávat tak kontakt všech studentů se 

svazáckými funkcionáři v kolejních radách. Jejich úkolem byla kontrola dodrţování nočního 

klidu, pořádku na pokojích a sociálních zařízeních, nabádání k šetření vodou, plynem a 

elektřinou či úpravu nástěnek na patrech a hlášení škod a závad správě koleje, popř. i 

distribuci toaletního papíru mezi studenty na patře.
40

 Jejich činnost však po celé sledované 

období daleko zaostávala za touto představou, na coţ se koncem osmdesátých let jejich 

nadřízení pokusili reagovat rozhodnutím, které ukládalo vykonávat tuto činnost jako svazácký 

či stranický úkol.
41 

Vedle těchto organizačních a kontrolních úkolů se kolejní rada podílela také na 

provádění cílů neustále zdůrazňované tzv. politicko-výchovné práce. Její úloha se tak 

rozrostla o zajišťování ideově nezávadného programu ve společenských místnostech, o 

adekvátní výzdobu kolejních nástěnek (tzv. názornou agitaci neboli „Nazag“) či organizaci 

jednodenních brigád v koleji a jejím okolí. Za příspěvek studentů k tzv. socialistickému 

souţití byly povaţovány i běţné činnosti jako apely na svědomitý úklid v pokojích i ve 

společných prostorách, na vymezení se vůči vandalismu nebo na šetření s vodou, plynem a 

elektřinou. Zástupci SSM měli za úkol na dodrţování těchto „zásad“ dohlíţet, popř. navrhovat 

potrestání za jejich porušení.
42

 

Jakkoliv mohl SSM být „prodlouţenou rukou KSČ“, neponechávali komunisté činnost 

kolejní rady bez dozoru. Krom toho, ţe se snaţili prosazovat v kolejních radách zásadu co 

moţná nejvyšší kádrové spolehlivosti a způsobilosti (coţ se ne vţdy dařilo), zřizovali také tzv. 

aktiv komunistů bydlících na koleji.
43

 Ten měl být svazákům pomocníkem a rádcem při řešení 

                                                           
40

 Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zápis ze schůze PD ze dne 2. března 1976. 
41

 Viz např. AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Zaměření ideově výchovné práce na koleji Větrník ve 

školním roce 1986/87 a plán činnosti kolejí rady FV SSM FF UK. 
42

 Více viz kapitolu Ţivot na kolejích jako stvrzování ideologie komunismu. 
43

 Slovo „aktiv“ se v pramenech vyskytuje i v jiných souvislostech neţ s kolejemi. Bylo však vyuţíváno značně 

liberálně a nejednotně. Není tak zřejmý jeho jasný význam, v zásadě však označovalo setkání nějak vydělené 

skupiny osob v určité organizaci či instituci. V našem případě navíc označoval dvě do jisté míry různé skupiny 
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materiálních, výchovných i ideologických nedostatků, jeţ se na kolejích vyskytovaly. 

Komunistický aktiv na kolejích měl v prvé řadě představovat setkání všech komunistů 

bydlících na tomto místě. Tato setkání se uskutečňovala zpravidla dvakrát do roka - na 

podzim v období tradičního nedostatku lůţek a jejich nahrazování přistýlkami a v dubnu 

„vpředvečer“ svátku 1. máje.
44

 Samotná setkání byla veřejná, přičemţ účast nestraníků 

pochopitelně nebyla (na rozdíl od komunistů) povinná. Schůzí se zpravidla účastnili i členové 

CZV, kolejních komisí či vedoucí kolejí. Jako takové mohly mít za cíl spíše stvrzování 

principu demokratického centralismu a navození pocitu, ţe strana se zajímá o potřeby 

studentů, neţ opravdové prosazování představ komunistické strany na ţivot v kolejích.
45

 

Za aktiv komunistů bylo proto pokládáno spíše setkání jeho vedení, které tvořilo 

zpravidla 5-7 osob, které měly tuto práci často vedenou jako stranický či kandidátský úkol. 

Tito se měli scházet kaţdý měsíc a zodpovídali se přímo CZV KSČ. Byly tedy stanoveny 

důvody a termíny pro svolávání aktivů, přesto však nedošlo k jasnému vymezení úkolů 

komunistů krom neurčité pomoci svazákům a vedení koleje při obsazování kolejních rad, 

ubytovávání studentů či zlepšování politicko-výchovné práce
46

 a zvyšování stranického vlivu 

„na společensko-politické dění na koleji.“
47

 Aktiv komunistů se často prezentoval jako 

uskupení moudřejších a politicky i morálně vyspělejších osob, které svojí radou přispívají ke 

zdárnému projednání a vyřešení vyskytnuvších se problémů a potřeb a měl tak být „důleţitým 

činitelem při prosazování vedoucí úlohy KSČ.“
48

 Tímto prosazováním rozumíme ani ne tak 

konkrétní činy mladých komunistů, jako právě jejich účast na všech událostech a setkáních 

v kolejích, které rozhodovaly o jejich dalším směřování, ať uţ se jednalo o jednání kolejní 

rady, schůze s vedením koleje, zasedání disciplinární komise nebo spoluúčast na tvorbě plánu 

práce KR. Tímto prorůstáním do kolejních struktur si komunistická strana zajišťovala 

participaci na všem, co se na kolejích dělo a aktiv komunistů byl prostředkem k vytváření 

                                                                                                                                                                                     
osob – všechny studenty-komunisty v kolejích na jedné straně a několik jejich vybraných zástupců na straně 

druhé. 
44

 Viz např. AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Hlavní úkoly a zaměření politicko-výchovné práce na 

kolejích na období roku 1983/84. Na FF UK však takto pravidelně docházelo ke schůzím komunistů aţ po roce 

1980. Aktiv sice existoval na kolejích jiţ v prvním desetiletí tzv. normalizace, ale ani pravidelnost schůzí, ani 

jeho úkoly nebyly jasně kodifikovány. Viz např. AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 158, Ideologická a 

politickovýchovná práce (1975): „Úkolem pro nás zůstává vyuţití studentského stranického aktivu v kolejích, 

tento úkol bychom měli řešit za pomoci OV KSČ.“ Nárůst jeho aktivity po roce 1980 přicházel nepochybně jako 

důsledek vyzdvihnutí potřeby jeho činnosti ve Zprávě sekretariátu ÚV KSČ. 
45

 Viz např. AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Zápis z veřejného aktivu komunistů FF UK bydlících 

na koleji, konaného dne 5.11.1987. 
46

 Viz např. AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 45, Zpráva o plnění usnesení sekretariátu ÚV KSČ o 

politicko-výchovné práci na vysokoškolských kolejích. 
47

 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Hlavní úkoly a zaměření politicko-výchovné práce, cit. d. 
48

 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 45, Zpráva o činnosti stranického aktivu na kolejích. 
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zdání, ţe za jakýmikoliv, byť drobnými vylepšeními, stojí právě komunisté. CZV také 

pokládal aktiv za zdroj informací o náladách mezi studenty.
49

 

Součástí struktury řízení, správy a dohledu na kolejích byli v neposlední řadě i 

pedagogové a vědečtí pracovníci jednotlivých fakult. Jejich role se však měla omezit na 

pouhý dohled nad ţivotem studentů. Mladí zaměstnanci fakult často získávali moţnost 

levného ubytování v kolejích, v důsledku čehoţ se stávali tzv. pedagogickým dozorem. Z této 

funkce pro ně vyplývaly jisté povinnosti. Jejich úkolem byla například kontrola knihy návštěv 

a pozdních příchodů
50

 nebo kontrola programu v kolejních klubech.
51

 Zároveň měli být 

prostředkem pro získávání informací o náladách a názorech mezi studenty.
52

 Pedagogové 

bydlící na kolejích se účastnili schůzí s vedením koleje a zasedání kolejních rad či aktivů 

komunistů, čímţ měli svým fakultám pomáhat rozšiřovat okruh znalostí o problémech 

v kolejích a podávat jim „zasvěcené informace“.
53

 Účinnost této práce (či vůbec její 

provádění) je však téměř nepostihnutelná. Jednu z mála dostupných reflexí práce těchto 

pedagogů nabídl pamětník z koleje Hvězda, který na ně vzpomínal jako na učitele, kteří 

neměli kde bydlet, a proto byli ubytováni na koleji. Jejich funkce tak prý existovala pouze 

formálně.
54

 Tuto tezi vyslovili jako kritiku i pracovníci sekretariátu Městského výboru KSČ 

jiţ v roce 1976: „…jako brzda [se] projevuje fakt, ţe při instalaci pedagogických dozorů se 

jako velmi důleţité hledisko sleduje snaha uspokojit tím zároveň potřebu bydlení mladých 

učitelů.“
55

 

Vedle všech kolejních, fakultních a univerzitních orgánů pracovalo na systému 

dohledu nad kolejním ţivotem a na kodifikaci jeho pravidel také Ministerstvo školství ČSR. 

Zatímco výše načrtnutá struktura vznikala a vyvíjela se na jednotlivých fakultách takřka celá 

                                                           
49

 Například v dubnu 1980 „bylo uloţeno studentům komunistům, aby sledovali situaci kolem studenta V. Srba, 

který byl vyloučen ze studia a jeho vyloučení potvrdil s. děkan Ráb. Zvláště jde o ty studenty z jeho studijní 

skupiny, kteří se ho snaţili obhajovat zlehčováním jeho provinění.“ Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 

171, Zpráva o zajištění kolejí k 1. máji. Studenti-komunisté měli v tomto případě informovat o moţných dalších 

ideologických prohřešcích jedinců, kteří byli dva měsíce před tím nahlášeni fakultě pracovníky ministerstva 

vnitra pro své „nesprávné politické postoje a názory, pronáboţenskou orientaci na názory Charty 77, které jsou 

některými studenty řešeny zejména na kolejích.“ Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 171, Záznam o 

jednání a názorech některých studentů FF UK a návrh na řešení. Tento případ však jednoznačně vybočuje 

z obvyklé „informační činnosti“ mladých komunistů. Primárně se jednalo o hlášení aktuálních problémů, 

událostí a nálad mezi studenty v kolejích. 
50

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Plán práce kolejní a ubytovací komise, cit. d.; AUK, f. RUK, Koleje a menzy, 

Zápis z 10. zasedání KR SSM koleje 5. květen ze dne 8.3.77. 
51

 Viz kapitolu Vysokoškolské kluby, s. 68, 69. 
52

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Plán práce kolejní a ubytovací komise, cit. d.  
53

 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 148, Politickovýchovná práce na kolejích a práce FO SSM, Hlavní 

referát na členské schůzi ZO KSČ III FF UK v říjnu 1981. 
54

 Viz rozhovor s Jiřím Kryšpínem (22. 11. 2011, Praha, vedl Adam Horký). 
55

 AMP, f. KSČ – Městský výbor Praha, k. 439, sv. 103, a. j. 1040, inv. č. 2745, Politická práce na kolejích praţ. 

VŠ, cit. d. 



23 

 

sedmdesátá léta, nový kolejní řád vydalo ministerstvo školství centrálně k 1. lednu 1972, čímţ 

zrušilo kolejní řád z roku 1967 a nahradilo jej tímto. A tak zatímco dřívějším „posláním 

vysokoškolských kolejí [bylo] poskytovat vhodné a hygienické ubytování […] a přitom 

vytvářet podmínky pro rozvíjení výchovné práce, pro úspěšné studium a pro zdravý, kulturní, 

společenský a sportovní ţivot,“
56

 nově měly za úkol „poskytovat podle moţnosti a sociálních 

a prospěchových podmínek vhodné ubytování studentům […], vytvářet podmínky pro 

úspěšné studium a odpočinek, vytvářet vhodné podmínky pro rozvíjení politické, společenské 

a morální výchovy v duchu marxisticko-leninského světového názoru, jakoţ i rozvíjet 

kulturní, společenský a sportovní ţivot a podporovat zájmovou činnost ubytovaných.“
57

 Nový 

řád byl znatelně rozsáhlejší, přesněji rozděloval řídící pravomoci, měnil způsob volby 

kolejních rad (viz výše) či zkracoval návštěvní dobu z 8-24 hodin ve společných prostorách, a 

z 14-22 hodin na pokojích, na 15-21 hodin, resp. 15-20 hodin. Studenti příchozí na kolej po 

její zavírací době (o půlnoci ve všední dny a ve dvě hodiny ráno o víkendech) byli podle 

nařízení řádu navíc vrátnou evidováni a zapisováni a i kdyţ z tohoto počínání nehrozil přímý 

trest, studenti nevěděli, jak je s těmito záznamy dále nakládáno. Ubytovaní posluchači dále 

například nesměli vyvěsit na nástěnku, ani jiným způsobem publikovat nic, co nebylo předem 

schváleno kolejní radou. Součástí řádu byly i apely na dodrţování „zásad socialistického 

souţití“, tedy na svědomitý úklid, šetrnost k socialistickému majetku apod. Kolejní řád tak byl 

komplexním dokumentem, na jehoţ ustanovení měli studenti dbát, pokud se s ním, potaţmo 

s jeho garanty, nechtěli dostat do sporu. Mezi tyto ručitele patřili především zaměstnanci 

koleje a členové studentské samosprávy. 

Důleţitým okamţikem, který poukázal na stav kolejí, zdejší situaci a její „politicko-

výchovné“ konsekvence, bylo zveřejnění zmíněné Zprávy o politickovýchovné práci na 

vysokoškolských kolejích v lednu 1981. Její přijetí ve stranické organizaci na FF UK podává 

svědectví o tom, jak bylo k tomuto typu dokumentu (tedy z nejvyšších stranických míst) 

přistupováno. Problematika kolejí nebyla na FF UK opomíjena ani před rokem 1980 a 

všechny výše zmíněné orgány se do této práce zapojovaly jiţ od počátku sedmdesátých let, 

avšak pokyny z nejvyššího stranického místa měly za následek zintenzivnění zájmu o tuto 

oblast, která se kromě CZV projednávala takřka měsíčně i na schůzích základních organizací 

KSČ a v orgánech SSM. Tato situace trvala několik let, avšak aţ do konce sledovaného 

období patřilo toto téma k pravidelným bodům jednání CZV a kolejní funkcionáři pravidelně 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Kolejní řád pro koleje University Karlovy, 31. 5. 1967. 
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 Výnos ministerstva školství ČSR, jímţ se stanoví kolejní řád vysokoškolských kolejí v ČSR, in: Věstník 

MŠMK, ročník XXVIII., sešit 1, 20. ledna 1972. 
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zasílali svá hodnocení a plány činnosti na fakultu. Způsob, jakým nové opatření zarezonovalo 

v řídících sloţkách fakulty, dosvědčuje jednak váţnost, jíţ mělo nařízení nesoucí razítko ÚV 

KSČ a navíc nám ukazuje nejčastější a nejtrvalejší problémy vysokoškolských kolejí. Mezi ně 

patřila především nedostatečná kapacita kolejí, jejich často havarijní stav, ubytovávání 

posluchačů jedné fakulty na více kolejí a z toho vyplývající ztíţení tzv. politicko-výchovné 

práce. Na všechny tyto problémy se straníci a svazáci na FF snaţili iniciativně poukazovat a 

hledat nová východiska a tato vlna zájmu o oblast kolejí měla i některé reálné dopady, 

nicméně osudem většiny problémů, na které zpráva upozornila, bylo opakování toho, ţe se o 

nich ví a ţe je třeba je řešit.
58

 Přesvědčivým důkazem o serióznosti s jakou straníci 

přistupovali k výše zmíněnému dokumentu je výskyt tématu kolejí na schůzích CZV KSČ na 

FF UK v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let. Zatímco v první dekádě to byly průběţně 

tři aţ čtyři zmínky za rok, v roce 1980 jich bylo osm a o rok později rovnou sedmnáct. 

V letech 1983 a 1984 se komunisté této problematiky dotkli průměrně osmkrát, aby tento 

počet od následujícího roku opět klesal.
59

 

Ihned po projednání zprávy na FF UK začaly padat návrhy na to, jak řešit 

problematická místa, která byla z pohledu strany nejpalčivější. Velký důraz byl kladen právě 

na rozmístění posluchačů fakulty, kteří měli být napříště ubytovaní pouze na jedné koleji. 

Toto úsilí však mělo poněkud paradoxní následky. Ve snaze vyhovět poţadavku usnesení byli 

všichni studenti od akademického roku 1982/83 sestěhováni pouze na kolej Větrník-sever, 

čímţ se porušila do té doby platná zásada odděleného ubytování chlapců a dívek a zároveň 

neúměrně narostl počet přistýlek a kolej byla přeplněná.
60

 V následujícím roce se tak 

posluchači filozofické fakulty opět rozdělili do dvou kolejí, avšak pravidlo odděleného 

ubytování jiţ obnoveno nebylo, coţ si studenti bez výjimky pochvalovali.
61

 Toto opatření 

nepřineslo ani výrazné zlepšení „politicko-výchovné práce“, protoţe přeplněná kolej a její 

sociální zařízení měly problémy s pojmutím stovek nových studentů a straničtí a svazáčtí 

funkcionáři tak museli věnovat většinu času na řešení problémů s ubytováním a na 
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 Typicky např. zde: „Situace na kolejích je poměrně dobře analyzována, avšak existující problémy nejsou 

uspokojivě řešeny.“ Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 23, Zpráva o politickovýchovné práci na 

kolejích. 
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 Zápisy ze schůzí CZV (FV) KSČ na FF UK v AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 10, 11, 23, 38, 46, 48, 

49, 59, 68. 
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 Viz např. AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 131, Zpráva o plnění usnesení sekretariátu ÚV KSČ o 

kolejích. Viz také AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 148, Podíl SSM na společensko-politické praxi a na 

práci v kolejích, cit. d. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 131, Zpráva o plnění usnesení sekretariátu ÚV KSČ o kolejích. Viz 

téţ rozhovor s Petrem A. Bílkem (26. 10. 2011, Praha, vedl Adam Horký). 
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vysvětlování, proč se několik set studentů tísní na pokoji s přistýlkou.
62

 Nárůstem počtu lůţek 

byly tradičně dotčeny i společenské místnosti v koleji,
63

 takţe zbývalo velmi málo prostoru 

pro jakoukoliv formu ideologické činnosti. Problém s přistýlkami však nenastal zdaleka jen ve 

školním roce 1982/83, naopak, jak jsme viděli, opakoval se kaţdoročně. 

Podobná situace platila i pro stav a mnoţství sociálních zařízení. Většina kolejí 

disponovala společnými sprchami a záchody na patrech. Jejich časté závady právě jako běţné 

pouţívání desítkami studentů denně měly za následek jejich opakovanou nefunkčnost a 

havarijní stav. Sjednávání oprav a jejich provádění pak bylo nesmírně zdlouhavou záleţitostí, 

která dlouhodobě odstavovala tato zařízení na celých patrech. „Je známo, ţe potrubí rozvodu 

vody je značně zarostlé, […] bez generální opravy [jej] nelze opravit. Tím dochází k tomu, ţe 

do vyšších pater není dostatečný tlak vody. Dále dochází k častým poruchám (praskání 

stoupaček, poruchy na rozvodech vody, tak i ústředního topení.“
64

 Tento materiálně 

neuspokojivý stav se ke kolejím vázal od samého počátku námi sledovaného období aţ do 

jeho konce. Nemoţnost zajistit včasné a efektivní opravy inţenýrských sítí byla s kolejemi 

úzce spojena po celou tuto dobu. 
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 Viz např. „Vlastní politicko-výchovná práce [se] zaměřovala především na to, abychom vysvětlovali příčiny 

daného stavu [nedostatku lůţek] a slibovali nápravu ač často nebyla v našich silách.“ AUK, f. FF UK, FO KSČ 

1969–1989, k. 44, Informace o rozpracování a stavu realizace závěrů Usnesení SÚV KSČ ze dne 17.12.1980 o 

politicko-výchovné práci na kolejích. 
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 „S otázkou nedostatečné kapacity lůţek souvisí i naprostý nedostatek studoven a společenských místností na 

obou kolejích. Z většiny těchto místností byly zřízeny nouzové ubytovny.“ Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–

1989, k. 23, Zpráva o politicko-výchovné práci na kolejích a ideově výchovné práci FO SSM. 
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 AMP, f. KSČ – Městský výbor Praha, k. 545, sv. 208, a. j. 1459, Informace o celkové situaci kolejí UK v 

areálu Větrník (29.4.1986). 
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2. Pravidla života na kolejích a jejich vyjednávání 

Status studentů na kolejích byl v mnoha ohledech závislý na fakultních a svazáckých 

strukturách. Určitý pocit nesvobody a podřízenosti, který studenti při svém pobytu na fakultě 

vnímali, se často přenášel i do kolejí, i kdyţ zde mohl získávat jiné podoby a měnit svou 

intenzitu.
65

 V úvodní kapitole byla představena pevná struktura řízení kolejí na všech 

úrovních tamního ţivota včetně praktických úkolů, které z toho pro zúčastněné vyplývaly. 

Vedle „ţivých“ struktur je pak zapotřebí připomenout kolejní řád, který byl závazným 

dokumentem pro všechny ubytované a na jehoţ dodrţování dohlíţeli členové kolejních rad, 

aktivu komunistů či zaměstnanci kolejní správy. Viděli jsme také, ţe kolejní řád byl v mnoha 

ohledech značně svazující a jeho formulace v rozporu s tím, jak mladí lidé na kolejích chtěli 

ţít a skutečně ţili.
66

 

Oficiální představa o ţivotě studentů na kolejích se tak na mnoha místech střetávala 

s představou studentů samotných.
67

 Rozvíjení strategií pro obcházení řádu a jeho garantů se 

proto bez nadsázky stalo jednou z nejběţnějších mimostudijních činností, jíţ se studenti 

zabývali. Mezi dobrovolnými i nedobrovolnými reprezentanty oficiálních pravidel a studenty 

tak docházelo k vyjednávání pozic a vztahů, které se následně mísily buď ve specifickou 

formu respektu jednoho k druhému, nebo vyhranění se vůči protějšku jakoţto tomu, který 

nemá právo říkat jiným, jak se chovat. Co odlišuje běţný konflikt nebo vyjednanou shodu 

mezi těmito dvěma póly za tzv. normalizace od situací, které by bylo moţné na kolejích 

sledovat dnes, je právě příslušnost jedněch k autoritativní politické ideologii a případné 

vyhraňování se druhých proti této ideologii a lidem, kteří ji nepřímo reprezentují. 

K výše nastíněnému potenciálu střetu i shody docházelo na kolejích mimo jiné proto, 

ţe ke společenské činnosti na nich odkazovala jejich obyvatele omezená nabídka kulturních 

programů a především pak brzká zavírací doba restaurací, vináren a hospod. SSM se snaţil 

tuto nabídku kompenzovat sportovním či kulturním programem v kolejích, ten se však 

v mnoha ohledech míjel s představami studentů (šlo především o akce kulturní, nikoliv 
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 Kvůli této změně tehdejší studenti často odlišují studia na fakultě jako „poznamenaná“ politikou či ideologií 

reálného socialismu a ţivot na kolejích jako těchto vlivů prostý. Blíţe pravdě je však právě konstatování, ţe 
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 Jednalo se především o otázky návštěvní doby a z toho plynoucí přísný zákaz nechávat v pokojích přenocovat 

kohokoliv kromě jeho řádně zapsaných obyvatel. S tím po celá sedmdesátá léta souviselo i oddělení muţských a 

ţenských obyvatel kolejí. K tomu více viz předchozí kapitolu. 
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 I slovo student je však dvojznačné, protoţe představuje jak onu většinu nezapojenou do svazáckých ani 

stranických skupin v kolejích, tak funkcionáře, kteří právě v těchto skupinách plnili své úkoly a potřebnou míru 

angaţovanosti. Jak však ještě uvidíme, ani tito netvořili homogenní skupinu „dohlíţitelů“ nad dodrţováním 

stanovených pravidel. 
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společenské)
68

 a tak se zábava, ale i váţné hovory a další sociální interakce přesouvaly na 

pokoje. K nejoblíbenější a nejčastější kratochvíli patřilo popíjení alkoholických nápojů, které 

se mohlo protáhnout do pozdních nočních či brzkých ranních hodin a přejít třeba 

v prozpěvování a tancování. 

 

„Dne 26. 5. 1978 se konal večírek na 3. patře SK. Protoţe hluk, zpěv a zvuk 

harmoniky byly slyšet aţ do kanceláře a na ulici, museli zasáhnout člen KR 

M. K. a zástupkyně vedoucí s. K. V 23,15 hod. přišli na 3. patro, kde našli 

studenty, kteří zpívali a tančili na chodbě čardáš. M. K. a s. K. jim oznámili, 

aby se okamţitě rozešli a přestali dělat rámus. Studenti neuposlechli a 

dokonce ss. K. a Š. velmi hrubým a nevybíravým způsobem uráţeli jak s. K., 

tak s. K. Byl proto zavolán ped. dozor – s. Č. Našli studenty H., Š. a K. na 

WC, kteří tam pokračovali ve zpěvu a rušení klidu. Teprve s. Č. se podařilo 

zajistit klid, přestoţe i on byl hrubě napaden. Hrubé uráţky, kterých se 

studenti dopustili, jsou uvedeny ve zvláštní příloze.“
69

 

 

Skupina spolubydlících (patrně posilněných alkoholem) se dopustila několikerého 

porušení pravidel a poté co za něj byli napomenuti, nadávali lidem, kteří chtěli v zájmu 

ostatních ubytovaných zajistit klid na patře. Lhostejně se stavěli i k těm svým spolubydlícím, 

kteří chtěli v tu dobu jiţ spát, popř. studovat. Ve vztahu k pravidlům, která na kolejích platila, 

a lidem, kteří se podle nich měli chovat, je pro nás z celé situace nejzajímavější role člena 

kolejní rady. Jako student-funkcionář měl za úkol dohlíţet na dodrţování pravidel, ale 

zároveň byl součástí studentského kolektivu, coţ mohlo výkon jeho funkce ztěţovat. 

Rozhodování se mezi příslušností a loajalitou ke studentské samosprávě (buď jako k určité 

formě poslání, a nebo jako prosté loajalitě k SSM popř. KSČ) a ke své šířeji sdílené sociální 

skupině studentů mazalo jednoznačnou hranici, která určovala, kdy bylo kolegiálnější 

spolubydlícím jen domluvit, a kdy bylo potřeba zburcovat větší zásah ve prospěch spících a 

neprospěch klid rušících kolegů. V jednom případě mohl posílit jeho autoritu mezi studenty 

právě rázný postup, v jiném tichá domluva. Při rozhodování, jak jednat, hrálo roli mnohem 

více faktorů, často psychologických, neţ jen příslušnost k tomu či onomu kolektivu. Starost o 

vlastní pověst, jak v očích spoluţáků, tak i ostatních členů kolejní rady, však byla nedílnou 
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 Více viz kapitolu Vysokoškolské kluby.  
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zápis z jednání disciplinární komise dne 31.5.1978. Anonymizováno autorem. 

Příloha s „hrubými uráţkami“ není v archivním fondu přítomna. 
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součástí tohoto rozhodování - pamětníci z řad bývalých studentů uvádějí, ţe své chování 

korigovali v závislosti na tom, kdo je přišel pokárat. Pokud šlo o člověka respektovaného jako 

osobnost, ne „pouze“ o funkcionáře („svazáka“), dalo se očekávat, ţe mu bude vyhověno.
70

 

Do funkcionářů si tak ostatní ubytovaní snadno projektovali své vlastní frustrace a názory. 

Obojí mohlo být doprovázeno politickými konotacemi (jak naznačují někteří pamětníci i 

písemné prameny
71

), zároveň však mohlo být pouhým nesouhlasem s nadřízenou rolí, kterou 

funkcionáři ve vztahu ke svým spolubydlícím hráli. Být „svazákem“ v kaţdém případě nejen 

ţe mohlo mít právě opačný efekt při pokusu o „nastolení klidu“, ale mohlo dotyčného i vhánět 

do izolace vně studentské milieu, jehoţ součástí za normálních okolností mohl být. 

Pro mnoho svazáckých funkcionářů byly právě tyto konfliktní situace motivací 

k mnohem kompromisnějšímu postupu ve vztahu k pravidlům, kterými se měli nejen řídit, ale 

navíc sami kontrolovat jejich dodrţování. Toto konstatování přitom neplatí jen pro konflikty 

mezi více lidmi (které jsou navíc specifické v tom, ţe oběti, ať fyzicky napadené nebo ty 

rušené ve spánku, skutečně pomoc pověřené osoby vyţadují), nýbrţ i pro ostatní situace, ve 

kterých dochází ke kontrastu mezi oficiálními povinnostmi funkcionáře a představě o 

smysluplnosti těchto povinností.
72

 Zároveň je moţné jej vztáhnout ne jen na kolejní 

funkcionáře, ale nepochybně i na funkcionáře na fakultě
73

 a patrně i kdekoliv jinde. Stejná 

snaha je pak pochopitelná i u „neangaţované“ většiny. I pamětníci potvrzují, ţe vzájemná 

domluva a sounáleţitost mezi obyvateli koleje byla samozřejmou součástí souţití s ostatními 
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 Takto vzpomíná na podobné situace pamětník bydlící na koleji Větrník v první půlce osmdesátých let. 

Zapojení člověka, který přicházel napomínat za hlučné chování, do oficiálních struktur podle něj hrálo značnou 

roli při komunikaci a snaze vyhovět tomuto dozoru na patrech. Viz rozhovor s Petrem A. Bílkem. Je však třeba 

mít na paměti i časový odstup a ještě hlubší negativní význam, který byl za poslední dvě desetiletí přisouzen 

slovům jako „svazák“ či „funkcionář“. K tomu více viz kapitolu Studentští funkcionáři a limity politické práce 

na kolejích. 
71

 Důkazy jistého znehodnocování funkcí kolejních svazáků a pohrdání jejich autoritou se v pramenech nalézají 

především v zápisech o podobně vyhrocených případech, jako byl ten výše citovaný. „…Představil jsem se všem 

třem, ţe jsem členem KR a předsedou stravovací komise. Na to reagovali smíchem a prohlášením: ‚Tak to ti tedy 

blahopřejeme to je moc důleţitá funkce. Bez tebe by to totiţ vůbec nešlo.„“ Viz AUK, f. RUK, Koleje a menzy, 

příloha k dopisu kolejní rady SSM koleje 5. květen na FVL UK z 15.11.1978. „…Na to mě kolega N. chytil 

rukou pod krkem, zacloumal se mnou a se slovy ‚Ty se nebudeš srát do naší zábavy, na tvou funkci seru!„ se 

rozmáchl pravou rukou…“ Viz AUK, f. RUK, Koleje a menzy, příloha k zápisu ze zasedání kolejní rady SSM 

koleje 5. květen ze dne 21.11.1978 a 4.12.1978. Anonymizováno autorem. 
72

 Za příklad lze uvést problematiku studentských agitátorů. Jejich úkolem bylo „aby i osobním vystupováním 

obhajovali a prosazovali politiku naší strany mezi ostatními studenty i ve svém soukromém ţivotě.“ Tito studenti 

se nicméně cítili „vázáni generační solidaritou“ a jejich práce „jen v malé míře přispívá ke stimulaci ţádoucích 

motivací, preferencí a jednání […] studentů.“ Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 132, nepojmenovaný 

dokument výborům ZO KSČ a CZV KSČ na FF UK ze dne 6. 4. 1987. 
73

 Jeden z pamětníků vzpomínal na svůj přijímací pohovor do SSM na filozofické fakultě, při kterém převáţila 

skupinová solidarita. Jedna z členek komise „formalizovala“ průběh pohovoru v jeho prospěch kupříkladu proti 

otázce jiného přísedícího člena svazu táţícího se na jeho názor na vstup vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. 

Viz rozhovor s Antonínem Kostlánem. 
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studenty.
74

 Nikdo si tak patrně nechtěl nechat přišít nálepku „práskače“ a zbavit se moţnosti 

v budoucnu recipročně poţádat o shovívavost své sousedy.
75

 

Jakkoliv nelze opomíjet politický podtext některých případů vymezování se vůči 

svazáckým či stranickým funkcionářům, výše popsané zároveň upozorňuje na to, ţe dělení na 

„svazáky“ a „studenty“ jako dvě strany „konfliktů“ či „střetů“ je zavádějící. Právě studentští 

funkcionáři byli voleni z kolektivu stovek posluchačů ubytovaných v kolejích a jeho členy 

zpravidla zůstávali i po převzetí funkce v SSM, popř. KSČ. Je tedy nasnadě, ţe ani tito 

nechtěli ţít zcela sevřeni mantinely, které měli sami střeţit, a přistoupení na kompromis bylo 

přirozenou moţností. Atmosféra vzájemného porozumění a souhlasu nutně vyhovovala jak 

funkcionářům zodpovědným za dodrţování kolejního řádu, tak ostatním studentům. Právě v 

tomto tichém a tak častém souhlasu zúčastněných stran shledáváme stabilizační faktor daného 

„rozloţení sil“, ve kterém si obě strany byly přesně vědomy toho, co je třeba dělat, aby mohly 

v klidu konat to, co konat chtějí, totiţ neupozorňovat na sebe. V takovém případě aktéři netrpí 

nespokojeností a potřebou měnit vzájemně výhodný status quo. 

Mladí funkcionáři, jakoţto členové studentské samosprávy, byli součástí nepsané 

hierarchie, která na kolejích platila. Čím výše se v ní jednotlivci a skupiny nalézali, tím větší 

moc nad ţivotem studentů v kolejích jim byla dána. Tato hierarchie však nebyla vázána 

primárně na prestiţ, symbolický význam funkce či na členství v komunistické straně. 

Budeme-li za měřítko moci a autority povaţovat to, jak často studenti potřebovali tuto 

autoritu obcházet za účelem provozování činností, které kolejní řád zakazoval, je zřejmé, ţe 

vnitřní hierarchie koleje se značně lišila od oficiální organizační struktury představené 

v úvodní kapitole. 

Postavení členů studentské samosprávy v této nepsané hierarchii nebylo navzdory 

výše konstatované nemoţnosti autoritativně řešit vzniklé konflikty zcela zanedbatelné, avšak 

ani výrazně privilegované. Fakt, ţe si pamětníci její existenci ve většině případů ani 

nevybavují (a to, ţe ji moţná na koleji skutečně nevnímali),
76

 či ţe mají pocit, ţe si věci na 

                                                           
74

 „My kdyţ jsme dělali nějakou pařbu, tak jsme jim řekli: ‚Bude tady bugr, připravte se na to,„ a ono se to tak 

nějak respektovalo.“ Viz rozhovor  s Vladimírem Kaiserem (8. 6. 2011, Ústí nad Labem, vedl Adam Horký). 
75

 „Nepamatuju, ţe by někdo z toho okruhu těch lidí, který jsem na tý koleji znal, […] ţe by tam byl někdo kdo 

by […] mohl jít někomu příkladem.“ Většina tak měla zájem na zachování této situace, ve které kaţdý měl 

v jistém smyslu „máslo na hlavě“ a nikdo nemohl jinému vyčítat jeho chování. Viz rozhovor s Petrem Kynclem 

(5. 3. 2011, Praha, vedl Adam Horký). 
76

 „Vim, ţe tam existovala nějaká kolejní rada, ţe tam byl seznam lidí na nástěnce, ale to bylo asi tak všechno.“ 

Viz rozhovor s Petrem Kynclem. „Ta kolejní rada, to ani nevím, ţe tam něco takovýho bylo.“ Viz rozhovor 

s Vladimírem Kaiserem. 
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koleji řídili sami,
77

 však neznamená, ţe neměla ţádnou moc. Kromě výše ilustrovaných 

pravomocí, tedy především moţnosti poslat studenta před disciplinární komisi fakulty, a 

„strašáka“ v podobě disciplinární komise vlastní, měla kolejní rada (spolu se zaměstnanci 

správy kolejí) také dohled nad přidělováním lůţek a rozmisťováním studentů, popř. přistýlek 

na pokoje.
78

 Tato úloha některým jejím členům zajišťovala určité mocenské postavení v 

rámci kolektivu vrstevníků. V podmínkách relativního materiálního nepohodlí, které na 

kolejích panovalo, byly právě výběr spolubydlícího a alespoň dvojlůţkový pokoj velmi 

cenným zboţím a moţnost ovlivnit tyto faktory znakem moci a vlivu, jakkoliv omezených jen 

na tuto dílčí oblast. Zde autorita kolejních rad však zpravidla končila. Jak připomínají 

pamětníci i zápisy a přílohy z disciplinárních komisí, různé umravňující snahy svazáckých 

funkcionářů, ale i fakt, ţe se starali o materiální podmínky ubytovaných, zčásti o kulturní 

program a praktický chod koleje, pocit autority ani moci nevyvolávaly. V myslích studentů 

nebylo spojení kolejní rady s těmito činnostmi v zásadě vůbec přítomno.
79

 

Patrně největší autoritou na koleji byla pro studenty osoba, která svým věkem, 

vzhledem a svěřenými úkoly na první pohled nevyvolávala pocit moci a rozsáhlého vlivu, 

přesto se do paměti mnoha studentů vryla právě takto a zamyšlení nad reálným dopadem 

jejích pravomocí jim musí dát za pravdu. Touto osobou byla vrátná,
80

 která často stála na 

nejvyšší příčce na pomyslném ţebříčku interní hierarchie, přestoţe sluţebně i politicky ji 

mnozí další činitelé převyšovali. Moc vrátné stála v tomto ohledu hned na několika základech. 

Obhospodařovala knihu se seznamem ubytovaných, knihu příchodů a odchodů a evidenci 

návštěv, přičemţ kaţdý příchozí na kolej musel projít kontrolou právě u vrátné (pochopitelně 

za předpokladu, ţe osoba přišla hlavním vchodem). Protoţe kaţdá regulérní návštěva byla 

zapsána na vrátnici, bylo velmi snadné zjistit, kdo a u koho zůstal po skončení návštěvní 

doby. Vrátná zanedlouho věděla, kdo si koho vodí do koleje nejčastěji, kdo chodí pozdě a 

v opilosti, kdo má tendenci vyvolávat konflikty atp. Vrátná tak byla obeznámena 

s nejrozličnějšími skutečnostmi týkajícími se ubytovaných studentů, coţ jí umoţňovalo 

utvářet určitou mapu studentů a jejich návyků a prohřešků. Tu mohla dále rozšiřovat díky 
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 „Na koleji sice vládla kolejní rada, ale studenti si dokázali své věci řídi sami.“ Viz RANSDORF, Miloslav, 

„…není všem dnům konec“, Praha 2006, s. 67. 
78

 Viz pozn. 38. 
79

 Vedle kolejních rad se na rozmisťování studentů do pokojů podíleli i zaměstnanci správy kolejí. Jejich moc 

v této věci, podepřená navíc moţností korupce, je však pouhou domněnkou některých pamětníků, proto jí zde 

nebudeme věnovat větší prostor. Pro tyto vzpomínky pamětníků viz kapitolu Zahraniční studenti, pozn. 273. 
80

 Jak dokládají vzpomínky pamětníků i mnohé zápisy vrátných k různým událostem v kolejích, tuto funkci 

nevykonávali prakticky nikdy muţi. 
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nespočtu konfliktních situací, které se ve vstupních prostorách koleje odehrávaly, a kterých 

byly vrátné svědky či rovnou aktivními účastníky.
81

 

Toto povědomí o rozsáhlých vědomostech a pravomocích vrátné (které však často 

vycházely prostě z povinnosti kontrolovat dodrţování kolejního řádu, především návštěvních 

hodin) vyvolávalo u studentů potřebu hledat způsoby, jak se věnovat činnostem, které kolejní 

řád a jeho hlavní garanti zakazovaly, které však přesto povaţovali mladí lidé za důleţité. 

Studenti tak vymýšleli nejrozličnější metody, jak autoritu vrátné obejít zcela, nebo jak zvolit 

postup přesně opačný a s vrátnou dojít různými prostředky k dohodě, která by umoţnila 

některé situace řešit méně stresujícím způsobem. Obě strategie byly formou přistoupení na 

hru, která byla právě díky relativně přísným pravidlům na kolejích rozehrána. 

Do těchto strategií se nezapojovali jen studenti ubytovaní v koleji, ale téţ jejich 

návštěvy. Jak jiţ víme, měl podle kolejního řádu kaţdý příchozí návštěvník povinnost zapsat 

se do knihy návštěv na vrátnici a při svém odchodu se z ní opět odepsat. Vydal-li se jedinec 

na kolej „legální“ cestou a do stanovené hodiny ji stejnou cestou neopustil, nebyl velký 

problém takového hříšníka najít, případně vyprovodit. Návštěvy proto často volily jiné, méně 

konvenční cesty, na které bude dále poukázáno. 

Jednou z moţností bylo pokusit se o vstup na „kolejenku“ (karta, která dokládala, ţe 

student má právo bydlet na koleji a která tedy mohla být kontrolována vrátnou při vstupu do 

budovy i při odchodu) někoho z ubytovaných. Tento způsob však počítal se spíše 

nezodpovědným přístupem k práci ze strany vrátných a často tak končil zahanbujícími 

nezdary. Nepříjemnou zkušeností na koleji Kajetánka prošel například mladík, který byl 

vrátnou zastaven při ranním odchodu z koleje a pokoušel se legitimovat kolejenkou 

posluchačky, u níţ zůstal přes noc na pokoji - pochopitelně nenahlášen. Chlapec byl vrátnou 

odhalen a studentka se později ke svému přestupku přiznala, jméno mladíka však odmítla 

sdělit. Doznala také, ţe kdyţ půjčovala známému kolejenku se svou fotografií, domnívala se 

„ţe si toho nikdo nevšimne.“
82

 Součástí této na první pohled neškodné hry však naneštěstí pro 

její aktéry byla neoprávněná manipulace s úředním dokladem a tak její dohrou často bylo 

projednávání přestupku v kárné komisi fakulty vedoucí k napomenutí,
83

 ale i hrozbě 

vyloučení z ubytování v koleji. 
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 Konflikty vzniknuvší ze snahy dostat na kolej cizí osobu, rvačky mez studenty a zásahy Veřejné bezpečnosti, 

ostudu a hluk tropící opilí studenti atd. 
82

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Porušení kolejního řádu s. M. A. Anonymizováno autorem. 
83

 Napomenutí bylo nejniţším trestem na stupnici kárné komise končící právě vyloučením z ubytování. 
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Patrně nejpouţívanějším (a dost moţná i nejjistějším) vstupem do koleje byla okna 

v přízemí ústící do některého z pokojů. Tento způsob vzpomíná kaţdý pamětník a přiznávají 

jej i dokumenty.
84

  Byl dokonce tak známý a rozšířený, ţe proniknul i do filmu Láska 

z pasáţe, jehoţ „kolejní“ scény byly natáčeny na koleji Větrník.
85

 K tomuto průniku 

docházelo nejčastěji za účelem společenské události (oslavy, večírku apod.) nebo návštěvy 

osoby opačného pohlaví. Tuto moţnost tak do koedukace kolejí na počátku osmdesátých let 

vyuţívali především muţi. Vyţadovala v prvé řadě značnou shovívavost od dívek bydlících v 

těchto pokojích „průchoďácích“, která však byla, přinejmenším podle pamětníků, relativně 

rozšířená. Ještě větší shoda pak musela v těchto případech panovat mezi spolubydlícími, 

kterých se tyto návštěvy bezprostředně dotýkaly. Přesto však byly velmi časté a patří 

k nejţivějším vzpomínkám lidí, kteří si je pamatují.
86

 Do paradoxní situace byly postaveny 

osoby, které se spolu během studií oţenily. Tito lidé totiţ museli překonávat stejné obtíţe.
87

 

Koedukace situaci s pouţíváním oken místo dveří zčásti změnila,
88

 avšak pro obyvatele jiných 

kolejí či nestudenty se v tomto směru nezměnilo nic. 

Opačnou moţností bylo navázat důvěrnější vztah s vrátnou, která měla výhradní právo 

rozhodovat o tom, koho do budovy pustí a kdo zůstane venku (ať uţ na základě oficiálních 

pravidel, či známosti). O ničem podobném se v dochovaných záznamech nedočteme a 

představa se silně vymyká vţitému obrazu vrátné na kolejích (tak jak byla například 

zobrazena ve zmíněném filmu),
89

 někteří pamětníci však vzpomínají, ţe ne všechny 
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 „[Po návštěvní době] bába chodila […] a říkala ‚Návštěvy pryč„, takţe to jsme většinou odcházeli, a kdyţ se 

chtělo pokračovat, tak jsme se pak vraceli nějakým oknem.“ „To lezení tím oknem, to byla dobrá disciplína, ono 

to nebylo sloţitý, ono to bylo v přízemí…“ Viz rozhovor s Antonínem Kostlánem; „Buďto se [k děvčatům na 

kolej] lezlo po hromosvodu […], a nebo jsme měli tu kliku, ţe jsme měli kamarádku, která celý studia bydlela 

dole, v přízemí, a tam bylo okno metr nad zemí, takţe z toho chudák měla takovej průchoďák…“ Viz rozhovor 

s Petrem Kynclem; „Jsme tam měli spřátelené dámy, které bydlely v přízemí, a tam stačil signál smluvenej ‚ťuky 

ťuky,„ otevřela okno, hup uţ jsme tam byli. Přes víkend jsem tam normálně byl.“ Viz rozhovor s Vladimírem 

Kaiserem; „Výskytu nehlášených návštěv věnuje správa koleje maximální pozornost, i kdyţ se prakticky nedá 

zamezit nehlášeným návštěvám, které do koleje vniknou okny, pokud jim to ubytované studentky umoţní.“ Viz 

AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zpráva k upozornění prokurátora pro Prahu 2, 19. 10. 1982. 
85

 Film z roku 1984, reţie Jaroslav Soukup. V jedné ze scén filmu proniká hrdina snímku na kolej přes okno 

v přízemí ústící do pokoje své kamarádky a pokračuje do pokoje, kde bydlí jeho partnerka. 
86

 Viz pozn. 84. 
87

 „Dne 11.3.1984 jste přivedla na kolej svého manţela. Ve 22.00 hod. jste oznámila vrátné konající sluţbu, ţe 

manţel zůstane na koleji přes noc. Kdyţ se vrátná ohradila tím, ţe nemá povolení vedení koleje k přespání 

rodinného příslušníka, vytrhla jste jí z rukou občanský průkaz a utekla. […] Dopustila jste se tedy porušení 

kázně tím, ţe jste měla přes noc na pokoji svého manţela bez povolení vedení koleje a dále jste se velmi 

nevhodně chovala vůči zaměstnanci koleje. Uloţení důtky povaţuji za vhodný výchovný prostředek.“ Viz AUK, 

f. RUK, Koleje a menzy, Rozhodnutí o výchovném opatření, 16. 4. 1984. Viz také rozhovor s Vladimírem 

Kaiserem. 
88

 „Ty dveře [mezi bloky kolejí] se otevřely a byly tam permanentní přesuny a to bylo zajímavý…” Viz rozhovor 

s Petrem A. Bílkem. 
89

 Ve scéně z filmu odehrávající se na pokoji v koleji je vrátná zobrazena jako paní v důchodovém věku, která 

vyhazuje ţenskou hrdinku z pokoje a z koleje (dívka na ní přespává, přestoţe na ní oficiálně nebydlí) a není 
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zaměstnankyně právě tomuto obrazu odpovídaly. Vedle těch přísných a nekompromisních 

bylo dost i těch, se kterými si studenti porozuměli a které tak bylo moţno přesvědčit, aby 

někdy dovolily věci, které kolejní řád zakazoval, například „přehlédnout“ noční návštěvu.
90

 

V některých případech se vrátným dopředu říkalo i o večírcích, coţ bylo často lepší neţ 

pořádat tyto akce bez upozornění a být následně vystaven oprávněným stíţnostem jak 

spolubydlících, tak zaměstnanců správy.
91

 Jeden z pamětníků dokonce chodíval přespávat na 

kolej ještě po studiích a činil tak za vědomí vrátných.
92

 

Krajním přístupem bylo pustit se s vrátnou do otevřeného střetu. K tomu však většinou 

docházelo aţ ve chvíli, kdy vrátná zkříţila studentům cestu, nikoliv tedy plánovaně, a spíše u 

osob, které nebyly ochotny nastolenou kolejní hierarchii přijmout. Mezi tyto lze řadit 

především osoby s dočasně sníţenou schopností vnímat a uvaţovat (například navracející se 

z restauračních zařízení) nebo – a to ještě častěji – zahraniční studenty, jejichţ smysl pro 

autoritu se oslaboval či ztrácel z jiných důvodů: odlišných kulturních kořenů, pocitu vlastní 

síly a důleţitosti (do Československa přijíţděly často studovat děti z prominentních rodin), 

které v souvislosti se zmíněnou opilostí vedly k nejednomu konfliktu.
93

 Konflikt s vrátnou 

téměř nikdy neskončil pro studenta výhrou (ba ani pomyslnou remízou). Často stačilo 

ubytovaným důrazně domlouvat, v krajním případě pohrozit přivoláním Veřejné bezpečnosti, 

aby svých stíţností zanechali a odešli na pokoj. Ve vyhrocených případech, kdy došlo 

k slovnímu či fyzickému napadení vrátné, byli navíc většinou přítomni svědci, protoţe hlučné 

chování nespokojených jedinců přivolalo další pracovníky koleje, případně studenty či 

pedagogy konající sluţbu. Viník tak zpravidla dostával velmi přísný trest. Mohlo dojít aţ 

k vyloučení z ubytování.
94

 

Vzpomínky pamětníků odhalují i vnitřní hierarchii na jednotlivých pokojích a to 

především v případě, ţe tyto pokoje disponovaly přistýlkou. Kdyţ se na dvoulůţkový pokoj, 

který byl sám o sobě malý,
95

 přidala přistýlka, zaniknul jediný volný prostor, který umoţňoval 

procházet z jedné strany místnosti na druhou. Třetí obyvatel pokoje si tuto roli dobrovolně 

                                                                                                                                                                                     
ochotna k jakémukoliv kompromisu, který jí nabízí dvě hlavní postavy a studentka černé pleti, která na daném 

pokoji bydlí a nechává hrdinku přespávat. 
90

 Viz rozhovory s Petrem Kynclem, Miluší Krejčovou (5. 3. 2011, Praha, vedl Adam Horký) a Jiřím Kryšpínem. 
91

 Viz rozhovor s Vladimírem Kaiserem. 
92

 Viz rozhovor s Jiřím Kryšpínem. 
93

 K zahraničním studentům viz samostatnou kapitolu Zahraniční studenti. 
94

 „12. 4. 1975 sa [student P.B.] domáhal pri vrátnici, aby na kolej bola pustená dámska návšteva bez dokladov. 

Pani vrátna jeho ţiadosti nevyhovela, nakoľko je to v rozpore s kolejným poriadkom. [Student P.B.] na to 

reagoval fyzickým napadnutím pani vrátnej! Rozhodnutie DK: okamţité vylúčenie P.B. z koleje 5. května. P.B. 

trest neprijal, preto prípad predávame kárnej komisii FVL.“ Viz AUK, f. RUK, Koleje a menzy,  Zápis z jednání 

disciplinární komise na koleji 5. května ze dne 17. 4. 1975. Anonymizováno autorem. 
95

 Podle vzpomínek pamětníků zhruba 2x6 metrů. Viz rozhovor s Miluší Krejčovou. 
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nevybral, přesto byl nutně trpěným přírůstkem, který značně zhoršoval uţ tak stísněný ţivot 

na pokoji. Tento člověk se musel ukládat ke spánku jako poslední, nechtěl-li, aby spolubydlící 

šlapali přes jeho postel. Ráno naopak musel vstávat jako první a skládat svou nevyţádanou 

přistýlku, aby bylo moţno pokojem volně procházet. Přestoţe záleţelo na přístupu 

spolubydlících a hranice, která rozhodovala, kdo skončí na přistýlce a kdo na posteli, mohla 

být zcela nezřetelná, vytvářela tato situace nepřirozený rozdíl mezi obyvateli jedné místnosti, 

nehledě na výrazně zhoršené podmínky ke studiu.
96

 

Pro zajištění klidného ţivota fungovaly v koleji určité nepsané dohody. Jak studenti, 

tak osoby zodpovědné za dodrţování pravidel se na jejich základě shodli na vlastních 

stanovených hranicích, které ne vţdy kopírovaly hranice vytyčené oficiálními pravidly. 

Měřítkem se stalo chování, které nebylo natolik výstřední, aby na sebe strhávalo příliš 

pozornosti. Za nevelkých ústupků mohli studenti, vrátná i svazáci ţít vcelku nerušený ţivot 

bez větších vzájemných konfliktů. A tak se dělo i navzdory skutečnosti, ţe právě nehlášené 

návštěvy na pokojích porušovaly kolejní řád hned v několika bodech. Situaci mezi těmito 

skupinami v koleji tak zřejmě nejlépe vystihuje slovo „kompromis“. 
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 „Tři lidé na pokoji moţná mohou bydlet, ale ne studovat.“ Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, 

Zpráva o podílu aktivu komunistů a kolejní rady na politickovýchovné práci na koleji za období listopad 1987 – 

duben 1988; „Pokud se rozestlala přistýlka, nikdo se nedostal ven ani dovnitř. Všichni si museli odbejt hygienu, 

pak se rozestlala přistýlka, a kdyţ tedy někdo v noci chtěl ven, tak musel všechny vzbudit.“ Viz rozhovor 

s Miluší Krejčovou. Viz také rozhovor s Petrem A. Bílkem. 
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3. Život na kolejích jako stvrzování ideologie komunismu 

Vysokoškolské koleje byly prostředím, ve kterém docházelo ke značně odlišným 

formám ideologické výchovy posluchačů, neţ s jakými se setkávali například na fakultách. 

Zatímco tam chodili studenti na přednášky z marxismu-leninismu, skupinové besedy nebo 

krouţky tzv. politického vzdělávání SSM, na kolejích na sebe tato „politicko-výchovná práce“ 

často brala odlišné podoby. Jejím společným jmenovatelem byl kolektiv a podíl kaţdého 

studenta na zlepšování ţivotního prostředí, ve kterém tento kolektiv ţil, tedy v koleji. Étos 

formování socialistického člověka ţil na kolejích právě ve formě nabádání studentů 

k nejběţnějším, na první pohled zcela samozřejmým a nepolitickým, činnostem. 

Jedním z příkladů této „filosofie“ reálně socialistické společnosti byl důraz na ţivot 

v čistotě a pořádku, stojící na kolejích především na práci samotných studentů ztělesňované 

tzv. „samoúklidem“. „Velkým a dlouhodobým úkolem kolejní rady bude výchovné působení 

na ty studenty, kteří si dosud nevytvořili uvědomělý vztah ke společenskému socialistickému 

vlastnictví. Jedním z prostředků tohoto působení bude i kontrola samoúklidu […] Bude nutno 

rázněji a diferencovaněji hodnotit jak studenty, kteří normám ţivota na koleji nevyhovují, tak 

i studenty, kteří v oblasti samoúklidu vynikají.“
97

 „Snahou všech studentů by měla být 

přirozená potřeba bydlet v čistotě a pořádku.“
98

 Zároveň však bylo moţno jedním dechem 

konstatovat, ţe mnozí studenti si „zvykli, ţe je nutno ţít v pořádku, čistotě pokoje a loţního 

prádla.“
99

 Ať uţ se vedení koleje či studentské samosprávě zdálo, ţe studenti ţijí v čistotě, či 

nikoliv, je z předcházejících řádků zřetelně patrná forma, kterou jak mladí funkcionáři, tak 

starší zaměstnanci kolejí volili k popsání těchto jevů. Jednalo se zaprvé o zmíněný, vypjatě 

norem- a pořádkumilovný étos
100

 spořádané socialistické společnosti a, za druhé, o 

paternalistický a výchovný syndrom, představu morální nadřazenosti a práva poučovat a 

vychovávat masu mladých lidí, která ještě není zběhlá v zákonitostech ţivota v socialistické 

společnosti. 

Zmínka o hodnocení pak nebyla jen rétorickou pomůckou pro stvrzení váţnosti 

tématu. Hodnocení úklidu a čistoty na pokojích a na patrech probíhalo často veřejně a 

protínalo se se systémem zásluh, který měl vliv na materiální podmínky ţivota studenta. Na 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Zaměření ideově výchovné práce na koleji Větrník ve školním 

roce 1986/87, cit. d. 
98

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Vysokoškolská kolej Větrník, Materiál pro jednání ČSÚV a MVR SSM Praha 

dne 29. 3. 1985 v Praze. 
99

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Spolupráce v oblasti samoúklidu s kolejními radami. 
100

 Viz ŠIMEČKA, Milan, Obnovení pořádku, Brno 1990, zejm. s. 13-22. 
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kontrole pokojů se nejčastěji podíleli členové studentské samosprávy,
101

 mohla je však doplnit 

i vedoucí koleje, jako tomu bylo např. v roce 1984 na Větrníku, čímţ měla být kontrole „dána 

větší váţnost.“
102

 Na stejné koleji, na IV. bloku, byla na podzim roku 1982 kolejní radou 

vyhlášena „soutěţ v rámci samoúklidu“. Ve spolupráci s aktivem komunistů hodnotili svazáci 

„čistotu na patrech, úroveň nástěnek, šetření vodou, energií a šetrné zacházení s inventářem. 

Hodnocení bylo prováděno kaţdý měsíc bodovým systémem a výsledky byly zaznamenávány 

na nástěnce u vrátnice.“
103

 Vyhodnocováním výsledků na nástěnkách byl podtrhnut výchovný 

a disciplinační charakter této aktivity. Ten se dále projevoval postihy, které čekaly na 

nepořádné studenty. Kromě neurčitých forem upozorňování na to, ţe nepořádek je mimo 

normy, které na koleji platí,
104

 se také stávalo, ţe „studenti, kteří měli při poslední kontrole 

úklidu nepořádek, se zúčastnili úpravy okolí koleje.“
105

 

Způsob hodnocení úrovně pořádku na pokojích nebyl jen něčím, co by kolejní správa 

dělala prostě proto, aby vykázala aktivitu a dala studentům vědět o svých pravomocích. 

Zdaleka nejpřísnější kontrola a pečlivá evidence totiţ mířily do vlastních řad. Součástí 

seznamů KR a patrových důvěrníků bylo i hodnocení, kolikrát do roka byl na jejich pokoji 

shledán nepořádek.
106

 V roce 1983 bylo například 25 nejlepších studentů v rámci socialistické 

soutěţe v samoúklidu odměněno knihou.
107

 Rektorátní přípis z května 1984 stanovil dokonce 

finanční limity pro odměňování studentů vyhodnocených v socialistické soutěţi. Limit pro 

všechny koleje UK představoval téměř 50 000 Kčs, které měly být proměněny ve věcné 

odměny v hodnotě 7 Kčs na osobu.
108

 Je pochopitelné, ţe plná částka nebyla nikdy vyuţita a 

probíhal výběr těch, kteří si podle určitých kritérií odměnu zaslouţí, přesto se nabízí otázka, 

proč se Univerzita Karlova rozhodla v roce 1984 centrálně přispět nemalou peněţní částkou 

na odměny pro studenty, kteří si svědomitě uklízejí svůj pokoj na koleji. Byl to způsob, jak 
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 Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zápis ze II. zasedání KR SSM na III. bloku VŠ kolejí Větrník – 

sever ze dne 2.3.1984 – letní semestr. 
102

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Spolupráce v oblasti samoúklidu s kolejními radami. 
103

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zpráva o činnosti KR právnické fakulty – Větrník – sever IV. blok září 1982 - 

leden 1983. 
104

 „Při opakovaném zjištění nepořádku budou vyvozeny patřičné důsledky.“ Viz AUK, f. RUK, Koleje a menzy, 

Zápis ze II. zasedání KR SSM na III. bloku VŠ kolejí Větrník – sever ze dne 2.3.1984 – letní semestr. 
105

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zápis z V. zasedání KR SSM FTVS UK na koleji Kajetánka II 3.5.1984. Bez 

zajímavosti však není ani dovětek: „Z počtu 30 přítomno 6.“ I pamětník z koleje Hvězda vzpomínal, ţe při 

zjištění nepořádku na pokoji měli se spolubydlícími za úkol pracovat v koleji. Viz rozhovor s Jiřím Kryšpínem. 
106

 Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, FDL UK – kontrola úklidu. V zápise se vedle jmen členů, jejich 

funkcí a pokojů nalézají komentáře typu „vţdy uklizeno,“ „1x zápis (špinavé umyvadlo),“ „2x zápis (WC)“ 

apod. 
107

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, FDL – odměny (samoúklid). 
108

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Finanční limity na odměňování studentů, vyhodnocených v socialistické 

soutěţi – samoúklid. 
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podpořit socialistickou morálku studentů a motivovat je k jejímu stvrzování (jakkoliv by se 

tento způsob se socialistickými hodnotami rozcházel)? Nebo byl tento krok pragmatičtější a 

šlo prostě o snahu minimalizovat náklady na údrţbu koleje? Byly tyto peníze dokonce 

kompenzací za kaţdoročně přeplněné budovy a přistýlky na pokojích, které tak měly utišit 

studentskou nespokojenost s tímto stavem? Nebo vedení univerzity šlo o odměnu za práci, 

která byla vnímána jako nadstandardní - a kdyţ uţ nabádalo studenty k něčemu tak osobnímu 

jako je úklid záchodu, povaţovalo také za dobré odměnit jejich snahu a trpělivost s dohledem 

nad čistotou vlastních pokojů, který museli snášet, finanční odměnou? K 

úplnému zodpovězení této otázky jsou dostupné prameny příliš kusé.
109

 Víme, ţe návrh na 

finanční odměny za úklid padl i o dva roky později.
110

 Na pozadí této skutečnosti se nicméně 

ukazuje, ţe víra v nezištné zapojení studentů do „socialistického způsobu ţivota“ neexistovala 

ani na rektorátě UK, a stejně jako bylo potřeba motivovat studenty k brigádám, úklidu, ale i 

slušnému chování nadějí na lepší pokoj, byla podobná strategie zvolena i v tomto případě.  

Studenti byli téţ nabádáni k dodrţování „zásad socialistického souţití“ na základě 

odmítnutí vandalismu a násilí. Násilné chování bylo pochopitelně povaţováno za nepřípustné, 

coţ není specifikem zkoumané doby ani prostoru. Uţ jsme viděli, ţe otevřený násilný střet 

nutně často přivolal pozornost nezúčastněných osob, které takový čin dosvědčily, a útočník 

byl za své chování potrestán. Agresivita (často v kombinaci s opilostí) byly váţné důvody pro 

návrh na vyloučení z ubytování. Ve výjimečných případech mohlo dojít i k tomu, ţe studenti 

sepsali prohlášení, v němţ ţádali vyloučení agresivního jedince z koleje.
111

 Opilost byla často 

zdůrazňována jako doprovodný jev agresivního chování a stávala se zdůvodněním (a často i 

předpokládanou mírou) nepřiměřeného chování. Odkaz na opilost byl zároveň i vysvětlením a 

zdůvodněním hrubého chování (nikoliv však polehčující okolností). I to byl patrně jeden 

z důvodů, proč se vedení kolejí velmi důrazně bránilo povolovat konzumaci alkoholických 

nápojů ve vysokoškolských klubech na kolejích.
112

 S opilostí a hrubostí souvisel i 

vandalismus, se kterým se některé koleje musely potýkat. Nezřídka se objevovalo bezdůvodné 

ničení zařízení koleje – sprch, telefonů, výtahu ad.
113

 „Opakovaná a zřejmě záměrně vyvolaná 
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 K jejímu rozkrytí by moţná mohl pomoci přístup do rektorátního fondu v univerzitním archivu, který je však 

značně omezený. 
110

 Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Zaměření ideově výchovné práce na koleji Větrník ve 

školním roce 1986/87, cit. d. 
111

 Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, nepojmenovaný dokument s podpisy desítek ubytovaných studentů, 

ve kterém upozorňují na násilné sklony dotyčného a potenciální nebezpečí pro všechny ubytované. 
112

 K tomu viz kapitolu Vysokoškolské kluby. 
113

 „KR SSM konstatovala, ţe vzhledem k vandalismu a nenechavosti některých nezjištěných jedinců, kteří 

zničili nebo odcizili telefonní přístroje na patrech, nebudou telefony na patrech zřizovány.“ Viz AUK, f. RUK, 
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havárie v nově otevřených sociálních zařízeních II. bloku a abnormální znečišťování 

sociálních zařízení ve 2. patře I. bloku znovu aktualizují otázku, jak těmto a podobným 

neţádoucím problémům čelit.“
114

 V tomto případě došlo ke svolání schůze (aktivu) studentů 

bydlících na II. bloku za účasti předsedkyně CZV KSČ FF UK, proděkana a tajemníka 

fakulty. Moţnosti řešení tohoto problému však byly značně omezené. Na studenty tak bylo 

apelováno rétorikou „socialistické sounáleţitosti“, která slibovala zlepšení v případě, ţe „se 

podaří aktivizovat většinu slušných studentů v tom smyslu, ţe nebudou trpět mezi sebou 

škůdce, pokud je znají.“
115

 Příznačná pro snahu studentů zapojit se do této „odhalovací“ 

činnosti byla účast na zmíněné schůzi, která dosáhla 10% pozvaných studentů.
116

 Komunisté 

tuto jejich neochotu postavit se vandalismu vysvětlovali předpokládanou studentskou 

„falešnou solidárností“, která „neumoţňuje ve všech případech odhalit a potrestat viníky, kteří 

nedbají zásad socialistického souţití.“
117

 Krajní moţností kolektivního řešení (resp. zpětné 

nápravy škod) bylo v těchto případech (tedy v jejich většině) uhrazení vzniklých škod celým 

patrem.
118

 Dobovým slovníkem byl tento princip definován jako „systém kolektivní hmotné 

zodpovědnosti.“
119

 

Častým tématem bylo téţ upozorňování na šetření vodou, plynem či elektřinou. To 

samo o sobě mělo svůj pragmatický základ nejen ve finančních moţnostech správy kolejí, ale 

– asi především – i v limitech pro odběr a nestabilitě sítě. Způsoby prevence i disciplinace na 

sebe braly nejrůznější podoby, často podporované autoritou vedení koleje či svazácké 

organizace. Jejich rozpětí šlo od argumentace za nízký (protoţe zvenčí vnucený) odběrový 

limit či kalamitní stav, přes úsporná opatření, kontrolu šetření mezi studenty tzv. reflektorem 

mladých aţ po tresty za porušování úsporných ustanovení. V naléhavých případech se hrozilo 

přerušením dodávek proudu
120

 a trestem podmínečného vyloučení z koleje za nalezení 

nahraditelného elektrického spotřebiče či předvedením před disciplinární komisi za 

                                                                                                                                                                                     
Koleje a menzy, Zápis z 2. zasedání KR SSM ze dne 26.10.1976; „…Vedoucí koleje dále informovala o 

havarijní situaci na umývárnách a záchodech, jejichţ odpady jsou ucpány v důsledku vyhazování velkých kusů a 

papíru a nevhodných odpadků. Vzhledem k tomu, ţe kolej nemůţe vlastními silami provádět čištění ucpaných 

potrubí, je odkázána na dodavatelské firmy, s nimiţ je zdlouhavé jednání.“ Viz AUK, f. RUK, Koleje a menzy, 

Zápis z 2. řádného zasedání Kolejní rady SSM Koleje 5. květen ze dne 1. 11. 1977. Je patrné, ţe důsledkem 

vandalského chování bylo vyřazování postiţených předmětů z provozu na značně dlouho dobu, coţ mělo 

negativní vliv na provoz koleje pro všechny ubytované. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 160, Zpráva o situaci v koleji za květen 1987. 
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 Tamtéţ. 
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 Tamtéţ. 
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 Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 148, Politickovýchovná práce na kolejích a práce FO SSM, cit. 

d. 
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 Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zápis ze schůze KR ze dne 23.4.1974. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 45, Zpráva o plnění usnesení sekretariátu ÚV KSČ, cit. d. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zápis ze schůze KR ze dne 1.X.74. 
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rozsvícené světlo na pokoji v době nepřítomnosti.
121

 Je zřejmé, ţe tento tlak na studenty nebyl 

vedením koleje vyvíjen na jeho popud, ale na základě pokynů a řečených limitů z vedení 

ÚSKM či rovnou z elektrárenských podniků. V roce 1984 musela vedoucí koleje Větrník 

vysvětlovat svým nadřízeným, ţe zvýšená spotřeba elektrické energie je ovlivněna 

pouţíváním stavebních přístrojů uţívaných při probíhající rekonstrukci koleje a ţe odběr 

závisí téţ na učebním reţimu studentů, délce denního svitu a také délce chodeb na koleji 

Větrník, které potřebují v zájmu bezpečnosti stálé umělé osvětlení.
122

 Zvýšenou pozornost 

věnovanou této problematice lze sledovat v období různých havárií a krizí, tak jako tomu bylo 

například na přelomu let 1978 a 1979, kdy dlouhá zima přivodila uhelnou krizi, během které 

byl kupříkladu zastaven provoz celé filozofické fakulty. Nebylo tak náhodou, ţe v tomto 

období výrazně zesílil důraz na kontrolu spotřeby,
123

 coţ se projevilo například zvýšenou 

aktivitou tzv. reflektoru mladých, který tvořili zpravidla členové kolejních rad či tzv. patroví 

důvěrníci, kteří navštěvovali pokoje a kontrolovali, zda studenti nepouţívají zakázané 

spotřebiče, popř. jakkoliv jinak neplýtvají elektřinou. Kolejní rada se pokusila vyuţít jejich 

práci komplexním způsobem a jejich úkolem tak byl dohled nad celým souborem úkolů 

důleţitých v rámci zachování šetrnosti a „zásad socialistického souţití“, mezi něţ patřily:  

 

„1. Boj proti vandalismu 

2. Šetření s el. energií 

3. Šetření s plynem 

4. Šetření s vodou 

5. Zamezit přetěţování a poškozování výtahů 

6. Zamezit nadměrnému větrání v zimním období“
124

 

 

Je zřejmé, ţe několik jedinců nemohlo tuto komplexní činnost zastat, přesto však studentské 

samosprávě přišlo důleţité stvrdit tuto představu o socialistickém souţití oficiálním zápisem a 

snad ji po nějakou dobu i vykonávat. Celkovou představu o smyslu a důleţitosti 
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 „Rozsvícené světlo v době nepřítomnosti na pokoji bude projednávat disciplinární komise. Při opakování 

bude téţ podán návrh na podmínečné vyloučení z koleje.“ Viz AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zápis ze 4. 

zasedání KR SSM koleje 5.květen ze dne 23.11.1976. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zdůvodnění zvýšení spotřeby KWh oproti roku 1983 za I. pol. 
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 Jeden z dotazovaných pamětníků vzpomínal na heslo, které bylo tehdy pouţíváno na koleji. Znělo prý: 

„Jenom beznadějný kripl zapne to, co druhý vypl.“ Nespecifikuje, jestli bylo heslem „oficiálním“ či spíše dílem 

studentské tvořivosti. Viz rozhovor s Vladimírem Kaiserem. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Příloha k zápisu 6. řádného zasedání KR SSM kolej 5. květen ze dne 

19.12.1978 – Sloţení Reflektoru mladých. 
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„socialistického souţití“ na kolejích shrnuje fakultní dokument z roku 1981 takto: „Je 

pochopitelně zapotřebí respektovat určité soukromí ubytovaných studentů, ale jiţ v tomto 

samotném vzájemném respektování je dán určitý vztah jednoho ubytovaného studenta ke 

druhému, vztah studenta ke svěřeným materiálním hodnotám a tam jiţ začíná 

politickovýchovná práce.“
125

 

Pro veřejnou manifestaci participace na státní ideologii, bylo jen málo vhodnějších a 

exemplárnějších nástrojů neţ veřejné brigády. Podobně jako v případě voleb či májových 

oslav bylo jejich úkolem ukázat, ţe občané státu stojí za ideou socialismu a sami se podílejí 

na jejím prosazování nehledě na den, roční dobu či odměnu. Právě brigády se staly 

pravidelnou formou podílu studentů na zušlechťování ţivotního prostředí v koleji i v jejím 

bezprostředním okolí. Někdy se jich účastnilo pár jedinců při skládání uhlí či úklidu odpadků 

v okolí koleje, přičemţ jejich účast byla dobrovolná (SSM měl za úkol tyto akce propagovat, 

avšak podíl na nich nebyl přímo vynucován). V jiných případech byla brigáda plánována 

centrálně a pokyny k ní přicházely nejen z fakulty, nýbrţ i z obvodních národních výborů. 

Kaţdoročně pořádanou akcí byla tzv. směna Národní fronty odehrávající se nejčastěji brzy na 

jaře či při příleţitosti politických svátků a významných událostí, při níţ občané ČSSR 

(zadarmo a často o sobotách) uklízeli okolí svých bydlišť a pracovišť nebo dělali další práci, 

kterou jejich zaměstnavatel uznal za vhodnou. V případě studentů filozofické fakulty se 

nejčastěji jednalo o úpravu zeleně v obvodu Prahy 1, pro obyvatele kolejí pak obvykle o 

podobné činnosti v okolí jejich přechodného bydliště – typicky sbírání odpadků, pletí záhonů, 

úpravu zeleně apod.
126

  Zatímco menších výpomocí se v koleji účastnilo zpravidla několik 

málo osob (je zřejmé, ţe v době, kdy si vedení univerzity předcházelo studenty věcnými 

cenami i za uklízení jejich vlastního pokoje, byla tato neplacená práce sloţitě obhajitelným 

počinem), směny Národní fronty se například v letech 1981 a 1986 (volební a sjezdové roky) 

účastnily kvůli rozsáhlé propagaci na fakultě i na kolejích (probíhala na katedrách, ve FO 

SSM, FO ROH i kolejní komisi ad.) aţ stovky studentů i pedagogů.
127

 

Na začátku kapitoly jsem naznačil, ţe společným jmenovatelem většiny činností, ke 

kterým byli studenti ubytovaní na kolejích nabádáni, byl jejich příspěvek pro kolektiv a 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 23, Zpráva o politickovýchovné práci na kolejích. Za zmínku zde 

obzvláště v rámci našeho bádání stojí téţ to, jak je prezentována (resp. co obnáší) „politickovýchovná práce“, 

v tomto případě tedy snaha osvětlit studentům ţádoucí vztah k materiálním hodnotám. K tomu dále viz kapitolu 

Studentští funkcionáři a limity politické práce na kolejích. 
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 Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 47, Zajištění směny Národní fronty v sobotu 22.10.1977; AUK, 

f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 44, Návrh na politicko-organizační opatření k zabezpečení Národní směny dne 

28. března 1981. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 160, Zpráva o situaci v koleji za březen 1986. 
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„socialistický způsob ţivota“, který se také stal jejich oficiálním zdůvodněním. Ten, kdo se 

choval v rozporu s tímto „způsobem ţivota“, byl z kolektivu vylučován ať uţ zveřejněním 

svého jména na nástěnce, předvoláním před disciplinární komisi kolejní rady nebo 

ubytováním na nouzovém pokoji. Studenti svou participací na zásadách „socialistického 

souţití“ tuto ideální představu ţivota v reálném socialismu pomáhali stvrzovat a udrţovat její 

legitimitu. Smysl této strategie byl však několikerý. Vedení univerzity tímto způsobem 

sniţovalo peněţní náklady na úklid, energii či nákup nových zařízení a přístrojů. Pro studenty 

samotné pak vyvstávala motivace v podobě materiálních výhod, které byly odměnou za 

společensky angaţovaný přístup k ţivotu v kolejním kolektivu. Společenská angaţovanost 

přitom byla na vysoké příčce v systému hodnot, který na koleji panoval. A právě její míra 

určovala to, v jakých materiálních podmínkách budou studenti na koleji ţít. 

V kolejích existoval systém kritérií pro přidělování pokojů na následující školní rok. 

Tento systém se málokdy dočkal závaznější kodifikace neţ ve formě sdělení „přednostně se 

budou zapisovat studenti, kteří se zúčastnili brigád,“
128

 přesto právě takovéto sdělení 

umoţňovalo stratifikovat angaţované studenty od zbytku (a zároveň otevíralo dveře pro 

moţnou manipulaci s nároky na jednotlivé pokoje). Koleje disponovaly pokoji různé kvality a 

velikosti a ne kaţdému bylo povoleno vybrat si spolubydlícího. Nejen velikost (v opačné 

perspektivě, neţ bychom na první pohled očekávali, protoţe čím menší pokoj, tím méně 

spolubydlících a tím lépe), ale i umístění pokoje (v jehoţ případě hrálo roli například 

kritérium, jestli ubytovaný půjde do sprch padesátimetrovou chodbou nebo jestli budou 

naproti jeho pokoji) nebo patro, ve kterém se nalézá, byly jedněmi z mála materiálních výhod, 

o které bylo moţno a mělo smysl se na kolejích ucházet. Kromě účasti na brigádách a počtu 

vystudovaných let (čím starší student, tím lepší pokoj) hrálo při přidělování zpravidla kladnou 

roli včasné placení kolejného či včasně odevzdaná ţádost o pokoj, zápornou pak například 

předvolání před disciplinární komisi. Na některých kolejích, jako například na koleji 5. května 

byl však tento systém doveden k aţ překvapivé exaktnosti.
129

 Řečená kolej disponovala 1-4 

lůţkovými pokoji a chtěl-li si student zajistit důstojné ubytování, rozhodovala o něm do velké 

míry právě jeho společenská angaţovanost. Ubytovací komise kolejní rady pracovala 

s jednoznačně formulovaným bodovým systémem, který přiděloval body na základě aktivní 

účasti na akcích pořádaných kolejní radou. Na hodnocení se podílela i disciplinární komise 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Zápis ze zasedání kolejní rady FV SSM FF UK ze dne 20. 5. 

1987. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Směrnice pro ubytování studentů na koleji 5. května, vypracované ubytovací 

komisí KR SSM 5. květen. Schváleno dne 9. 3. 1976. 
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kolejní rady a to proto, ţe student nemusel být odměněn pouze kladnými body za vzorné 

chování, ale téţ zápornými za překračování kolejního řádu. Motivační funkce pro zapojení do 

oficiálně pořádaných akcí je zcela zřejmá. 

 

Kladné body:  Záporné body:  

Účast na besedě + 10 bodů 
Kolejné za kaţdý nezaplacený 

měsíc 
- 10 bodů 

1 zdarma odpracovaná brig. 

hodina 
+ 5 bodů Disciplinární komise KR SSM:  

Aktivní zapojení na 1 kult. 

akci 

+ 5 aţ + 15 

bodů 
Napomenutí 

- 5 aţ - 10 

bodů 

Zapojení v 1 sport. akci + 5 bodů Důtka 
- 11 aţ - 15 

bodů 

Soutěţ o nejlépe udrţovaný 

pokoj 

- 15 aţ + 15 

bodů 
Přísná důtka 

- 16 aţ - 20 

bodů 

  Podmíněné vyloučení - 50 bodů 

  
Předání případu kárné komisi 

děkana 
- 50 bodů 

  Angaţovanost na koleji
130

 + 50 bodů 

Zdroj: AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Příloha ke směrnici pro ubytování studentů na koleji 5. května. 
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 Dopsáno rukou, patrně jako pojištění vlastní privilegovanosti stvrzené v IV. odstavci směrnice: „Studenti, 

kteří svým vystupováním a chováním v souladu s chováním studenta socialistické společnosti a svou aktivní 

prací na koleji […], funkcionáři na návrh FV SSM a vyšších orgánů SSM získají + body.“ Viz AUK, f. RUK, 

Koleje a menzy, Směrnice pro ubytování studentů na koleji 5. května. 
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4. Studentští funkcionáři a limity politické práce na kolejích 

 Téma studentských funkcionářů je nesmírně důleţité především proto, ţe vypovídá o 

„ţité“ ideologii, té, která se na základě znalosti ideologie oficiální ponejvíce objevovala právě 

mezi mladými funkcionáři, kteří tak měli svůj podíl na tom, jak bude ideologie vypadat, do 

jaké podoby se případně transformuje. Pro úplné pochopení této problematiky bude třeba vzít 

v úvahu rozličné faktory, počínaje představami nejvyšších stranických míst, přes jejich 

rozpracovávání v podmínkách fakultní stranické organizace, nutnost brát v úvahu specifické 

materiální i společenské podmínky na kolejích a z nich vyplývající moţnosti a také ochotu 

mladých funkcionářů plnit a především transformovat poţadavky rodící se na nejvyšších 

místech stranické hierarchie ve skutečnost. Mnohé z těchto faktorů jsme si jiţ jako samostatné 

jevy představili v předchozích kapitolách – funkcionáři nebyli ani absolutními vládci na 

kolejích ani neškodnými figurkami nějaké hry. Proto se zde pokusíme načrtnout obraz, který 

by se pohyboval mezi pomyslnými póly – ideální představou o komunistickém funkcionáři a 

její reprodukcí ve zprávě pro CZV, na straně jedné, a četnými konstatováními o 

nesplnitelnosti příkazů, z nichţ má jeho práce vycházet, na straně druhé. Co určovalo 

podmínky pro konečnou podobu specifické „politicko-výchovné práce“ na kolejích? Jak 

můţeme z někdy málo zřetelných stop v pramenech postihnout moţnosti a meze prosazení 

ideologicky podmíněných zájmů ze strany studentských funkcionářů? 

Nejdříve je zapotřebí zaměřit pozornost na to, jak se student funkcionářem stal. Uţ 

toto zkoumání nás přivádí ke kritické otázce, zdali je opodstatněné nazývat členy kolejní 

samosprávy funkcionáři. Jejich vstup do některé z funkcí v kolejní samosprávě byl totiţ často 

způsoben zcela jinými faktory, neţ jejich přáním nějakou funkci přijmout a stát se tak 

„funkcionářem“. Otázka, co dělá z člena společenské organizace či politické strany 

funkcionáře, není v současné české historiografii, pokud je mi známo, důkladněji 

prozkoumána. Známo je, ţe sám pojem „funkcionář“ získal, podobně jako slovo „svazák“, 

později zjevně pejorativní význam, často navíc spojený primárně s obdobím komunismu. A 

podobně jako „svazák“ prodělal změnu nejen hodnotovou, ale téţ kvantitativní. Zatímco 

v Československu sedmdesátých a osmdesátých let byl svazákem bezmála kaţdý člověk mezi 

15 a 35 lety, po roce 1989 se počet bývalých svazáků jakoby opováţlivě zmenšil jen na ty, 

které pamětníci pamatovali jako bezskrupulózní kariéristy, čímţ sami sebe tohoto přívlastku 

zbavovali. S funkcionáři to bylo podobně. Bylo jich mnohem více, neţ jsou dnes lidé ochotni 

připustit. Je však třeba upozornit, ţe v historické práci nemá toto morálně-hodnotové 
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nakládání s výrazivem spojeným s minulostí místo a ţe je zde pouţíváno jakoţto pojmenování 

pro určitý jev. 

Výraz je evidentně odvozen od slova „funkce“. Přísně řečeno se tak funkcionářem 

stával kaţdý, kdo zastával nějakou funkci, pozici, kterou bylo moţno nazvat jménem a která 

měla vymezen určitý okruh úkolů.
131

 V této perspektivě se tak funkcionáři stával opravdu 

nezanedbatelný počet (nejen) studentů států tzv. východního bloku. Domnívám se, ţe určité 

vypůjčení mluvy a pohledu dobových pramenů můţe být v této souvislosti ku prospěchu věci, 

protoţe poukazuje na skutečnost, ţe v reálném socialismu se měl součástí jeho struktury stát 

prakticky kaţdý jedinec. Tento zájem o celek společnosti i kaţdou jeho část, zájem o dohled a 

řízení společenského ţivota, byl pro námi zkoumané politické uspořádání charakteristický. 

Nejde při tom o to, ţe by strana potřebovala tolik osob do různých „řídících“ funkcí, které by 

byly pro chod státu a společnosti nezbytné (společnost by pravděpodobně fungovala stejně, i 

kdyby jejich počet byl poloviční). Ve středu zájmu stála snaha proměnit povahu lidí, přivázat 

je pevněji k projektu budování „rozvinuté“ socialistické společnosti a minimalizovat tak jejich 

kritiku některých jevů „normalizační“ kaţdodennosti. 

Podíváme-li se, koho strana povolávala do různých funkcí ve společenských 

organizacích na filozofické fakultě, zjistíme, ţe se v nich potkávají osudy vyškrtnutých 

komunistů, loajálních členů strany i politicky nikdy neorganizovaných osob. Členství ve 

společenské organizaci mělo v reálném socialismu tak trochu styčné rysy s pro něj téţ tolik 

typickou plnou zaměstnaností. Kaţdému byla přiřazena nějaká funkce i s vědomím, ţe její 

vykonávání nebylo pro chod organizace nepostradatelné, podobně jako byly přeplňovány 

stavy zaměstnanců, kteří nebyli vţdy nezbytní pro činnost podniku či instituce, pro které 

pracovali. Pověřování funkcemi nebylo nezbytnou součástí existence společenských 

organizací a nebylo dokonce ani zásadním kontrolním mechanismem strany a státu, pomocí 

nějţ by nutily občany zaujmout pozitivní stanovisko k jeho politice či pomocí nějţ by bylo 

moţné kontrolovat volný čas lidí. Funkce v organizaci představovala především (třebaţe ne 

úplně aktivní) podíl většiny občanů na udrţování vynálezů reálného socialismu v chodu. 

Jakkoli toto členství budí v pamětnících vzpomínky na nesmírný formalismus (který se často 
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 V kaţdé svazácké organizaci od základních aţ po krajské a celostátní orgány byli voleni funkcionáři. Dělo se 

tak buď na ustavující nebo výroční schůzi organizace jejími členy nebo hlasováním výboru či nadřízeného 
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funkce, z jejich plnění skládat účty organizaci nebo orgánu, ve kterém pracují.“ Viz Stanovy Socialistického 

svazu mládeţe. Online na: http://klempera.tripod.com/ssm.htm. 
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nebrání přiznat ani dobové prameny),
132

 podobně jako masové manifestace a účast ve volbách 

hrálo toto zapojení obyvatelstva do oficiálních funkcí a společenství důleţitý legitimizační 

faktor a navozovalo zdání souhlasu mas s politikou státu. A z části objasňuje, proč většina lidí 

po pádu vlády komunistické strany a její ideologie tak rychle změnila diskurzivní význam 

slov jako „svazák“, „funkcionář“ a nakonec i „komunista“. 

 Důkladnějšímu zkoumání zde přesto budou podrobeni ti funkcionáři, kteří měli díky 

svému postavení moţnost vykládat a ovlivňovat ideologický diskurz pro potřeby své a svých 

úkolů v rámci kolejní samosprávy. Tato podmínka zpravidla neplatí pro další členy 

samosprávných orgánů – patrové důvěrníky, členy komisí kolejních rad ad., kteří, jak 

dokládají stíţnosti mnohých výše postavených funkcionářů v pramenech, byli ke 

společenskému dění v koleji spíše lhostejní a chovali se pasivně.
133

 Ani přiznání 

funkcionářského statusu jej však nezbavuje mnohorozměrnosti v tom, jak k němu bylo moţné 

přijít, jak ho vnímat a tuto funkci vykonávat. 

Studenti vykonávali své funkcionářské povinnosti především ve dvou orgánech – 

kolejní radě a aktivu komunistů bydlících na koleji.
134

 Postavení komunistů v kolejích mělo 

být v očích jejich stranických nadřízených v jistém smyslu exkluzivní, ale téţ velmi 

odpovědné. Člen strany měl být (nejen na kolejích) rozpoznatelný svým zájmem o okolí a 

jeho společensko-politický ţivot. Své postavení měl projevovat mentorským přístupem 

k nestraníkům a v kaţdodenním ţivotě měl dbát o pověst a informovanost strany.
135

 Na rozdíl 

od svazáků tak komunisté teoreticky nepotřebovali institucionalizovanou formu svého 

stranictví, bylo však zřejmé, ţe bez ní by jejich činnost mohla snadno zůstat přinejmenším 

pouze v rétorické rovině. A tak vznikl tzv. aktiv komunistů (a především jeho uţší vedení), na 

rozdíl od kolejní rady spíše poradní neţ samosprávný orgán. Skrze něj mělo několik jedinců 
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 Pro tuto skutečnost hovoří uţ jen způsob nabytí členství. Členy SSM se stávala většina studentů na střední 

škole, aniţ by často o tom přemýšlela jinak neţ jako o úplné samozřejmosti. K tomu viz např. rozhovory 

s vysokoškolskými studenty studujícími v letech tzv. normalizace v OTÁHAL, Milan; VANĚK, Miroslav, Sto 

studentských revolucí, cit. d. Členy Svazu československo-sovětského přátelství (SČSP) se například stávali 

automaticky všichni studenti katedry rusistiky na FF UK. Podobně fungovalo i členství v ROH pro 

zaměstnaneckou (především tu nestranickou) část fakulty. Viz téţ NOSKOVÁ, Jana, „Kaţdý se musel nějak 

společensky uplatňovat.“ Veřejná angaţovanost dělníků a příslušníků inteligence v Československu v období 

tzv. normalizace, in: VANĚK, Miroslav (ed.), Obyčejní lidé…?!, cit. d., s. 212-250. 
133

 Tato samotná skutečnost však nestojí v rozporu s výše uvedenou tezí, totiţ ţe pro stát a jeho legitimitu bylo 

jejich zapojení do těchto „malých“ funkcí klíčové. 
134

 Podrobněji k těmto uskupením viz úvodní kapitolu. 
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 Viz např. AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 44, nepojmenovaný dokument: „Návrh na usnesení 

plenárky [ukládá]: Všem komunistům bydlícím na koleji, aby povaţovali kaţdodenní politickou práci na koleji a 

pomoc při rozvíjení kulturně-výchovné a další činnosti za součást svých stranických povinností,“ nebo tamtéţ: 

„Návrh usnesení listopadové ČS [členské schůze] ZO KSČ I ukládá: komunistům v aktivu komunistů na kolejích 

[…] sledovat problémy a nálady na kolejích, neprodleně informovat stranické, státní a svazácké orgány o 

vznikajících problémech…“ 
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z pozice politicky zkušenějších a morálně odpovědnějších osob dohlíţet, aby koleje byly 

řízeny v socialistickém duchu.  V případě SSM pak šlo primárně o přidělení určitých řídících 

pravomocí vybraným studentům, kteří se, především jako kolejní rada, zavázali řídit zejména 

organizační aspekty ţivota na kolejích. Úkolem i těchto studentů však bylo téţ prosazovat 

politiku strany, zásady socialistického souţití a další ideologické předpoklady reţimu. 

Podstatná otázka tkví v tom, jak docházelo za daných podmínek ke skloubení těchto dvou 

základních poţadavků a jaké byly jeho výsledky a důsledky. Mnohé o tom vypovídá právě 

způsob nabytí funkce. 

V případě aktivu komunistů (resp. jeho vedení), stranické funkcionářské buňky, hovoří 

prameny vţdy pouze o „ustavení“, zatímco k jeho činnosti jsou buď velmi skoupé anebo mlčí 

zcela. Situaci lépe objasňují vzpomínky jednoho z jeho bývalých členů. Funkce mu byla 

svěřena jako kandidátský úkol, protoţe byl kandidátem členství v komunistické straně, a 

okolnost, ţe bydlel na koleji a byl zároveň aspirantem (tedy starším a zkušenějším člověkem), 

byla vhodná právě k tomuto typu politické angaţovanosti.
136

 

U značné části komunistů tak práce v kolejích nesouvisela s přesvědčením o její 

uţitečnosti a potřebě prosazovat politiku strany, tak jako ostatně u mnoha kandidátů tato 

potřeba nesouvisela ani s jejich kandidaturou. Setkáváme-li se s ideologicky lhostejným 

přístupem u komunistů, lze podobný, často ještě lhostejnější, konstatovat i pro členy svazu 

mládeţe, jejichţ členství bylo v mnoha případech zaloţeno především na představě existenční 

nutnosti či na nerozporné samozřejmosti vstupu, nikoliv přesvědčení.
137

 Většina svazáků 

hledajících ať uţ ideové nebo kariérní uplatnění jej našla spíše v práci ve fakultním výboru 

neţ na kolejích. Příznačný je v této souvislosti povzdech zmíněného člena aktivu komunistů, 

ţe „řada členů kolejní rady chápe však své funkce jako nutné zlo a jiné se zájmem o práci 

nemáme“ a ţe „funkce předsedy kolejní rady [byla] nabídnuta tomu, kdo si nevybere ţádnou 

jinou funkci.“
138

 Práce v kolejní radě však skutečně obnášela především řešení problémů – ať 

materiálních či mezilidských – které nebylo vţdy moţné oddalovat či svádět na jiné, a za 
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 Viz rozhovor s Petrem A. Bílkem. Petr Bílek studoval na FF UK v letech 1980-1985 češtinu a angličtinu, na 

koleji Větrník-sever bydlel s menšími přestávkami od roku 1980 do roku 1987. Po absolvování se stal 

aspirantem, později odborným asistentem na Katedře české a slovenské literatury. Na stejné katedře (dnes 

Ústavu české literatury a literární vědy) působí dodnes. Přihlášku do KSČ podal v roce 1987, podle vlastních 

slov kvůli moţnosti dále pracovat na katedře. Ke schůzím aktivu komunistů i kolejních rad uvádí, ţe byl 

překvapen, jak málo promyšlená a organizovaná jejich činnost byla. Snaha angaţovat se po polovině 

osmdesátých let v koleji byla prý zbytečná především z toho důvodu, ţe studenti se stále častěji scházeli a bavili 

mimo kolej. Více viz HOLÝ, Jiří; VOLNÁ, Katka (eds.), Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury 

Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a v dokumentech, Praha 2010, s. 445-460. 
137

 Viz pozn. 132. 
138

 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Zpráva o podílu aktivu komunistů, cit. d. 
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minimální odměnu (v podobě pocitu době vykonané práce nebo splnění svazáckého úkolu) 

tak vyţadovala značné nasazení a ukrajování z volného času a to nejen v časech schůzí. 

Tito mladí funkcionáři přesto měli být zodpovědní za úkoly spojené s ideologickou 

výchovou, které od nich očekávali jejich nadřízení. Výchovná činnost na kolejích měla 

navazovat na plány tzv. politicko-výchovné práce na fakultě. V průběhu let se objevovaly 

návrhy na to, jak ji i na kolejích rozvíjet pomocí přednášek, návštěv skupinových učitelů 

v kolejích, pořádáním schůzí studijních skupin, zajištěním adekvátního kulturního programu 

či svědomitou výzdobou nástěnek. Tyto snahy pravidelně naráţely jak na překáţky materiální 

(přetrvávající nedostatky v úrovni ubytování studentů, nedostatek vhodných společenských 

místností k velkým akcím), tak lidské. K těm počítáme především neochotu naprosté většiny 

fakultních učitelů přidávat ke své práci další povinnosti, často ne s úplně zřejmým smyslem 

pro výuku samotnou, a obecně zaţitou představu, ţe kolejní problematika je do jisté míry 

neřešitelná bez zásahu shora, tedy bez zásadního zvýšení kapacity kolejí a jejich materiální 

úrovně.
139

 Větší část práce tak zůstávala právě na kolejních funkcionářích, kteří sice mohli 

kritizovat existující potíţe, ale jiţ neměli moţnost jejich řešení zcela svalit na jiné. 

Pro vysokoškolské koleje bylo specifické to, ţe kdokoliv měl za úkol se o ně zajímat a 

vymýšlet koncepce a plány práce, nutně narazil v prvé řadě na problém jejich nedostatečné 

kapacity a zchátralého stavu. Od toho se také odvíjela činnost zainteresovaných osob, kolejní 

funkcionáře nevyjímaje. Tento stav, jehoţ důsledky bylo odmítání ţádostí o ubytování, 

ubytovávání v soukromí, rozdělení studentů jedné fakulty na mnoho kolejí, naduţívání 

přistýlek a celková přeplněnost a materiální zašlost kolejí, si fakultní i kolejní funkcionáři 

uvědomovali a neustále na něj ţehrali.
140

 Naštěstí pro mladé i starší členy SSM i KSČ se zdá, 

ţe studenti si tyto ryze materiální problémy s nevýkonností socialismu jako takového vůbec 

nespojovali.
141

 V kaţdém případě starosti s ubytovací funkcí kolejí neustále ztěţovaly funkci 

výchovnou. Na této situaci, která se stala kaţdoroční skutečností a kterou bylo buď velmi 

obtíţné řešit, nebo jí nikdo řešit nechtěl, lze částečně dokumentovat postoj mladých 
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 „Problémy, které nejsme schopni řešit sami […] představuje především problematika materiálně technického 

provozu kolejí a jejich kapacita.“ Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 23, Zpráva o politickovýchovné 

práci na kolejích. 
140

 K tomu více viz kapitolu Organizační struktura. 
141

 Na tuto skutečnost upozornil i kanadský historik James Krapfl při zkoumání nejčastěji se vyskytujících 

lidových poţadavků v období listopadu a prosince 1989. Z tisíců prošlých letáků, prohlášení a bulletinů 

jednotlivců, organizací či závodů se ani ne jedno procento poţadavků na změny týkalo zlepšování špatných 

materiálních podmínek. Viz KRAPFL, James, Revolúcia s ľudskou tvárou. Politika, kultúra a spoločenstvo v 

Československu po 17. novembri 1989, Bratislava 2009, s. 108. Viz také rozhovor s Miluší Krejčovou. 
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funkcionářů ke svěřeným úkolům a specifickou formu přejímání a přizpůsobování oficiálního 

ideologického diskursu pro potřeby dané situace. 

Tam, kde strana předpokládala na kolejích intenzivní „realizaci komunistické 

výchovy“ v návaznosti na výchovný a vzdělávací proces,
142

 povaţovali komunisté na fakultě 

za hlavní úkol „politicko-výchovné práce“ snahu „napomoci řešit a odstraňovat řadu 

materiálních problémů a vytvářet tak podmínky pro lepší socialistické souţití mezi 

studenty.“
143

 Tato proměna mohla jít aţ tak daleko, ţe se politická práce na kolejích stávala 

synonymem pro zcela libovolnou činnost: „Formy politickovýchovné práce se přizpůsobují 

měnící se situaci. Jde o to, abychom vţdy pruţně reagovali na aktuální potřeby přítomné 

doby.“
144

 Toto se dělo za současného odkazování na oficiální texty a vzbuzování domnění, ţe 

předkládané plány práce jsou jejich naplněním. Takto pokračovala a v kolejích vrcholila 

změna chápání tzv. politicko-výchovné práce, na jejímţ konci nalézáme ztotoţnění tohoto 

termínu s celou škálou činností a prolnutí několika druhů funkcionářských povinností - 

organizačních, materiálních a politických, přičemţ tato změna mohla vést aţ k popření 

tradiční ideologické práce: „Politickou atmosféru na koleji skutečně víc ovlivní to, zda je na 

patře klid a pořádek, zda je kde hrát fotbal, zda teče teplá voda, neţ sebelepší heslo na 

nástěnce.“
145

 

S vyuţitím tohoto diskurzu se z „všedního“ stávalo „politicko-výchovné“ a naopak z 

„politicko-výchovného“ jakési zaklínadlo, kterým byla vysvětlována kaţdá činnost kolejních 

funkcionářů nadřízeným sloţkám. Tyto dva na první pohled odlišné světy bylo moţné 

najednou, často za pouţití oficiálního (a univerzálního) ideologického jazyka,
146

 snadno 

libovolně propojovat a dodat tak legitimitu téměř jakémukoliv prohlášení. Není přitom nutné 

hledět na toto „zneuţívání“ ideologického jazyka jako na oportunismus mladých funkcionářů, 

nýbrţ spíše jako na zvolený způsob, jak se vypořádat s povinností vykonávat „politicko-
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 Viz např. AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 7, Zpráva o politickovýchovné práci, cit. d. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 23, Zpráva o politicko-výchovné práci, cit. d. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 148, Podíl SSM na společensko-politické praxi a na práci v kolejích, 

cit. d. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Zpráva o podílu aktivu komunistů, cit. d. 
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 Viz jeho bohaté vyuţívání studentskými funkcionáři v dokumentech určených pro nadřízená místa: „V této 

sloţité době, která je poznamenána jednak zostřením mezinárodně politické situace, jednak před námi vytyčuje 

úkoly vyplývající z vrcholných zasedání naší strany, musíme pro vzoru našich i sovětských komunistů hledat 

nové iniciativní přístupy v práci s mladým člověkem a současně zvyšovat nároky na práci funkcionářského 

aktivu i studentů samotných.“ AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Zaměření ideově výchovné práce na 

koleji Větrník ve školním roce 1986/87, cit. d. Dokument pokračuje tradičním vyjmenováváním kulturní 

činnosti, ubytovacích problémů, hodnocením spolupráce s vedením koleje atd. K tomu více téţ YURCHAK, 

Alexei, Everything Was Forever, cit. d., s. 83-87, 90-93. 
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výchovnou“ činnost podle poţadavků komunistické strany ve specifických a v mnohém 

omezujících podmínkách vysokoškolských kolejí.  

 Role studentských funkcionářů tak leţela především v jisté formě přizpůsobení 

oficiální ideologie pro jejich praktické kaţdodenní potřeby, nikoliv primárně v osobních 

snahách o nadměrnou kontrolu ostatních studentů. Jelikoţ „všední“ se stávalo „politicko-

výchovným“ a naopak, umoţňovala situace vydávat jedno za druhé a tím učinit zadost 

povinnostem a přesto nějaké vykonat a vykázat. Mladí komunisté a svazáci věděli, ţe chtějí-li 

sebe sama nebo světonázor, který (více či méně úmyslně) reprezentovali, ospravedlnit a 

představit jako přijatelný či dokonce ţádoucí, musí nalézt způsob, který najde odezvu u osob, 

na něţ je jejich ideologická práce cílena. Vzhledem k relativně nepolitické atmosféře panující 

na kolejích bylo zřejmé, ţe ideologická práce se musí podmínkám přizpůsobit, aby mohla 

vůbec probíhat a nárokovat si smysl. I proto docházelo k prosazování „étosu mravenčí práce“ 

pro blaho kolektivu, který se mezi mladými funkcionáři v této době často objevoval.
147

 

Mravenčí prací se rozuměla kaţdodenní malá zlepšení ţivotních podmínek studentů, která 

bylo především třeba prezentovat jako důsledek práce a obětavosti mladých komunistů a 

svazáků. 

Na druhou stranu je zřejmé, ţe mnozí straníci a svazáci se spokojili se zjednodušeným 

chápáním oficiálních poţadavků: tedy  řádnou ideologickou výzdobou a odevzdáváním zpráv 

o „politicko-výchovné práci“, čímţ sami sobě usnadňovali práci a pro zlepšování podmínek 

v koleji mnoho nedělali.
148

 Právě kombinace těchto dvou způsobů chápání a projevu ideologie 

(její transformace do podoby, která umoţní alespoň malá zlepšení prezentovat jako zásluhu 

mladých funkcionářů a její zjednodušené chápání ve formě výzdoby a opakování oficiálních 

hesel) vytvářela na koleji specifickou směsici zpravidla ignorovaných propagandistických 

sloganů a oné „kaţdodenní mravenčí práce“ pro kolektiv, o jejímţ úspěchu jakoţto 

legitimizačním faktoru vládnoucího státního uspořádání nejsme schopni najisto vypovědět. 

Jisté je, ţe právě tímto způsobem se „politicko-výchovná práce“ na kolejích projevovala. 
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 Této problematiky se dotýká i Alexei Yurchak, kdyţ dokumentuje motivace komsomolských funkcionářů 

k vykonávání jejich funkce. Někteří z nich rozlišovali „práci se smyslem“ – pořádání koncertů, výletů, 

tancovaček – která byla obsahem jejich práce, a „ideologickou skořápku“, která nebyla ničím víc neţ formou. 

První z nich byla přitom pro mnohé z nich důvodem pro ztotoţnění se s komsomolskými aktivitami a pro hrdost 

být jejich součástí. Viz tamtéţ, s. 93-94. Bylo by samozřejmě nepodloţené mechanicky aplikovat výzkum 

týkající se Sovětského svazu na Československo, nelze však zcela odmítnout myšlenku, ţe i v řadách SSM byli 

lidé, pro které byla práce ve svazu nejen reprodukcí „ideologické skořápky“, jak se běţně soudí, ale téţ prací, ve 

které spatřovali smysl. 
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 Pro kritiku tohoto jevu viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Zpráva o podílu aktivu komunistů, 

cit. d. 
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 Poté co jsme „rozloţili“ původní smysl oficiální ideologie komunistické strany, zbývá 

zamyslet se nad významem, jaký její poučky a představy o podobě politické práce reálně 

mohly mít a zdali byly zaloţeny na představě jejich realizovatelnosti a splnitelnosti. Nabízí se 

moţnost, ţe to bylo právě ono přizpůsobení ideologie, její uskutečnitelná podoba, kvůli které 

tyto poučky vznikaly a s níţ ve výsledku počítaly jakoţto s jediným moţným výsledkem této 

snahy. Lze ale tento přenos vykládat právě jako zamýšlený efekt původního významu? 

Nebyla by taková domněnka snad aţ moc vykonstruovaná na základě našich současných 

znalostí? Je však naopak moţné uvěřit víře komunistů v jejich představu všeobjímající 

politicko-ideologické výchovy v prostředí vysokoškolských kolejí? Je třeba poodstoupit a 

uvědomit si, ţe toto prostředí není jediným, kterému byly tyto představy předkládány. 

Naopak, zařadilo se jen do řady dalších, která se měla řídit psanými i nepsanými pravidly 

reálněsocialistické společnosti: 

 

„mimořádný důraz klást na rozvoj politickoideové aktivity […], na výchovu 

světonázorovou, k socialistickému vlastenectví, k socialistickému a 

proletářskému internacionalismu, výchovu ke kolektivismu, morální výchovu 

a normy socialistického souţití, na vztah k socialistickému vlastnictví a 

formování socialistického způsobu ţivota. Bojovat proti maloměšťáctví, 

zejména proti egoismu a individualismu, falešné solidaritě atd.“
149

 

 

Tento citát by mohl být určen prakticky jakékoliv instituci v Československu a pořád 

by si mohl dělat nárok na platnost a závaznost pro svoje příjemce. Přesto pochází ze zprávy 

sekretariátu ÚV KSČ o vysokoškolských kolejích. O tom, jak má vypadat práce fakulty či 

studentské samosprávy na kolejích nám sice neříká vůbec nic, o to více však ve své době 

nechával prostoru pro iniciativu adresátů tohoto dokumentu. Ti byli na jednu stranu zavázáni 

vyřčené poţadavky, třebaţe často velmi nekonkrétní splnit, a proto docházelo k opisování, 

citování a „rozpracovávání“ materiálu SÚV KSČ pro podmínky jednotlivých organizací a 

skupin. Sami studentští funkcionáři však na druhou stranu byli konfrontováni s potřebou svůj 

díl práce odvést a dostávalo se jim vcelku rozsáhlých moţností jak svobodně 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 7, Zpráva o politickovýchovné práci, cit. d. 
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přetransformovávat významy obecně napsaného dokumentu pro své podmínky a potřeby a jak 

dávat oficiálním ideologickým formulacím vlastní významy.
150

 

Význam těchto ideologických pouček tak hledáme především ve stvrzení oficiálního 

ideologického diskurzu, o který se opírala legitimita vládnoucí strany. Tato jeho podoba hraje 

stejnou roli jako ony výše popsané, „participační“. Stvrzuje světonázor a zásady, na kterých je 

státní ideologie vybudována a vzhledem k tomu, ţe je neoddělitelně spjata s komunistickou 

stranou, a ta je součástí kaţdé instituce ve státě, je nasnadě očekávat pravidelné stvrzování 

tohoto principu ve formě jak ideologických frází, tak i „participačních“ aktivit. To, jak si 

s poţadavky oficiálního diskurzu poradí zástupci strany v kaţdé jednotlivé organizaci, je jiţ 

jiná kapitola. V případě kolejí padla tato úloha právě na studentské funkcionáře. 
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 Tohoto zachovávání formy za současné změny významu si všímá i Yurchak. Viz YURCHAK, Alexei, 

Everything Was Forever, cit. d., s. 114-118. 
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5. Volby na kolejích – příklad FF UK
151

 

 Volby do zastupitelských orgánů v Československu sedmdesátých a osmdesátých let, 

resp. jejich příprava, měly nezřídka rysy cílené ideologické práce komunistické strany, s níţ 

jsme se v našem výkladu zatím příliš často nesetkali. Pro mnoho voličů i organizátorů však 

představovaly spíše vyjádření tichého souhlasu s politikou státu, manifestované 

prostřednictvím vhození volebního lístku do urny, popřípadě účastí na předvolební besedě. 

Obě tyto tváře voleb – cílená předvolební „agitace“ i vhození lístku - však hrály 

nezastupitelnou roli v legitimizaci komunistické strany. První jako stvrzení světonázoru, který 

reprezentovala, druhý jako jeho přijetí občany státu, ve kterém vládla. 

 Volby a koleje spojovala skutečnost, ţe z nařízení stranických orgánů docházelo od 

roku 1976 k jejich organizaci i právě mezi studenty ubytovanými na kolejích a to přímo 

v místě jejich přechodného bydliště. Důvody, vedoucí k tomuto rozhodnutí, jsou nasnadě. Na 

kolejích se nacházelo mnoho set studentů, téměř výlučně prvovoličů, jejichţ přirozená 

koncentrace tak umoţňovala relativně snadnou a efektivní propagaci voleb a důleţitosti účasti 

na nich, spolu s omezenou moţností případného odmítnutí tohoto kroku přímo v den volby. 

Masová účast mladé inteligence byla navíc dobře zuţitkovatelná v celostátních médiích a 

zakládala nejlepší moţný obraz o loajalitě občanů k vládě komunistické strany. 

 Jakkoliv to z dnešního právního hlediska povaţujeme za odporující pravidlům 

všeobecného hlasování, volby v jednotlivých organizacích a institucích zajišťovala a 

organizovala v prvé řadě KSČ, která zároveň v těchto volbách také kandidovala (spolu 

s dalšími kandidáty Národní fronty). Na filozofické fakultě měl hlavní slovo v přípravách 

voleb CZV KSČ, v osmdesátých letech pak ještě spolu s nadřízeným orgánem, CŠV KSČ pro 

celou Univerzitu Karlovu, který zastřešoval stranické buňky na všech fakultách univerzity, a 

pro potřeby voleb navíc zřizoval tzv. celouniverzitní koordinační komisi, jejímiţ členy byli 

patřiční proděkani jednotlivých fakult.
152

 Na filozofické fakultě a jejích kolejích pak 

instrukcím CZV podléhaly další komise, střediska a štáby (podrobněji viz dále), jejichţ cílem 

bylo zajistit rozsáhlou předvolební kampaň, předejít komplikacím a minimalizovat počet 
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 Následující kapitolu jsem pojal jako případovou studii opírající se o materiály – s jednou výjimkou dobře 

ilustrující průběh předvolební besedy – váţící se k volbám na Filozofické fakultě UK, které se nacházejí ve 
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není moţné vytvořit zobecňující závěr, který by se týkal i ostatních fakult a kolejí. 
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 Za FF UK byla v roce 1986 členem komise proděkanka pro ideologickou činnost Eva Mošnová. Viz AUK, f. 

FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 78, Politicko-organizační zabezpečení přípravy a realizace voleb do 

zastupitelských orgánů. 
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„problematických“ voličů či dokonce nevoličů. Mezi jejich úkoly patřily přípravy besed, 

školení učitelů, agitace mezi zaměstnanci i studenty a informování veřejnosti. 

 Příprava na volby začínala se zhruba tříměsíčním předstihem. Mezi první úkoly patřilo 

sestavení volebních seznamů studentů bydlících v kolejích, aby včas mohli být vyškrtnuti ze 

seznamů v místě trvalého bydliště. Zároveň bylo třeba zajistit vytvoření všech center 

předvolební činnosti na fakultě i kolejích. Některá vznikla speciálně kvůli volbám, jiná měla 

trvalý charakter a pouze zaměřila svou činnost na úkoly spojené s volbami.
153

 

 Na studenty tak měl působit tlak hned z několika směrů. Informace o volbách, jejich 

„poslání“ a smyslu účasti na nich měli nabývat především ze studijních skupin, besed, tzv. 

agitačních středisek, a za spoluúčasti posluchačů samotných i z tzv. agitačních dvojic, které 

tvořili zčásti sami studenti. Zapojením studijních skupin
154

 do předvolebních aktivit udělala 

komunistická strana poměrně samozřejmý krok, který umoţňoval vyuţít existující studijní 

systém ke zdůraznění volební agitace. Za tímto účelem navíc nebylo nutné vymýšlet či 

svolávat mimořádná setkání. Stačilo pouze instruovat vedoucí učitele, jak mají předvolební 

setkání skupin vypadat a co se na nich má probírat. Vedoucí učitelé za tímto účelem 

absolvovali speciální semináře a besedy. Jejich úkolem tak vedle zdůraznění důleţitosti voleb 

v kolejích bylo hovořit se studenty „o podstatě socialistické demokracie“
155

 a seznámit je „s 

čsl. volebním systémem ve srovnání s kapitalistickými volebními systémy, [a prokázat tak] 

v této konfrontaci přednosti socialistického volebního systému.“
156

 Přes tato vyjádření a 

následná konstatování, ţe program ve studijních skupinách probíhal podle představ, je zpětně 

obtíţné posoudit, kolik času a s jakou intenzitou bylo této problematice věnováno a jaký 

mohla mít na studenty dopad. O fungování studijních skupin jiţ víme, ţe jakkoliv měla jejich 

činnost být dělena mezi studijní úkoly a záleţitosti spojené s politickou výchovou posluchačů, 

reálně se studenti i jejich vedoucí učitelé zabývali především otázkami studia.
157

 Poměr, 
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 Mezi první patřila tzv. okrsková volební střediska a agitační střediska na kolejích. Speciálně v roce 1976 pak 

například volební komise podřízená CZV KSČ FF UK, o deset let později kupříkladu tzv. konzultační středisko 

zřizované pro agitátory na filozofické fakultě. Mezi druhé patřil agitační štáb CZV KSČ FF UK či studijní 

skupiny. 
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 Studijní skupiny byly velmi podobné tomu, čemu se dnes na některých vysokých školách říká „kruhy“. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech byly zpravidla tvořeny studenty jednoho oboru a ročníku a měly mezi 10-

20 členy. Předsedal jim vedoucí učitel skupiny (tzv. VUS) vybraný z pedagogů dané katedry. Studenti ve 

skupině se po měsících a letech souţití většinou velmi dobře znali. Na schůzích skupin, které probíhaly zhruba 

jednou za dva týdny, se probírala především témata týkající se studia, VUSové měli nicméně za úkol zařazovat 

do sezení skupin i témata politická a „výchovná“. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 87, K průběhu předvolební kampaně ve studijních skupinách. 
156

 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 7, Zpráva CZV KSČ na FF UK o předvolební aktivitě a vlastním 

průběhu voleb na gestorské koleji. 
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 Více viz PINEROVÁ, Klára; HOLEČKOVÁ, Marta, Studentský ţivot podle pravidel, in: Kolektiv autorů, 

Strategie jednání na FF UK v období tzv. normalizace (pracovní název), Praha, připr. k vyd. 2012. 
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v jakém se tato témata doplňovala, pak závisel téměř výhradně na osobě vedoucího skupiny, 

tak jako prakticky celá jejich další činnost. Otázka voleb byla na schůzích studijních skupin 

v souladu s pokyny vyšších míst nepochybně přednesena, avšak způsob, kterým tak bylo 

činěno, závisel na rozhodnutí vedoucího učitele skupiny. V prvé řadě on (nebo ona) 

rozhodoval, jak toto téma pojme a jak o něm bude se studenty hovořit. 

 Na kolejích samotných byla jakousi prodlouţenou rukou fakultní stranické organizace 

a předvolební aktivity z ní vycházející především tzv. okrsková volební komise a k ní 

přidruţené tzv. agitační středisko. Okrskové komise byly zřizovány na kaţdé koleji a měly na 

starosti registraci voličů a především organizaci voleb samotných. Komisím předsedali 

straničtí funkcionáři, jejich členy byli především posluchači fakult bydlící na koleji. Spolu 

s agitačním střediskem pak zajišťovaly výzdobu, informovanost studentů apod.
158

 Agitační 

středisko tak seznamovalo studenty s principy voleb, volebním programem na následující 

roky, informacemi o plnění minulého volebního programu či s kandidáty na poslance.
159

 

Informace o volbách a jejich významu měli studenti čerpat především z různých příruček, 

které byly k tomuto účelu sestaveny a distribuovány na kolejích.
160

 Středisko sídlilo v jedné 

ze společenských místností v koleji. Jeho členy byli funkcionáři fakult, které měly na koleji 

zastoupení, a několik studentů. Místnost byla otevřena většinou dvě hodiny týdně, zpočátku 

dvakrát do týdne, později i kaţdý den.
161

 

Agitační středisko také organizovalo besedy, které v sobě měly snoubit témata 

obecnější s tématy přímo se váţícími k volbám. Účel těch prvních shrnuli straníci takto: 

„Půjde o víceméně improvizované pořady, které mají vtisknout agitačnímu středisku 

charakter kulturní instituce a přiblíţit jeho činnost studentům-kolejákům.“
162

 Mezi tyto besedy 

patřily například diskuse „o úloze ţen v socialistické společnosti,“ „o současné mladé 

literatuře v Československu a Sovětském svazu,“
163

 „o problémech zajímajících studentky, 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 42, Závěrečná zpráva o přípravě a průběhu voleb na filozofické 
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zejména po absolutoriu VŠ“
164

 nebo „o odrazu vývoje naší společnosti v české literatuře 70. a 

80. let.“
165

 Účast na těchto besedách se pohybovala mezi 15-20 studentkami.
166

 Jejich 

zaměření se v průběhu deseti let prakticky nezměnilo. Vedle těchto setkání však strana 

organizovala i přímo politicky (volebně) zaměřené předvolební besedy, většinou s kandidáty 

na poslance. Jedna z těchto besed se odehrála například v roce 1976 na koleji 5. květen. 

Studenti měli moţnost ptát se kandidátů na problémy, které je v jejich okolí trápí, a na 

moţnosti jejich řešení. Takto se tázali „zda se perspektivně počítá s výstavbou většího 

nákupního střediska v Praze 3, a zda je plánována výsadba zelených ploch,“
167

 či proč 

autobusová linka 120 nestaví blíţe koleje. Stěţovali si také na špatné zásobování menzy. 

Kandidát na poslance ČNR přislíbil studentům projednání jejich stíţností a návrhů. Setkání se 

tedy měla přiblíţit studentům a dát jim moţnost spolurozhodovat, které téma bude 

povaţováno za volební. Organizátorům těchto setkání se tak dařilo budit ve studentech naději, 

ţe jejich hlasování skutečně rozhoduje o problémech, které se jich dotýkají a trápí je. O tři 

měsíce později měla tato debata pro studenty reálnou dohru, alespoň zčásti naplňující 

předvolební sliby: kolejní rada dle svého zápisu z 4. 1. 1977 oznamovala „všem studentům 

ubytovaným na koleji, ţe slib z předvolební schůze na naší koleji (zastávka autobusové linky 

č. 120 u naší koleje) byl zásluhou místopředsedy ČNR […] splněn. KR SSM pověřila ss. K. a 

K. vyhotovením děkovného dopisu.“
168

 A o dva týdny později: „KR SSM schválila znění 

děkovného dopisu místopředsedovi ČNR […]. Zároveň KR SSM pověřila ss. K., K. a B. 

vyhotovením děkovného dopisu řediteli dopravních podniků hl. města Prahy – autobusy.“
169

 

 Vedle besed „kulturních“ a takových, které umoţňovaly studentům určitou formu 

podílu (jakkoliv spíše zdánlivou) na volebním programu kandidátů, pořádala strana i setkání, 

která byla zaměřená méně na konkrétní poţadavky studentů a více na představu strany o 

smyslu voleb. Mezi taková setkání patřil v roce 1976 kupříkladu „agitační večer“ na koleji 

Větrník-sever, na kterém se svými projevy vystoupili proděkan pro politicko-výchovnou 

práce Angelis, předsedkyně volební komise Nejedlá, vedoucí učitel pro studijní skupiny 

Haubelt a vedoucí sboru agitačních dvojic Bartoš. O den později na stejném místě proběhlo 

setkání s kandidáty na poslance, při kterém proděkan Angelis „ve svém mobilizujícím projevu 
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podtrhl závaţnost aktivní účasti posluchaček UK jak v předvolebním období a ve volbách 

samotných, tak i rovněţ v povolebním období při plnění konkrétních úkolů volebního 

programu.“
170

 

 Jak bylo zmíněno výše, oba typy besed – tedy setkaní, orientovaná na praktické otázky 

kaţdodenního ţivota studentů, i politické debaty o otázkách ideologie a strategií KSČ - však 

plnily důleţitou a vzájemně se doplňující funkci. Zatímco první naznačoval, ţe studenti se 

svým aktivním přístupem k volbám i lokální politice podílejí na zlepšování podmínek a 

kvality ţivota ve svém okolí, druhý z nich potvrzoval, ţe jediným jednotícím prvkem tohoto 

aktivismu i praktických zlepšení je ideologie „rozvinutého“ socialismu, prosazovaného a 

garantovaného KSČ a její vedoucí úlohou ve společnosti. 

K obojímu v období voleb samozřejmě přispívala i výzdoba na budovách fakult a 

kolejí. Na chodbách filozofické fakulty bylo například moţno zhlédnout výstavku „Se 

splněnými úkoly vstříc volbám“, která v několika vitrínách a na panelech připomínala 

úspěchy „konsolidované“ fakulty v uplynulých letech, dokumentované fotografiemi 

shromáţdění, diplomy či publikacemi učitelů.
171

 Jako studentský manifest pak znělo heslo na 

fasádě fakulty: „Jsme mladí, republiku máme rádi, volíme kandidáty NF“
172

 

Kromě učitelů, kandidátů na poslance či volební literatury pak studentům ubytovaným 

v kolejích nutnost účastnit se voleb připomínali i jejich spolubydlící, a to skrze tzv. agitační 

dvojice. Ty mohl tvořit buď posluchač spolu s mladým pedagogem (popř. aspirantem) či dva 

studenti. Jejich úkolem bylo především chodit za svými spolubydlícími přímo do pokojů a 

„zvát“ je k účasti ve volbách. Studenti tak měli být ve stanovené dny na svých pokojích, aby 

mohli agitační dvojici přivítat.
173

 

  

 Při zkoumání voleb na filozofické fakultě a jejích kolejích zaujme především znatelný 

rozdíl v důrazu kladeném na akce probíhající v předvolebním období mezi rokem 1976, na 

straně jedné, a volbami v osmdesátých letech, na straně druhé. Rok 1976 vynikal v počtu a 

masovosti setkání studentů s politiky a dalšími činiteli. Volebnímu víkendu na filozofické 

fakultě bezprostředně předcházely akce jako agitační večer na koleji Větrník za účasti vysoce 

postavených fakultních straníků a setkání studentek z Větrníku s kandidáty NF za účasti 
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fakultních funkcionářů a kandidátky na poslankyni Gusty Fučíkové. Následovalo setkání ve 

velké aule FF UK, kterého se zúčastnilo 650 studentů a zaměstnanců, další agitační večer na 

koleji a setkání 400 studentů s představiteli Prahy 1 a kandidáty NF.
174

 Výše popisovaného 

setkání s poslanci na koleji 5. květen se zúčastnilo 350 osob.
175

 Samotnou kolej Větrník-sever 

navštívily jen o volebním víkendu desítky funkcionářů strany z fakulty, univerzity i 

městského a obvodního výboru KSČ, někteří z nich i víckrát. Studentkám zahrála Ústřední 

hudba ČSLA a reportáţe přijeli natočit a napsat redaktoři Mladé Fronty, Československého 

rozhlasu i televize.
176

 Na koleji byli od čtvrtka do neděle v pohotovosti 24 hodin denně 

zaměstnanci fakulty i správy kolejí jako „pořádkové a organizační sluţby.“
177

 

 Situace se znatelně proměnila počínaje následujícími volbami v roce 1981. Od tohoto 

roku probíhala předvolební setkání často v rámci akcí, které s volbami bezprostředně 

nesouvisely a byly k tomuto účelu pouze vyuţity (např. beseda Strana hovoří s mládeţí nebo 

veřejná stranická schůze k 60. výročí KSČ). Tyto akce byly vyuţity jako předvolební besedy, 

zároveň však také jako příleţitost pro studenty vyjádřit své připomínky k fungování fakulty, 

svým studijním povinnostem či ţivotu na kolejích.
178

 Stále častěji tak bylo vyuţíváno této 

moţnosti dát hlas studentům a před volbami přislíbit splnění některých z jejich stíţností či 

poţadavků. Důraz na dobrý obraz sebe sama právě před volbami byl ze strany komunistické 

strany místy velmi nápadný. Při jedné z mnoha stíţností na nízký počet přidělených lůţek na 

kolejích pro studenty FF UK upozorňoval předseda kolejní komise, ţe „zvýšený počet 

přistýlek můţe zkomplikovat i náladu mezi studenty – je moţno počítat s reakcí, ţe jsme 

hodně slibovali, ţe se situace stále zhoršuje, ţe uţ je po volbách, ţe pro ně nic neděláme, jen 

po nich chceme (např. vystěhování ke SVOČ) apod.“
179

 O pět let později tak CZV obezřetně 

upozorňuje: „CZV povaţuje plánované vystěhování 200 studentů z kolejí Větrník v době 

voleb za politicky neúnosné. Doporučuje řešit ubytování účastníků celostátního kola SVOČ 

z oblasti práva jiným způsobem.“
180

 Ve stejném roce se dále prohlubovala tendence k 

vyuţívání zavedených mechanismů k potřebám předvolební agitace, především však k 
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minimalizaci počtu velkých besed. Ty se soustředily především na tzv. agitátory
181

 (z řad 

stranických skupin, aktivu komunistů na kolejích, svazáků apod.), jejichţ práce měla v prvé 

řadě přispět k potřebné osvětě mezi studenty. Právě role těchto osob však byla zaměřena na 

specifickou předvolební činnost, a tak je jistá forma ideologického školení pochopitelná. 

 Viditelně se také lišilo plánování předvolebních akcí. Zatímco v sedmdesátých letech 

se volby řídily harmonogramy rozpracovanými na měsíce dopředu
182

 a jejich příprava 

podléhala specifickému dělení na tři etapy předvolební práce,
183

 v osmdesátých letech se 

strategie značně proměnila. Jednak akce nepodléhaly tak dlouhodobé a pečlivé přípravě jako 

dříve, jednak nápadně klesla účast na besedách – zatímco dříve dosahovala stovek studentů, 

zúčastnilo se v roce 1981 besedy s kandidáty NF jen 50 studentů FF.
184

 

Probíhající změny nakonec reprezentuje také zapojení studentů samotných do přípravy 

voleb. Zatímco v roce 1976 docházelo k tvorbě agitačních dvojic pro koleje členy agitačního 

štábu, v němţ zpravidla byl jeden student a jeden učitel,
185

 o pět let později jiţ byla tato úloha 

zcela svěřena aktivu komunistů bydlících na koleji, který sestavoval agitační dvojice, které 

opět zvaly k volbám a navíc samy prováděly kontrolu a opravy volebních seznamů.
186

 

 

 Pro posouzení charakteru voleb na kolejích je zapotřebí rovněţ prozkoumat, kolik ze 

studentů FF UK bydlících na kolejích zde také skutečně odvolilo (tedy byli zapsáni do 

volebního seznamu), tak jak si přála komunistická strana. Čísla, která máme k dispozici pro 
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roky 1976 a 1981, jsou v mnoha ohledech překvapivá. V prvém případě volilo na kolejích 671 

studentů FF UK,
187

 přičemţ rok před tím na nich bydlelo 912 posluchačů.
188

 Tato skutečnost 

je ve značném rozporu „s výzvou vedení UK a se stranickými usneseními,“
189

 která měla 

nabádat k tomu, aby všichni
190

 mimopraţští studenti UK volili ve svých kolejích. Důvodů pro 

niţší volební účast bylo hned několik. Největší význam měla patrně skutečnost, ţe navzdory 

tlaku fakulty, aby ubytovaní v kolejích volili právě zde, nebyly stranické pokyny schopny tuto 

zásadu direktivně prosadit ani naplnit pouhou informační kampaní mezi studenty (a mnoho z 

nich tak volilo ve svém původním bydlišti anebo výjimečně nevolili vůbec). Zcela v souladu 

s pojetím volebních kampaní v osmdesátých letech je tak další údaj, podle nějţ se o pět let 

později voleb zúčastnilo 469 osob, přičemţ plán počítal dokonce jen s 400 posluchači.
191

 

Počet ubytovaných v kolejích přitom dva měsíce před volbami činil 1190 osob.
192

 S těmito 

čísly korespondují i vzpomínky dotazovaných pamětníků, z nichţ někteří tvrdí, ţe na kolejích 

volili, jiní, ţe volili doma, a někteří si na ně vůbec nevzpomínali.
193

 Pro rok 1986 nemáme 

konkrétní čísla, nicméně z formulací, které straníci volili pro vyjádření poţadavku, aby 

studenti bydlící v kolejích zde také volili,
194

 je zřejmé, ţe snaha zajistit za kaţdou cenu co 

největší počet studentů volících v kolejích se po roce 1976 jiţ nezintenzivňovala.  

 Protoţe hlasování rozhodovalo o zastupitelích FS stejně jako ONV, svou roli hrály i 

konkrétní volební sliby, které se často dotýkaly témat přímo souvisejících s kvalitou ţivota 

posluchačů, jak bylo ukázáno výše na příkladu předvolební besedy. Ta ozřejmila i 

legitimizační faktor předvolebních debat a slibů, který je ostatně platný univerzálně v kaţdém 

politickém uspořádání. Tato analogie se však nalézá i v jejich plnění, jak napovídá dokument 

z roku 1986 konstatující úspěchy předchozího volebního období ve volebním obvodu 28 

(koleje Hvězda, Větrník a Kajetánka) a rozpracovávající plány na další pětiletí. Přes 

konstatování, ţe sliby byly splněny, v něm poslankyně Ševčíková přiznávala, ţe pro studenty 

se mnohé ještě neudělalo. Jednalo se především o několik dlouhotrvajících návrhů na stavbu 
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nových sportovišť pro obyvatele kolejí, kterých se dlouhodobě nedostávalo. Mínila tím čtyři 

velké projekty, které měly být zmíněny jiţ v předchozím volebním programu, a k tomu ještě 

stále potřebné opravy samotných kolejí. Všechny tyto plány byly v roce 1986 stále pouze na 

papíře nebo byly pozastaveny. Poslankyně navrhovala, aby se na dvou z nich studenti podíleli 

brigádnickou výpomocí. Mezi splněné body předchozího programu patřilo svépomocí 

postavené hřiště na házenou na Hvězdě a dvě hřiště na házenou na Větrníku, na kterých však 

prozatím stála stavební technika provádějící rekonstrukci koleje. Do stejné kategorie (tedy 

pod splněné sliby volebního programu) bylo počítáno i více neţ 7000 odpracovaných 

brigádnických hodin za poslední tři roky. Navíc se podařil zvýšit počet lůţek na Hvězdě a 

Kajetánce o 900.
195

 Disproporce mezi sliby a jejich plněním tak byla značná. 

 

 Výše popsané změny nelze pojímat jako doklad změny ve vnímání voleb jako 

takových. Jejich zvláštní význam v rámci všech legitimizačních kampaní komunistické strany 

nelze přehlíţet. Zatímco však chápání smyslu zůstávalo stejné, prostředky k jeho dosaţení se 

měnily. Tato skutečnost zřetelně vypovídá o jednom, moţná překvapivém faktu. Jestliţe bylo 

rozhodnutí o organizaci voleb na kolejích, k němuţ se komunisté v roce 1976 odhodlali, 

znakem sebevědomí komunistické strany, byla jeho realizace zároveň znamením nejistoty, 

zdá má vládu nad studenty, potaţmo celou společností, jiţ pevně v rukách. Zatímco v roce 

1976 byly volby brány jako událost zcela mimořádného rozsahu a významu (podle toho k nim 

také příslušné orgány přistupovaly), o pět let později jiţ vcelku samozřejmě jakoby zapadaly 

do specifického kalendáře komunistické strany, stejně dobře jako výročí narození Gustáva 

Husáka, Vítězného února či stranické sjezdy. Později jiţ nedocházelo k organizaci masových 

akcí, ke koncentraci stovek studentů v jedné místnosti za účelem vyslechnutí kandidáta na 

poslance atd. Vše se dělo téměř jakoby se ani nic mimořádného nechystalo. Tento přístup 

vypovídá především o pocitu velmi stabilní a sebevědomé vlády, která si je velmi dobře 

vědoma hodnoty moţnosti nečinit z ţádné celospolečenské události (snad kromě pro reţim 

zcela neoddiskutovatelně konstituujících akcí jako oslav 1. máje apod.) událost natolik 

okázalou, aby v lidech vyvolávala neţádoucí otázku, proč ţe je potřeba na tuto věc tak 

upozorňovat. 
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Mimo jiné to pak ještě více podporuje jiţ zčásti zformulovanou tezi, ţe specifické 

období „obnovy pořádku“,
196

 tak typické pro začátek tzv. normalizace, trvalo na Filozofické 

fakultě UK minimálně do roku 1974.
197

 V případě voleb však, zdá se, trvalo aţ do roku 1976, 

ve kterém si komunisté konečně potvrdili, ţe vládu nad společností i studenty mají pevně 

v rukách, a bylo tak moţné přejít od koncentrované ideologické práce k formám, které 

mnohem více vyuţívaly zavedených mechanismů a nekladly na učitele ani studenty přehnaně 

nápadné poţadavky. A dále – v průběhu let osmdesátých – bylo moţné inscenaci jednoty ještě 

více oslabovat. Nejen studenti, nýbrţ i ostatní občané Československa byli pevnou součástí 

„rozvinuté“ socialistické společnosti a obtěţovat je organizovanými kampaněmi se tudíţ 

zdálo být nadbytečné. 
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6. Vysokoškolské kluby 

 Přirozenou potřebou studentů (nejen v kolejích a nejen ve sledovaném období) bylo 

společenské a kulturní vyţití. Místa, na kterých jej v Praze bylo moţné najít, měli studenti 

dobře zmapována. Většina pamětníků vzpomíná, ţe více či méně pravidelně chodili do 

divadel, kin, na koncerty a pochopitelně i do hospod.
198

 Se stejnou či větší pravidelností však 

také trávili večery ve svém přechodném bydlišti. Na pokojích vysokoškolských kolejí i 

v praţských hospodách se tak odehrávaly rozličné druhy zábav – tance, zpěvy, večírky, 

mejdany – i váţné hovory o společnosti, politice a světonázoru. Vedení univerzity i 

komunistická strana samozřejmě preferovaly organizovanou zábavu, kulturní i společenské 

aktivity. Proto se snaţily nabídnout studentům prostory a programy, které by splnily jejich 

představu trávení volného času a zároveň zůstaly akcemi veřejnými a přístupnými všem – 

tedy i kontrole z jejich strany. Součástí kolejí byly za tímto účelem tradičně společenské 

místnosti, v nichţ mohli ubytovaní studenti pořádat různé akce.
199

 Za tyto prostory 

zodpovídala kolejní rada. 

Poskytnout studentům prostor pro jejich představu zábavy a seberealizace povaţovala 

komunistická strana a především svaz mládeţe za prvořadou povinnost a pochopitelně i za 

způsob stvrzení svého otevřeného a nekonfliktního přístupu k mladým. Zároveň však měly 

tyto místnosti mnohá omezení. Například jejich velikost často neodpovídala poţadavkům na 

koncertní sál či hlediště, jinde zas nebylo moţné jejich účel dostatečně pruţně měnit podle 

aktuálních potřeb koleje. V letech vysokého počtu studentů a nízkého počtu přidělených 

pokojů byly nadto společenské místnosti vyuţívány jako nouzové pokoje či sklady.
200

 Kolejní 

rada přitom neměla moţnost s takovýmto rozhodnutím polemizovat a musela jen nečinně 

přihlíţet, jak se zuţují její moţnosti organizovat kulturní a zájmové pořady. Kromě toho byla 

kolejní rada značně závislá na omezených finančních prostředcích, které neumoţňovaly stálý 

kulturní program a vzestup jeho kvality a nabídky. Na počátku osmdesátých let se tak stále 

častěji objevovala myšlenka, ţe studenti by měli mít svůj prostor, jehoţ účel bude neměnný, 

bude finančně zajištěn a organizačně zdokonalen, tak aby nabídl širokou nabídku kulturních, 

zábavných i vzdělávacích pořadů. Univerzita si na oplátku za zřízení tohoto prostoru 
                                                           
198

 Viz rozhovory s Antonínem Kostlánem, Vladimírem Kaiserem, Petrem A. Bílkem, Petrem Kynclem, Jiřím 

Kryšpínem. 
199

 Program v těchto prostorech se v zásadě nelišil od toho, jenţ bude představen dále v souvislosti s kluby. 

Jednalo se tedy především o poslechová pásma, recitační večery, koncerty, promítání filmů či besedy. Viz např. 

AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Plán práce kolejní I. a II. bloku – kolej Větrník – sever na školní rok 

1983/84. Rozdílem byla především mnohem niţší četnost pořadů a pochopitelně i omezená kapacita a technické 

moţnosti. 
200

 Viz pozn. 63. 
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vyhrazovala právo kontrolovat, případně upravovat předkládaný program pořadů v těchto 

nově vznikajících klubech. 

 S celkovou profesionalizací a finanční podporou studentské kultuře souvisí i ve 

stejném období probíhající koedukace vysokoškolských kolejí umoţňující rozšířit mnoţství, 

kvalitu a rozsah jak pořadů, tak jejich organizátorů a návštěvníků. Rozhodnutí univerzity 

podporovat tuto studentskou činnost bylo v některých případech velkorysé. Představa, ţe 

studenti by měli mít vlastní prostor pro svou kulturu a zábavu, byla v jejích nejvyšších 

místech patrně široce sdílena a nezměnily na ní nic ani poţadavky studentů na nákladnou 

technickou výbavu klubů. Kupříkladu ke zřízení vysokoškolského klubu na koleji Kajetánka 

v roce 1983 došlo po ţádosti FV SSM FDL během jediného měsíce. Překáţkou nebyla ani 

ţádost o zakoupení zvukové aparatury pro potřeby plnohodnotných kulturních vystoupení, 

jejíţ cena činila 32 tisíc korun.
201

 Stejnou částku správa přislíbila i v dalším finančním období 

na nákup mixáţního zesilovače a promítacího přístroje.
202

 V osmdesátých letech tak 

evidujeme tyto prostory se statusem vysokoškolského klubu: 

 

Klub Iuridica – kolej Větrník-sever, 2. patro menzy – PF UK
203

 

Klub 5. květen – kolej 5. května – FVL UK
204

 

Sportklub – kolej Komenského – FTVS UK 

Klub Kajetánka – kolej Kajetánka – FDL UK 

Dále se jednalo o tzv. klubovny, tedy vhodné místnosti např. na kolejích Hvězda, dříve  

Větrník-jih, či Jednota, které neměly status vysokoškolského klubu, avšak jejich  

program téţ podléhal schválení rektorátu UK.
205

 

 

Vysokoškolským klubem se nazýval prostor zřízený a vlastněný rektorátem UK, resp. 

ÚSKM, jehoţ řízení a provoz byl však cele zajišťován fakultním výborem SSM (popřípadě 

jeho k tomuto účelu zřízenou tzv. klubovou radou) té fakulty, která byla zodpovědná za kolej, 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Vybavení pro VŠ klub – Kajetánka, 7. 4. 1983. 
202

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Vybavení pro VŠ klub – Kajetánka, 24. 5. 1983. 
203

 Iuridica je zmíněna jiţ v dokumentu z roku 1976. Viz AMP, f. KSČ – Městský výbor Praha, k. 439, sv. 103, 

a. j. 1040, inv. č. 2745, Politická práce na kolejích praţ. VŠ, cit. d. 
204

 Klub 5. květen existoval prokazatelně jiţ v roce 1973. Viz AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zápis ze schůze 

KR konané dne 26.III.1973. 
205

 Poznamenejme, ţe tento přehled je zaloţen na zachovaném pramenném vzorku, který nemusí obsahovat celou 

skutečnost. Na druhou stranu většina fakult UK se v těchto pramenech objevuje právě v souvislosti se 

zmíněnými kluby a je tak zřejmé, ţe ne kaţdá měla svůj vlastní klub. To nebylo ani potřeba, protoţe na jedné 

koleji bydleli vţdy studenti vícero fakult. Ta, která měla na starost klub, jej následně mohla propůjčovat 

studentům jiné fakulty pro jejich vlastní akce. 
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na které se nacházel. Kromě fyzické přítomnosti klubu na kolejích, která byla přirozená 

vzhledem k tomu, ţe kluby byly určeny primárně pro studenty vysokých škol, však jiná 

propojenost s kolejními (především svazáckými) orgány neexistovala. Kolejní rada se tak dále 

starala o záleţitosti týkající se jen studentů bydlících na kolejích a otázky kulturního vyţití 

v klubech přecházely na zmíněnou klubovou radu. Vstup do klubů byl pak povolen i 

veřejnosti, o čemţ svědčí dvojí výše vstupného na pořady ve většině klubů. Niţší byla určená 

pro studenty vysokých škol, vyšší pro veřejnost. Přes značnou svobodu, kterou svazáci při 

řízení klubů disponovali, existovaly však i povinnosti ve vztahu ke zřizovateli kodifikované 

hospodářskou smlouvou mezi ÚSKM a FV SSM. Ta kromě povinného předkládání programu 

na následující měsíc ke schválení ukládala ukončit program v klubu ve 23 hodin ve všední 

dny a v 1 hodinu ranní vpředvečer dnů volna nebo zmiňovala výsadní právo rektorátu 

povolovat prodej vína na akcích v klubu.
206

 

Vysokoškolské kluby se tak staly podporovanou institucí nejen proto, aby studentům 

umoţnily kulturní vyţití a zamezily tak potřebě hledat jej v méně kontrolovaných místech, ale 

také aby ukázaly, ţe stát vychází studentům vstříc i v jejich mimostudijních poţadavcích a ţe 

podporuje svobodnou (jakkoliv v určitých mezích) volbu volnočasové aktivity. Díky této 

organizační zajištěnosti se agenda vysokoškolských klubů stala jakoţto součást práce FV 

SSM relativně byrokratickou záleţitostí. A především této skutečnosti vděčíme za dochované 

prameny k provozu vysokoškolských klubů, zejména za měsíční programy, které klubová 

rada předkládala ke schválení. 

Studenti ubytovaní na kolejích či angaţující se ve svazu mládeţe si během let osvojili 

rozličné způsoby, jak vyuţívat svaz a jeho strukturu k vlastním akcím či jak s nimi a skrze ně 

alespoň vyjednávat moţnost realizace svých potřeb. Pro svazáky v klubových radách byla 

zásadní především struktura schvalovací, tedy různé stupně univerzitní a fakultní hierarchie, 

přes které putoval program navrţený klubovou radou ke svému konečnému povolení. 

V programu, který musel být posílán s dostatečným předstihem, aby stihl projít celým 

schvalovacím procesem, byl rozepsán program klubu na následující měsíc den po dni, počet a 

procento jednotlivých typů pořadů, zodpovědné osoby, případně ţádosti o povolení prodeje 

vína na některé akce. Takto vyplněný klubový formulář byl napřed podepsán předsedou FV 

SSM, následně proděkanem pro politicko-výchovnou činnost dané fakulty a nakonec členem 

CŠV SSM zodpovědným za kluby a jeho předsedou. Po opatření programu všemi podpisy a 
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 Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Hospodářská smlouva mezi ÚSKM a FV SSM FVL, platnost od 

1.10.1980 do 30.9.1982. 
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razítky putoval za vedoucí ÚSKM, která jej znovu potvrdila a odeslala vedení koleje, na které 

se dotyčný klub nacházel. Během tohoto procesu měl kterýkoliv ze zmíněných subjektů 

moţnost vyjádřit se ke skladbě programu a navrhnout jeho úpravu, resp. zákaz některé 

poloţky. Z jejich dochovaného vzorku se však jeví, ţe největší podíl na této činnosti připadl 

rektorátu, potaţmo správě kolejí, která čas od času zakázala určitá vystoupení či diskotéky. 

V některých případech však jen souhlasila se záporným stanoviskem CŠV SSM. ÚSKM 

mohla nařizovat změnu a zakazovat pořady bez udání důvodu a patrně i bez moţnosti 

odvolání pro klubovou radu. Z programů je zároveň patrné, ţe ostatní subjekty v 

tomto „povolovacím procesu“ se k programu klubu zpravidla nevyjadřovaly a pouze jej 

opatřily razítkem a podpisem. 

Schvalování programu navrţeného klubovou radou vyvolává otázku, nakolik mohla 

ÚSKM, popř. kdokoliv jiný, posoudit jeho ideovou nezávadnost, která byla z jejich hlediska 

hlavním kritériem rozhodnutí pro povolení nebo zákaz akce. Jisté je, ţe zakazování pořadů se 

dělo spíše výjimečně a tato praktika nepatřila k primárnímu způsobu, kterým docházelo 

k ideologicky motivovanému usměrňování obsahu vysokoškolských klubů. Pohnutky pro 

zakázání několika málo akcí lze sice rozluštit jen z náznaků či stručných sdělení, neboť 

vedoucí ÚSKM, jak bylo zmíněno, nepřikládala k jednotlivým zákazům ţádná vysvětlení. 

Přesto můţeme alespoň v hrubých rysech postihnout hranice toho, co bylo povaţováno za 

součást socialistické kultury a co uţ nikoliv. Dočítáme se například, ţe správa kolejí a menz 

povaţovala v roce 1980 za nevhodný „Večer jazzové poezie“ s básněmi Ginsberga, Kainara a 

Hraběte a „Večer poezie a hudby“ (s Pepou Nosem)
207

, nikoliv však recitál písničkářů 

Buriana a Dědečka
208

, recitování textů západních umělců Baezové, Dylana, Simona
209

, četbu 

z díla Karla Čapka
210

 nebo koncerty kapely Praţský výběr. Spojení „beatnických“ básníků 

s uvolněním šedesátých let bylo očividně ještě natolik ţivé, ţe jej univerzitní orgány 

povaţovaly za potenciálně nebezpečné. Obecně nicméně platilo, ţe ÚSKM nezakazovala to, 

co neznala. V tomto směru měli studenti patrně značný vědomostní náskok a „schvalovací 

orgány“ pravděpodobně nemohly ověřovat kaţdou poloţku dopodrobna, obzvlášť kdyţ měly 

na starost několik klubů (a programů) kaţdý měsíc. V této souvislosti je zajímavé 

vzpomenout zákazu koncertu kapely Visací zámek v březnu 1984. Vystoupení této skupiny 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Plán kulturních akcí koleje Jednota na duben 1980. 
208

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Kulturně-výchovný program VŠ klubu Iuridica na leden 1980. 
209

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, ţádost o povolení série šesti společných večerů v klubovně koleje Jednota, 

březen 1983. 
210

 Tamtéţ. 
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nedoporučil ani celoškolský výbor SSM, po něm jej zakázal rektorát.
211

 Tento zákaz souvisel 

patrně s celorepublikovou kampaní proti tzv. novovlnné a punkové hudbě, která v té době 

probíhala
212

 a která pravděpodobně způsobila, ţe vyšší orgány si zvýšily své znalosti v oblasti 

alternativních hudebních skupin a zároveň se musely v souladu s oficiálním ideologickým 

diskursem proti této hudbě také vymezit. Například kapela Praţský výběr, která, jak jsme 

viděli, byla v předcházejících letech občasným vystupujícím v kolejních klubech, byla jen o 

rok dříve (na rozdíl od Visacího zámku) oficiálně zakázána.
213

 

Nebezpečí zákazu některých vystoupení vedlo předsedy klubových rad a další 

studenty (svazáky) ke snaze prezentovat činnost klubu jako zcela konformní a ideologicky 

nejen nezávadnou, ale vyloţeně kulturně výchovnou. Člen FV SSM FVL UK tak v roce 1982 

podepřel ţádost o dočasné zapůjčení provizorní místnosti pro potřeby klubu, který je 

v rekonstrukci, slovy: „V současné situaci po koedukaci a nutnosti soustředěnějšího ideového 

působení na studenty FVL UK je nezbytně nutné zajistit určité programy výchovně-

vzdělávacího obsahu i přes probíhající rekonstrukci v objektu klubu.“
214

 V „dramaturgickém 

plánu“ na podzim 1982 například figurovalo seznámení studentů s průběhem III. sjezdu SSM, 

připomínka výročí VŘSR, narození K. Gottwalda a A. Zápotockého nebo „pořad reagující na 

ţivotní jubileum prezidenta republiky s. G. Husáka.“
215

 Toto vyuţívání předpokládaných 

programových (a ideologických) priorit vyšších orgánů ve prospěch pisatele se objevovalo (a 

patrně nikoliv náhodou) na těch místech, kde se plánovalo vyuţívání klubu „kromě filmových 

představení [i k] besedám, poslechovým hudebním pořadům, případně koncertům jednotlivců 

a folkových skupin v rámci zájmově – umělecké činnosti studentů.“
216

 I zde je však viditelná 

jistá opatrnost ţadatelů (zejména v tom ohledu, ţe zmiňovali jen kapely ţánru folk a „v rámci 

ZUČ“). FV SSM PřF UK povaţoval za vhodné i ţádost o klubovou místnost pro potřeby 

vstupních besed a klubových besed pro studenty nastupujících prvních ročníků podpořit 

sdělením, ţe instruktoři FV SSM budou při těchto akcích vycházet „z cyklického plánu 

komunistické výchovy Univerzity Karlovy.“
217

 Potřeba plnit určité (jakkoliv moţná nepsané) 

limity vyhrazené ideologickým pořadům byla patrná jiţ při pohledu na měsíční programy 

podávané ke schválení nadřízeným sloţkám. Pro jejich zápis existoval jednotný formulář, 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Kulturně výchovný program VŠ klubu UK Praha (Iuridica, březen 1984). 
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 Viz VANĚK, Miroslav, Kytky v popelnici, in: týţ (ed.), Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity 

mladé generace v 80. letech v Československu, Praha 2002, s. 195-225. 
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 Tamtéţ, s. 195-198. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Ţádost o povolení prozatímního provozu klubu. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Plán činnosti VŠ klubu 5. květen na zimní semestr 1982/83. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Ţádost o povolení prozatímního provozu klubu. 
217

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, nepojmenovaná ţádost vedoucí koleje Jednota. 



67 

 

jehoţ součástí byla kolonka pro počet a procento z celkového součtu jednotlivých typů 

pořadů,
218

 mezi něţ se zpravidla vměstnalo několik alespoň z části ideologicky vnímatelných 

besed, schůzí SSM apod. Podíl těchto (primárně ideologických) besed však byl zpravidla 

zanedbatelný v porovnání s ostatními akcemi. Studenti se v kaţdém případě naučili 

přizpůsobovat oficiálnímu ideologickému diskurzu jako prostředku pro podepření svých 

poţadavků a představ o klubových pořadech. Vyuţívání oficiálního jazyka a přihlášení se 

k předpokládaným ideologickým poţadavkům vyšších míst patrně pomáhalo těmto 

studentským funkcionářům (přinejmenším v jejich představách) legitimizovat jejich 

poţadavky na skutečné fungování klubu.
219

 

Vedle zmíněných „politicko-výchovných“ a kultuře zcela vzdálených akcí se 

v programech klubů téţ počítalo s připomínáním tradičních politických výročí formou 

výzdoby a uvedení filmu váţícího se k dané události či osobnosti. V březnu 1980 CŠV SSM 

reagoval na zaslaný program Sportklubu tím, ţe „s programem je moţno v zásadě vystavit 

souhlas s tím, ţe v klubu bude provedena výzdoba k 110. výročí narození V. I. Lenina.“
220

 

Před filmové projekce pak byly často zařazovány tematické předfilmy, jako například krátké 

filmy Leningrad a Leninovo muzeum při příleţitosti měsíce československo-sovětského 

přátelství (například v listopadu 1981 v koleji 5. května).
221

 U příleţitosti XVI. sjezdu KSČ 

proběhla beseda s tématem sjezdu a promítal se film Klíč vyprávějící příběh o komunistickém 

protifašistickém odboji.
222

 Tematickými filmy byla připomínána i výročí Praţského povstání, 

znárodnění československé kinematografie, zaloţení KSČ apod. 

 Na tomto místě je patrný i limit ideologických pořadů v klubech. Studenty nikdo 

nenutil do klubů chodit a ti návštěvu volili dobrovolně v závislosti na programu. O 

„mimokolejních“ návštěvnících to platí dvojnásob. Ač nemáme k dispozici přesná čísla, 

vyplývá v obecné rovině z pramenů, ţe besedy s pracovníky ministerstev a obdobné akce do 

klubů mnoho posluchačů nenalákaly a ani jim nepomáhaly udrţet a zvedat jejich 
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 Tradičně v tomto sloţení: diskotéka, recitál, koncert, kino, ZO SSM, besedy ideově-výchovné, besedy 

kulturně-výchovné, ZUČ. 
219

 Stejným směrem se vydává Yurchak, kdyţ rekonstruuje strategie a pohnutky, se kterými funkcionáři 

Komsomolu organizovali koncerty rockových skupin a tancovačky za poslechu západních interpretů. V principu 

se opět jednalo o kombinaci „formy“ a „smyslu“ (viz pozn. 147), přičemţ reprodukce formy nemusela značit ani 

oportunismus komsomolců, ani jejich slepou poslušnost vůči oficiálnímu diskurzu. Tam, kde oficiální diskurz 

viděl socialistické ideály na straně jedné a západní „úpadkovou“ kulturu na straně druhé, byly pro funkcionáře 

Komsomolu často tyto dva světy kompatibilní a vzájemně se doplňující. Viz YURCHAK, Alexei, Everything 

Was Forever, cit. d. s. 207-237. V československém případě však mělo uţívání ideologického jazyka patrně o 

poznání utilitárnější charakter. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Usnesení CŠV SSM k programu klubu Sportklub na měsíc duben. 
221

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Kulturně výchovný program VŠ klubu UK Praha (5. květen, listopad 1981). 
222

 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Program klubu 5. květen na měsíc duben 1981. 



68 

 

dramaturgickou úroveň. Navíc si klub na sebe těmito akcemi nevydělal, přitom honoráře 

účinkujícím platil FV SSM sám ze svého rozpočtu.
223

 „Přilepování“ předfilmů, dedikování 

politiky prostých pořadů výročím a výzdoba stěn klubu tak opět (podobně jako v případě 

ideologické práce v kolejích obecně) patřily mezi nejjednodušší a přesto vykazatelné činnosti 

ze strany svazáckých funkcionářů.
224

 

 Vedle preventivní kontroly programu v klubech v podobě jeho schvalování, stranické 

ani „státní“ vedení univerzity nenechávalo zcela bez dozoru ani samotná vystoupení. Těch se 

vedle návštěvníků klubu, kteří přišli primárně kvůli obsahu, zúčastňovali zástupci CŠV SSM, 

pedagogický dozor koleje nebo i fakultní straníci, kontrolující ideologickou nezávadnost a 

bezproblémový průběh akce. Práce pedagogického dozoru
225

 je archivními prameny i 

pamětníky často hodnocena jako značně nedůsledná především co do úkolů spojených 

s dohledem nad chováním studentů. Moţnosti ubytovat mladé pedagogy na kolejích bylo 

patrně často vyuţíváno pouze kvůli nesnadnému shánění bytů pro zaměstnance. Jejich práce 

se nejeví jinak ani ve světle svazáckých materiálů váţících se ke klubům, podle nichţ byly 

„zápisy pedagogických dozorů [o proběhlém programu] formální a tak neplní svou funkci – 

dát přehled o úrovni a průběhu pořadu.“
226

 Přímý stranický dohled byl v případě klubů také 

spíše výjimečný. Student bydlící na koleji Větrník-jih však vzpomínal, ţe při jednom z 

poslechových pásem starých desek, která s kolegou na dívčí koleji Větrník-sever na konci 

sedmdesátých let pořádali, přišla do místnosti „návštěva“ z Katedry české a slovenské 

literatury, mezi jinými i Vítězslav Rzounek,
227

 a chvíli poslouchala jejich pořad His Master’s 

Voice Club.
228

 Kromě dotazů na přemíru anglicky zpívaných textů ale prý neprojevili ţádné 

znepokojení.
229

 O dvě generace mladší pracovník téţe katedry, který na konci osmdesátých let 

zastával funkci vedoucího aktivu komunistů na koleji Větrník, ve vzpomínkách na toto období 

připomíná následující událost: „Jednou za mnou přišli z kolejního výboru, ţe v klubu se 

promítá Formanův film Hoří, má panenko. Jestli se to nemá zakázat. Řekl jsem jim, ţe je to 
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 Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Hospodářská smlouva mezi ÚSKM a FV SSM FVL, cit. d. 
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 Viz YURCHAK, Alexei, Everything Was Forever, cit. d. s. 100-102; NOSKOVÁ, Jana, „Kaţdý se musel 

nějak společensky uplatňovat,“ in: VANĚK, Miroslav (ed.), Obyčejní lidé…?!, cit. d., s. 212-250. 
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 Více viz kapitolu Organizační struktura, s. 22. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zpráva o činnosti vysokoškolského klubu 5. květen za období od fakultní 

konference SSM 17. 3. 1982 do září (22.) 1982. 
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 Známý především jako dlouholetý "normalizační" vedoucí zmíněné katedry. 
228

 His Master's Voice je název slavného obrazu z roku 1899 zobrazujícího psa hledícího do trouby gramofonu. 

Název i logo se psem byly později převzaty jako jméno nahrávací společnosti, které se stalo v hudebním 

průmyslu pojmem. Vladimír Kaiser se svým kolegou si název i logo vypůjčili pro své poslechové pořady. Kaiser 

k tomu vzpomíná, ţe s „nějakými autorskými právy“ si tehdy starosti nedělali. Viz rozhovor s Vladimírem 

Kaiserem. 
229

 Tamtéţ. 
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v pořádku, ţe Forman se můţe uvádět, a dodnes si uvědomuju, jaký jsem měl při tom pocit 

vlastní důleţitosti. Lichotila mi ta trocha moci, kterou jsem měl.“
230

 Tato situace nám 

připomíná jiţ zmiňovanou
231

 roli studentských funkcionářů v kolejích, která těmto, kdyţ 

dostali příleţitost, umoţňovala rozhodovat ve prospěch svého studentského milieu – a 

paradoxně při tom vyuţít „tu trochu moci,“ kterou na ně delegovala sama komunistická 

strana. Nebezpečí spojené s moţností nahlášení nevhodného pořadu patrně nebylo tak velké, 

aby u nich budilo znepokojení, nemluvě o značně nepevné hranici určující, co je a co není 

nevhodné. Ze všech těchto přímých i nepřímých odkazů tedy lze soudit, ţe poté co písemný 

program klubu prošel schválením všech výše popsaných instancí, byl jiţ jeho provoz značně 

liberální a stíţnosti, pokud se objevovaly, padaly především na hluk, který provoz klubu 

někdy provázel. 

Jiný případ však poukazuje i na moţnost zásahu proti politicky nevhodnému programu 

a přeci jen existující „ideovou bdělost“ některých jedinců. I kdyţ je tento případ nejspíše dosti 

výjimečný, objevil se v klubu na koleji 5. května v roce 1982 problém s vystoupeními učitele 

z FAMU: 

 

„V jeho vystoupeních, vysoce odborně fundovaných, atraktivních (s největší 

návštěvností) a výjimečných v programové skladbě praţských VŠ klubů, se 

zhruba v posledních šesti měsících objevily nevhodné politické naráţky a i 

chování doc. K. na jevišti neodpovídalo poţadavkům na hosta VŠ klubu a 

VŠ učitele. […] Aniţ jsme byli předem upozorněni, po zprávě vedoucího 

pedagogických dozorů doc. B., vedení UK nedoporučilo další spolupráci 

s doc. K.“
232

 

 

Je tedy patrné, ţe i někteří členové pedagogického dozoru v kolejích plnili předepsanou 

„kontrolní“ úlohu. Fakultní výbor SSM FVL, resp. jeho člen zodpovědný za klub, se však 

poukazem na kvalitu přednášek a jejich oblíbenost mezi studenty snaţil zachovat další 

působení přednášejícího v klubu a tím i kvalitu a pestrost jeho programu (o kterou mu patrně 
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 HOLÝ, Jiří; VOLNÁ, Katka (eds.), Tato fakulta bude rudá, cit. d., s. 454. Rozhovor s Petrem A. Bílkem pod 

názvem „Byla to směšnohrdinská doba“. 
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 Viz kapitolu Pravidla ţivota na kolejích a jejich vyjednávání. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Zpráva o činnosti vysokoškolského klubu 5. květen, cit. d. Anonymizováno 

autorem. 
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šlo především), kdyţ jej ještě podpořil přípisem „přesto se domníváme, ţe bylo moţné řešit 

situaci dohodou s doc. K. tak, aby jeho programy pokračovaly se vzestupnou kvalitou.“
233

 

 Vytváření programu vysokoškolských klubů nepochybně doprovázela značná forma 

toho, co bychom mohli nazvat autocenzurou. Členové klubových rad věděli, kde leţí 

mantinely, ve kterých si mohou dovolit se pohybovat, zároveň však zkoušeli, kde je moţné 

tyto hranice posunout o něco dále, bez toho aniţ by tomu byla věnována větší pozornost. 

Někdy se spoléhali na nevědomost nadřízených osob a nemoţnost zkoumat všechny návrhy 

dopodrobna, jindy poukazovali na vysokou odbornost pořadu, na jeho oblíbenost – a tedy na 

spokojenost návštěvníků klubu, pro které je tu klub především. Spolu s tím pak docházelo 

k typickému přejímání ideologického diskursu, kterým svazáci ospravedlňovali i poţadavky, 

které s ním neměly nic společného. Všemi těmito prostředky docházelo k vyjednávání mezi 

studenty a osobami na řídících místech a ke snaze dosáhnout shody v poţadavcích obou stran. 

 Podobné strategie vyjednávání se uplatňovaly i v záleţitosti, v níţ je těţké shledávat 

přímé politické konotace, přesto byla nutně vnímána jako – často nepřiměřená – snaha o 

dohled a umravňování studentů, kteří sice byli oficiálně dospělými osobami, s nimiţ však 

vedení koleje a její předpisy často zacházely jako by tomu bylo právě naopak. Řeč je o jiţ 

zmíněném povolování konzumace alkoholu na jednotlivých akcích v klubu. Jednalo se přitom 

pouze o víno, jehoţ prodej v bufetu navíc musel pro kaţdý konkrétní pořad povolit přímo 

rektorát univerzity.
234

 Dělo se tak spíše výjimečně a patrně z toho důvodu studenti ani příliš 

často o povolení prodeje neţádali. Bylo téměř nemyslitelné, aby byl tento poţadavek schválen 

na diskotéku nebo koncert. Jednou z mála moţností bylo pokoušet se o povolení v případě 

pořadů, při kterých se sedělo na ţidlích. Pravděpodobnost úspěchu pak byla zvýšena i u akcí 

pořádaných organizacemi a skupinami mimo kolej. Těch se však studenti účastnili jen 

výjimečně nebo vůbec. V případě těchto skupin rektorát neshledával nebezpečí, ţe by se 

jejich večírky mohly proměnit ve všeobecné alkoholové opojení (a vše, co k němu můţe 

patřit).  Důleţitější však bylo, ţe univerzita za ně nenesla onen výchovný závazek, který jsme 

ve vztahu ke studentům ilustrovali jiţ na několika místech. Je zároveň pochopitelné, ţe 

rektorát nechtěl nést část zodpovědnosti za nevhodné chování studentů v případě, ţe by se 

objevilo. Mezi tyto akce, za které nesl menší míru odpovědnosti, patřily například úvodní 

večer SVOČ, schůze 2. ZO KSČ nebo večírek „oddílu rugby Slavia VŠ humanitní fakulty.“
235

 

Shovívavost pak rektorát projevoval i na závěrečných setkáních studentů posledních ročníků. 
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 Tamtéţ. Anonymizováno autorem. 
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 Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Hospodářská smlouva mezi ÚSKM a FV SSM FVL, cit. d. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Kulturně-výchovný program VŠ klubu Iuridica na leden 1980. 
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I tato však bylo vhodné vydávat za setkání ZO SSM či RV (ročníkového výboru) SSM, aby 

byla podepřena jejich serióznost.
236

 I v takovémto případě však bylo moţné narazit na 

nesouhlas, na jehoţ základě se pootevírají skutečné názory a postoje aktérů k této 

problematice a téţ jejich vyjednávací a argumentační strategie. 

 

„Jedná se o akci tradiční a studenti se jiţ dlouho předem těší na svůj 

večírek. V minulých letech se nevyskytly ţádné problémy, které by se musely 

řešit disciplinárně či na vyšších stupních. Dá se předpokládat, ţe ani letošní 

večírky by s sebou nepřinesly závaţné problémy (za celý letošní školní rok 

se v klubu prodávalo víno jen jedinkrát-na večeru k MDŢ a večer proběhl 

nad očekávání hladce). […] Domníváme se, ţe zamítnutí se odrazí i ve 

vztahu ke klubu i u niţších ročníků, kteří sledují dění kolem sebe a dá se 

očekávat, ţe by v takovémto případě přestali povaţovat klub za svůj a pro 

sebe.“
237

 

 

Z tohoto dopisu člena FV SSM je zřejmá snaha argumentovat potřebami studentů, těch 

nejstarších, stejně jako nejmladších, a tím, na čem stojí jejich vztah ke klubu, potaţmo 

loajalita k jeho zřizovateli. Zároveň je z něj však zřejmá nejistota, zda by chování studentů 

skutečně odpovídalo normám („dá se předpokládat, ţe ani letošní večírky by s sebou 

nepřinesly závaţné problémy“, „večer proběhl nad očekávání hladce“ – zvýrazněno autorem). 

Zatímco potřeby studentů byly pro všechny sloţky jakkoliv se podílející na řízení ţivota 

v kolejích na předních místech (přinejmenším rétoricky a především jako způsob jejich 

sebelegitimizace), v případě alkoholu pisatel narazil na zcela protikladný přístup. Právě 

alkohol byl na zcela opačné straně, neţ většina ostatních poţadavků studentů ke zkvalitnění 

jejich ţivotů. Odpověď ÚSKM proto byla bezvýhradně záporná: „Zákaz prodávání alkoholu 

platí pro všechny. Povaţují-li studenti klub za svůj jen za předpokladu, ţe se můţe při 

večírcích prodávat víno, pak ať raději otevřeně demonstrují své skutečné stanovisko.“
238

 Na 

případech s vandalismem a hrubým chováním některých studentů
239

 jsme pozorovali další 

zcela pragmatické důvody pro rozhodnutí oficiálně nepodporovat prodej alkoholu. Zatímco 
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v kolejním řádu nebyla o tomto tématu ani zmínka a meze nepřekračující konzumace na 

pokojích spadala spíše do oné sféry společného kompromisu, tak jak byla představena v druhé 

kapitole, oficiální podpora (obzvláště akcí, které měly charakter oslavy a nebyl v nich 

přítomen kulturní prvek) by se zcela míjela s reálně praktikovanou politikou vedení univerzity 

na kolejích. 

Při tomto zřejmém postoji vedení UK k prodeji vína hledali studenti cesty, jak alespoň 

někdy tohoto poţadavku dosáhnout. Stejně však, zdá se, přemýšlely i řídící sloţky univerzity. 

Klubové rady se tak zcela vzdaly moţnosti prodeje vína při koncertech či diskotékách, ale čas 

od času zaţádaly o povolení jeho konzumace na divadelní představení, na poslechové pásmo 

či besedu a rektorát se k tomuto poţadavku v některých případech skutečně postavil kladně. 

Studenti tak opět testovali hranice snesitelného či přijatelného a univerzita čas od času 

skutečně udělala ústupek, aby studenti přeci jen „povaţovali kluby za své“, jak se vyjádřil 

výše citovaný člen SSM. 

 Na příkladu vysokoškolských klubů se ukazuje několik rysů moţného chování osob 

ţijících v reálně socialistické společnosti a snaţících se buď prosadit vlastní zájmy přes určitá 

restriktivní pravidla, kterým podléhají, nebo naopak poţadujících jejich dodrţování, popř. 

snaţících se o jejich „změkčování“. Pro první bylo potřebné osvojení ideologického diskurzu 

a jeho pouţívání při snaze prosadit vlastní poţadavky nebo spoléhání se na nemoţnost 

nadřízených podrobně kontrolovat všechna přání studentů. Pro druhé bylo nezbytné hledání 

míry leţící mezi danými pravidly a potřebou umoţnit studentům realizovat jejich představu 

trávení volného času. V takto rozestaveném poli docházelo k vyjednávání poţadavků obou 

stran a k formování vzájemného kompromisu, který v tomto konkrétním případě umoţňoval v 

zásadě nerušený provoz několika vysokoškolských klubů pro mladé i se všemi jejich 

hlučnými diskotékami a západními filmy. 

 

6.1 Výtah z kulturního programu vysokoškolských klubů 

Pořady ve vysokoškolských klubech lze na základě dochovaných programů rozdělit do 

několika skupin. Vzhledem k profesionálnímu vybavení většiny klubů bylo moţné pořádat 

rozličné pořady i uspokojit poţadavky účinkujících i vystupujících, kteří potřebovali kvalitní 

audiovizuální techniku. Škála pořadů byla relativně pestrá. Pro potřeby přehledu vynechám 

čistě ideologické pořady (besedy k volbám, sjezdům KSČ či SSM) a schůze organizací KSČ, 

SSM apod. Největší zastoupení mezi kulturně-zábavnými pořady měla filmová promítání a 
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diskotéky, následovaná koncerty a tzv. antidiskotékami. Na programech dále byla divadelní 

představení, besedy na různá témata blízká mladým lidem či povídání s osobnostmi veřejného 

ţivota (herci, sportovci apod.).
240

 

 

Filmy: 

Kolejní kluby promítaly v průměru kolem pěti filmů za měsíc. Jejich škála byla poměrně 

pestrá co do časového i geografického rozpětí. Promítaly se filmy s Vlastou Burianem, stejně 

jako slavné československé filmy konce 60. let nebo tehdejší filmová produkce. Filmy ze 

Sovětského svazu střídaly snímky z Francie, Itálie i USA. K zakazování filmů navrţených 

klubovými radami nedocházelo. Na tomto místě prezentuji výběr ze starých, mladších či 

současných (rozuměj kolem roku 1980) a zahraničních snímků promítaných v jednotlivých 

klubech: 

 

- Poslušně hlásím, Baron Prášil (pod názvem Kdyţ Burian Prášil), Funebrák, Svět patří 

nám 

-  Markéta Lazarová, Světáci, Ostře sledované vlaky, Limonádový Joe, Petrolejové 

lampy 

- Bouřlivé víno, Den pro mou lásku, Hon na kočku, Panenství a kriminál, Smrt stopařek 

- Maratonec, Velký Gatsby, Kramerová versus Kramer, Rocky, Dvojčata, Povolání 

kaskadér, Mackennovo zlato, Horečka sobotní noci 

 

Diskotéky: 

Diskotéky se ve vysokoškolských klubech pořádaly často a byly hlučné, o čemţ svědčí i 

stíţnosti občanů bydlících v blízkosti kolejí, následná měření hluku obvodními hygieniky a 

poţadavky na omezení produkce po 22. hodině.
241

 Jakou hudbu diskţokejové vozili do klubů, 

se bohuţel v programech nedočteme. Víme jen, ţe reprodukovanou hudbu tradičně 

doprovázeli mluveným slovem. Diskotéky byly obzvláště rozšířené v klubu Iuridica, kde také 

zaznamenáváme případy vynucené redukce počtu těchto akcí ze strany CŠV SSM a ÚSKM. 

 

Koncerty: 
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 Konkrétní příklady uvedené na konci některých odstavců jsou posbírány z desítek tištěných programů 

vysokoškolských klubů, kluboven a společenských místností uloţených v AUK, f. RUK, Koleje a menzy. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Výsledky měření hluku působeného provozem klubu Juridica; AUK, f. RUK, 

Koleje a menzy, dopis vedoucí 12. správy kolejí UK předsedovi klubu Iuridica, 29. 4. 1983. 
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Studenti si na koleje zvali nejčastěji umělce, kteří nezastupovali ani oficiálně podporovanou 

produkci, ani hudební alternativu (v Československu především punk, který se aţ na uvedené 

výjimky ve vysokoškolských klubech nehrál). Mezi nejčastější hosty patřili umělci kdesi na 

pomezí povolené a „trpěné“ činnosti. Čas od času se však našly i výjimky na obě strany 

tohoto spektra. 

 

- Olympic 

- Hana Hegerová, Framus 5, Vladimír Myšík, Marsyas, Bonsai, Bluesberry, Spirituál 

Kvintet, Jana Koubková, Peter Lipa 

- Abraxas, Praţský výběr, Visací zámek (koncert zakázán) 

 

Poslechové hudební pořady: 

Neboli tzv. antidiskotéky, které si pořádali buď studenti sami, nebo zvali někoho ze starší 

generace hudebních odborníků. V Československu patřil mezi nejznámější hudební 

specialisty Jiří Černý, který často přehrával své desky i na kolejích. Antidiskotéky nebo také 

„poslechovky“ měly podobu přednášky o rockové hudbě a aktuálních trendech spojené 

s pouštěním desek. Antidiskotéky byly mezi vysokoškoláky oblíbené, coţ vysvětluje i jejich 

častý výskyt v programech kolejních klubů. Byly také jednou z mála přístupných a legálních 

cest jak slyšet „západní“, primárně anglosaskou soudobou rockovou hudbu.
242

 Na kolejích se 

občas konala poslechová sezení i pro posluchače váţné hudby. Mezi kapely a písničkáře, 

které uváděli studentští organizátoři antidiskoték, patřili: 

 

- Beatles, Pink Floyd 

- Talking Heads, New Order, Kraftwerk, David Bowie, Depeche Mode 

- Art Bears, This Heat, The Residents, Tuxedomoon, Cabaret Voltaire, Pere Ubu 

- Joan Baez, Simon a Garfunkel, Bob Dylan, Johnny Cash 

 

Besedy: 

Nepolitické besedy lze rozdělit na dva druhy. K jednomu patřilo povídání se známými či 

veřejně činnými osobnostmi (umělci, sportovci, novináři či vědci), k druhému ty, které se 

týkaly problémů a jevů, se kterými se studenti ve svém ţivotě a úměrně svému věku mohli 
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 Více viz VANĚK, Miroslav, Byl to jenom Rock‟n‟Roll? Hudební alternativa v komunistickém 

Československu 1956-1989, Praha 2010, s. 533-540. 
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setkat či se setkávali. Besedy byly tedy do jisté míry výchovné a poučné. Mezi častá témata 

těchto besed patřila problematika uţívání a uţivatelů drog, označovaná slovem toxikomanie, 

či besedy o partnerských vztazích, se sexuology apod. Námětem besed se téţ nezřídka stávala 

ekologie, k níţ se vázala nenápadná kritika poměrů, které v této otázce v Československu 

panovaly. Tyto besedy byly často konány pod záštitou či s odvoláním na ekologické aktivity 

hnutí Brontosaurus, proti kterému, jakoţto součásti SSM, nebylo moţné vznášet přímé 

výhrady. Studenti si tak například dovolili nazvat promítání diapozitivů ze severních Čech 

(kde trávili čas v rámci tzv. prázdnin s Brontosaurem) slovem „Apokalypsa“. Vedle 

severočeského regionu jej však zaměřili i na „ekologické problémy současného světa“ v 

rámci nichţ tak Československo mělo tvořit „pouze“ součást této „apokalypsy“.
243
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Ţádost o povolení uskutečnit program „Apokalypsa“ dne 10. 5. 1983 

v klubovně koleje S.K. Neumanna. 
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7. Zahraniční studenti
244

 

Zahraniční studenti, především z rozvojových zemí, patřili mezi jedno z pravidelných 

témat fakultních i kolejních orgánů v sedmdesátých a osmdesátých letech. Nestalo by se tak 

v nápadně velkém rozsahu, nebýt opakujících se problémů s jejich výukou i celkovou 

společenskou a kulturní aklimatizací. Hlavním problémem písemných výpovědí pocházejících 

jak fakulty, tak z kolejí, je tedy především právě jejich jednostranné zaměření na 

problematická místa pobytu zahraničních studentů a jejich souţití se zdejšími. Při 

rozhovorech s pamětníky se přitom ukazuje, ţe skutečnost nebyla ani zdaleka tak prostá a ţe 

obraz cizinců je v pamětech tehdejších studentů velmi rozmanitý. Srovnáním ústních a 

písemných pramenů se pokusíme ukázat pohled, který by mohl téma, opět pro zdejší 

historickou vědu relativně nové a neprobádané,
245

 zasadit do kontextu konkrétních minulých 

reálií a pomoci tak osvětlení vztahů mezi československými a zahraničními studenty. 

 

V souladu s písemnými i ústními prameny je třeba rozlišit mezi studenty z evropských 

socialistických (výjimečně i západoevropských) zemí a posluchači z Afriky, Asie, popř. 

z Latinské Ameriky. Zatímco u prvních se potíţe spojené s přestupem na vysokou školu 

„podstatněji neliší od problémů československých studentů,“
246

 u druhé kategorie nastávala 

celá řada problémů, které budou analyzovány níţe.
247

 Nepřímý podíl této druhé skupiny na 

vzniku písemných dokladů (dnes archiválií) nás upozorňuje, ţe právě tito studenti, jakkoliv 

byli nepochybně součástí kaţdodenního ţivota všech studentů nejen v kolejích, vytvářeli 

situace, které bylo vhodné či nutné zaznamenat, čímţ byly tyto situace automaticky posunuty 

                                                           
244

 V úvodních odstavcích této kapitoly jsme nuceni vycházet z jediného zdroje, který se nám nabízí k náhledu 

do obecnějšího a institucionálního pozadí studia zahraničních studentů v ČSSR. Tímto zdrojem je fond KSČ FF 

UK nacházející se v Archivu UK a nebohatá nabídka pramenů, které k tomuto tématu nabízí. Tyto prameny tak 

sice nabízí pohled zúţený pouze na filozofickou fakultu a její studenty, obecné potíţe, o kterých citované 

dokumenty pojednávají, se však patrně dají vztáhnout i na ostatní fakulty UK. Specifickou nevýhodou FF (a také 

zřejmě důvodem pro vysoký počet cizinců právě na ní) bylo následující: „O volbě společenskovědních disciplín 

nezřídka rozhodne např. neznalost matematiky, fyziky nebo chemie. […] FF se tak stává vedle právnické fakulty 

a fakulty ţurnalistiky ‚únikovou„ fakultou.“ Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 166. Studium cizinců 

na FF UK. 
245

 O popsání způsobů, kterými se mezi československými občany vytvářel pohled na cizince a cizinu se 

nejnověji pokusil MÜCKE, Pavel, „Před oponou, za oponou…“ aneb obraz cizinců a cizích zemí v paměti 

dělníků a příslušníků tzv. pracující inteligence Československa sedmdesátých a osmdesátých let, in: VANĚK, 

Miroslav (ed.), Obyčejní lidé…?!, cit. d., s. 162-211. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Zpráva o ideověvýchovné práci se zahraničními studenty na 

filozofické fakultě UK. 
247

 Kvantitativně mohlo přitom prvních jmenovaných být více a tito se do písemných pramenů přesto nemuseli 

dostat. Podle seznamu zahraničních studentů na FF UK ve školním roce 1982/83 byl poměr studentů z východní 

Evropy a z ostatních kontinentů asi 1,5 ku 1. Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 44, Seznam 

zahraničních studentů na filosofické fakultě UK ve studijním roce 1982/83. 
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do sféry, která z běţných standardů vybočuje. Vzhledem k celkovému počtu zahraničních 

studentů a dochovanému vzorku pramenů je zároveň zřejmé, ţe tam, kde tyto hovoří o 

„problémových“ zahraničních studentech, je řeč jen o několikaprocentní menšině těchto 

cizinců. V rámci zkoumaného ţivota na koleji však cizinci z rozvojových zemí tvoří jeho 

neoddělitelnou součást, v čemţ nás utvrzuje četnost, s jakou na tyto osoby vzpomínají 

pamětníci. Vedle toho povaţujeme za doklad jisté neoddělitelnosti kolejního světa a studentů 

ze zahraničí i jejich pronikání do veřejného povědomí skrze populární kulturu – konkrétně 

dva filmy z roku 1984, které se dotýkají ţivota na kolejích.
248

 V obou dílech jsou 

spolubydlícími hlavních hrdinů (hrdinky) studenti černé pleti. 

 O politice přijímání zahraničních studentů na československé vysoké školy se 

rozhodovalo mimo fakulty. Jejich představitelé měli dokonce minimální moţnost ovlivnit, 

kteří studenti na nich budou studovat: „FF o jejich přijetí (či nepřijetí) přímo nerozhoduje. 

Nepřímo se je snaţí ovlivnit jen prostřednictvím svých zástupců na závěrečných zkouškách ve 

střediscích (nedoporučeným studentům je pak buď povoleno opakování přípravy, nebo je jim 

ukončeno studium a jsou odesláni do vlasti).“
249

 Zahraniční studenti měli před nástupem na 

vysokou školu v Československu projít ročním přípravným (především jazykovým) kurzem, 

jak ale dokládají stíţnosti na jejich často zcela nedostačující jazykovou úroveň, nebylo to 

pravidlem: „Přijetí studentů bez přípravky FF neovlivňuje vůbec.“
250

 Zahraniční studenti 

navíc byli často na československé vysoké školy vysíláni nikoliv pro jejich prospěch, ale 

z politických důvodů: „Přítomnost zahraničního studenta na československé univerzitě není 

ve většině případů tak zcela dílem náhody, ale i výsledkem kádrové politiky zahraničního 

partnera.“
251

 Nejasná pravidla, která v této praxi panovala, dokládá skutečnost, ţe fakulta 

například na počátku zimního semestru neměla ani závazný seznam studentů, kteří pak 

přicházeli na školu aţ během měsíců října a listopadu.
252

 

 V samotné výuce těchto osob se projevovala jejich často velmi odlišná studijní i 

jazyková připravenost, coţ mělo za následek potíţe s realizací výuky, její pomalejší průběh a 

zaostávání za osnovami, jakoţ i nutnost investovat dodatečnou práci pedagogů. Studenti 

přijíţděli z různých částí zeměkoule a kaţdý byl vybaven vědomostně jinak neţ ostatní, 

v závislosti na dosaţeném vzdělání, kterého ve své zemi dosáhli, ale i na jeho samotné úrovni. 
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 Jde o filmy Láska z pasáţe (reţie Jaroslav Soukup) a Jak básníci přicházejí o iluze (reţie Dušan Klein). 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 166. Studium cizinců na FF UK. 
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 Tamtéţ. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Odborněpolitické aspekty výuky zahraničních studentů. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Zpráva o ideověvýchovné práci, cit. d. 
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Jakkoliv je patrné, ţe výuku provázelo mnoho negativních jevů, „podstatná část [cizinců], byť 

s jistými peripetiemi, FF úspěšně absolvuje.“
253

 S touto skutečností souvisela jak síť 

mezinárodních dohod, tak politická objednávka ze strany některých vysílajících států, které 

vyloučení studentů znesnadňovaly. 

Spolu s problémy s přechodem na odlišný systém studia se u zahraničních studentů 

objevovaly i obtíţe spojené s kulturní a společenskou aklimatizací, nezřídka ponejvíce na 

kolejích, kde většina cizinců bydlela. V letech 1982-1984 docházelo na výuku na Filozofické 

fakultě UK 170 zahraničních studentů, z nichţ většina bydlela na koleji Větrník-sever.
254

 FF 

spolu s FVL tak měly (přinejmenším na počátku osmdesátých let) ze všech fakult Univerzity 

Karlovy zahraničních studentů nejvíce.
255

 Úkolem fakult, jejich komunistických i svazáckých 

organizací bylo zajistit, aby se cizinci cítili v kolejích a potaţmo v celém vysokoškolském 

prostředí co nejpohodlněji, tedy aby zapadli mezi zdejší studenty, jakoţ i normy chování. 

Pro zapojení cizinců do společenského ţivota byla na koleji Větrník-sever zřízena tzv. 

Interrada, která měla zajišťovat právě jejich podíl na ţivotě v koleji a na tvorbě kulturního 

programu. Většího zapojení studentů v této organizaci se však dosáhnout nepodařilo a její 

činnost tak spíše stagnovala, popř. se neprojevovala vůbec. Zahraniční studenti o veřejnou 

činnost v koleji ve většině případů skutečně zájem nejevili.
256

  Pracovali spíše na ambasádách 

a ve svých národních svazech, tedy na místech, která jim umoţňovala kontakt s jejich zemí.
257

 

V kolejích se nejčastěji prezentovali nanejvýše referátem o své zemi.
258

 Pro jejich zapojení do 

veřejného ţivota v koleji jim scházela zřejmá motivace. Vzhledem k jejich starostem s novým 

prostředím, novou řečí a studiem, navíc – na rozdíl od zdejších studentů – s automaticky 

přiděleným pokojem a bez potřeby sbírat body za společenskou angaţovanost do materiálů 

SSM či ubytovací komise kolejní rady (kvůli rozdělování pokojů), neměli potřebu 

angaţovanosti, tak jak ji pociťovali zdejší studenti. Skutečnost, ţe se cizinci těchto forem 

veřejné angaţovanosti neúčastnili, však nelze ztotoţňovat s jejich izolovaností společenskou 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 166. Studium cizinců na FF UK. 
254

 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Zpráva o ideověvýchovné práci, cit. d.; AUK, f. FF UK, FO 

KSČ 1969–1989, k. 44, Seznam zahraničních studentů, cit. d. Dějiny Univerzity Karlovy udávají, ţe mezi léty 

1975 a 1985 studovalo na celé UK mezi pěti a šesti sty cizinci. Viz HAVRÁNEK, Jan; POUSTA, Zdeněk (eds.), 

Dějiny univerzity Karlovy IV, cit. d., s. 309-310. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 166. Studium cizinců na FF UK. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 45, Zpráva o plnění usnesení sekretariátu ÚV KSČ, cit. d. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 78, Zaměření ideově výchovné práce na kolejích ve školním roce 

1985/86, koncepce činnosti kolejní rady FV SSM FF UK. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Hodnocení politicko-výchovné práce na koleji ve školním roce 

1986/87. 



79 

 

chápanou v nejobecnějším rámci, jakkoliv měli svazáčtí funkcionáři tendenci ji takto 

interpretovat. 

 

Místní studenti si často všímali nezvyklého chování hostů ze zahraničí a přisuzovali je 

exotickému původu a pomalé adaptaci na zdejší podmínky. Tyto odchylky se měly projevovat 

jak v chování k ostatním lidem, tak v jejich stravovacích, společenských či hygienických 

návycích. Obzvlášť v případě ústního vyprávění je těţké odlišit, zda jsou tyto vzpomínky 

poplatné tomu, ţe nezvyklé chování cizinců spíše utkvělo v paměti, nebo zda skutečně bylo 

častější neţ u československých, potaţmo evropských obyvatel koleje. Písemné prameny 

vyvolávají podobnou otázku, totiţ zda cizinci nebyli zkrátka více pod dohledem kolejních či 

svazáckých orgánů, ať uţ pro barvu kůţe, řeč či kulturní návyky. Tam, kde máme zachované 

kompletní řady zápisů ze zasedání disciplinární komise kolejní rady, se nicméně ukazuje, ţe 

za stejné přečiny byli trestáni i zdejší studenti. V případě ústních svědectví se pak ukazuje, ţe 

ti pamětníci, kteří s cizinci trávili více času, na ně téměř bez výjimky vzpomínají v dobrém a 

negativní rysy jejich chování se v jejich vyprávěních vyskytují spíše jako výjimka z pravidla. 

Naopak ti, kteří o nich slyšeli spíše jen z doslechu či měli přímo na starosti agendu 

zahraničních studentů jakoţto součást svých povinností, se spíše setkávali s problémovými 

rysy jejich pobytu v Československu. To není samo o sobě překvapivé. Z doslechu či 

z vyprávění druhých se zpravidla dozvídáme jen to, co vyprávějící povaţuje za výjimečné a 

tedy hodné sdělení. Pokud pak bylo potřeba kupříkladu prostřednictvím FV SSM či komise 

pro zahraniční studenty s cizinci cokoliv projednávat, je pravděpodobné, ţe se jednalo o 

problém, spíše neţ konstatování klidného souţití. I ve vzpomínkách prvních jmenovaných 

(tedy těch, kteří s cizinci pobývali častěji a stali se jejich přáteli) se však vţdy objevují 

zmínky o situacích, které byly vyvolané odlišným kulturním zázemím studentů přijíţdějících 

z jiných kontinentů. Jakkoliv tyto nemusely být časté, je zřejmé, ţe tvořily nedílnou součást 

souţití československých a zahraničních studentů. 

Jedním z projevů odlišných kulturních návyků bylo i hrubé chování jednoho cizince 

k druhému, nezřídka ale i ke zdejším studentům či zaměstnancům kolejní správy. Agresivita 

mezi dvěma či více zahraničními studenty často souvisela s národnostní či etnickou 

nevraţivostí. Dva lidé, kteří by se za běţných okolností nesetkali (a pokud ano, tak snadno i 

v případě ozbrojeného konfliktu), se tak mohli potkávat na chodbě praţské koleje.
259
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 Takto se mohli kupříkladu v roce 1982 setkat Íránec s Iráčanem, Palestinec s Izraelcem nebo Afghánec se 

Sovětem. Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 44, Seznam zahraničních studentů, cit. d. 
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Historická nevraţivost mezi národy tak mohla mít na chování zahraničních studentů větší vliv 

neţ „běţné“ neshody mezi dvěma zdejšími studenty. Dalším důvodem pro nekontrolované 

agresivní chování byl snadný přístup k alkoholu, který byl pro studenty kupříkladu 

z arabských zemí v jejich domovině mnohem obtíţnější. Tito studenti navíc často disponovali 

finančním zabezpečením zajišťovaným státy, které je do Československa vysílaly. S tímto 

faktem souvisela i výše naznačená skutečnost, ţe se často jednalo o rodinné příslušníky špiček 

vládnoucích komunistických (či ideově spřízněných) reţimů v daných zemích, kteří toto 

postavení vyuţívali věříce v nemoţnost vyloučit je z ubytování v koleji či dokonce ze 

studia.
260

 Právě toto jejich postavení, pocit vlastní důleţitosti či zkrátka kombinace všech výše 

zmíněných faktorů přispívaly k odlišnému vnímání autorit a obecně mezí tolerovaného 

chování u některých cizinců. 

Konzumace alkoholu byla patrně jednou z hlavních příčin agresivního chování 

cizinců. To samé se nepochybně týkalo i zdejších studentů (viz kapitolu Ţivot na kolejích jako 

stvrzování ideologie komunismu), avšak právě jeho snadná dostupnost pro všechny bez 

rozdílu a patrně i finanční zaopatřenost zapříčiňovaly jeho místy nekontrolovatelnou 

konzumaci. „Po 22. hodině přišel do haly s. K.A.M. silně opilý. Vyšel ven na schodiště, tam 

upadl a zůstal leţet. Přivolali jsme dr. C., který s pomocí přihlíţejících studentů po velké 

námaze ho odtáhl do chodby před výtahy. Zde zůstal leţet v bezvědomí. […] Příslušník VB se 

dostavil velmi brzy a přivedl s. M. k vědomí, takţe byl schopen odjet s výtahem do svého 

pokoje-31/1A, kde byl uloţen do postele.“
261

 „V 19.30 hod. přišel na kolej do haly K.A.M. 

v podnapilém stavu. […] Odešel nahoru do buffe, kde dále popíjel, aţ spadnul na zem a zůstal 

leţet, byl jak v bezvědomí. Naši studenti se ho ujali a dopravili na pokoj.“
262

 

Po poţití alkoholu, ale i bez něj, se u studentů z rozvojových zemí nezřídka 

objevovaly specifické formy agrese a násilí, jak dokládá incident z roku 1974: „…došlo 

k rozsáhlé rvačce, do níţ se patrně zapojili i jiní studenti arabské národnosti. […] J.K. [občan 

ČSSR] utrpěl rozsáhlou trţnou ránu na hlavě, větší ránu kousnutím na levé čelisti a 
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 „Při jednání jen vyhroţoval ţalobou na VB na její noční zákrok a vykřikoval, ţe za ním stojí jeho 

komunistická strana, která to vše vyřídí.“ Viz AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Hlášení porušení KŘ a ţádost o 

nejpřísnější potrestání; „Tady byly určitý mezistátní dohody, takţe nebylo tak jednoduchý takovýho studenta 

vyloučit ze studia…“ Viz rozhovor s Miluší Krejčovou, která měla problematiku zahraničních studentů na 

starosti v rámci SSM. Na agresivního Mongola, který bezdůvodně napadal studenty na koleji „se volali policajti, 

ty ho vţdycky chytli, ale pak z ambasády tatínek zařídil, ţe nikdy nebyl za to souzenej.“ Viz rozhovor 

s Vladimírem Kaiserem. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, opis záznamu č. 1 vrátné z Koleje Kajetánka, 16.11.1983. Anonymizováno 

autorem. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, opis záznamu č. 2 vrátné z Koleje Kajetánka, 22.11.1983. Anonymizováno 

autorem. 
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zádech.“
263

 „K.H. [Irák] […] se dostal do sporu s kolejákem K. [ČSSR] z pokoje č. 363, který 

ho chtěl upozornit na nevhodné chování a rušení nočního klidu. O několik minut později byla 

vyraţena náplň dveří K. pokoje. Z výpovědí všech zúčastněných jednoznačně vyšlo najevo, ţe 

dveře rozbil kolega K.H. […] Jmenovaný student měl jiţ jednou váţný incident na naší koleji 

v roce 1973, kdy napadl noţem studenta B. ze Súdánu a byl jiţ jednou vyloučen z koleje.“
264

 

Národnostní sounáleţitost cizinců v novém prostředí se neprojevovala jen jejich 

činností v národních svazech či občasnou přípravou tematických národních večerů, nýbrţ i 

snahou pořádat v kolejích neformální setkání. I zdejší obyvatelé byli svědky spolčování 

příslušníků jednoho národa na pokojích: „Ty z těch rozvojovejch zemí drţeli pospolu, a tudíţ 

se jich tam vměstnalo patnáct, do toho pokoje, a teď tam vesele pokřikovali…“
265

 „Na pokoji 

121B bydlí student S.R. […], který v tuto dobu nebyl doma. Návštěva 7 cizinců přijela za ním 

a přijala ji studentka K.H. […] Na vyzvání bezpečnosti, co tam všichni dělají, studentka byla 

velmi výřečná a oznamovala, ţe jmenovaní nemají, kde spát a ţe přišli na návštěvu. VB […] 

všech sedm cizinců z budovy vyvedla. […] [S.R.] po neúspěchu v jednání dostal svoji 

návštěvu v pozdních nočních hodinách oknem do budovy…“
266

 Ubytovávání krajanů či 

jiných cizinců bylo u zahraničních studentů buď častější neţ u českých, nebo si jich kolejní a 

samosprávné orgány více všímaly. Kolejní samosprávy novým studentům zpočátku zpravidla 

tyto prohřešky odpouštěly, avšak (a nebo právě proto) se tato provinění opakovala velmi 

často. Spíše neţ o zaměření se na kontrolu pokojů zahraničních studentů šlo však patrně o 

něco jiného. Jak vzpomínala pamětnice, která měla v druhé polovině sedmdesátých let (ve FO 

SSM) na starosti problematiku zahraničních studentů, největším problémem, se kterým se 

setkávala, byla jejich neschopnost adaptovat se na místní zvyklosti a právní řád.
267

 Podle 

jejích slov byli někteří zvyklí, ţe řád v jejich zemích trestal zcela jiné věci, neţ pravidla, se 

kterými se setkali v Československu. Vedle prosté neochoty či neschopnosti respektovat 

psané normy nastávaly konkrétní problémy kupříkladu v otázce souţití muţů a ţen a práv 

vyplývajících pro oba aktéry tohoto souţití. Postavení ţeny v jejich domovině bylo často 

značně odlišné od středoevropských zvyklostí.
268

 Někteří jedinci měli problém se této odlišné 

pozici přizpůsobit. Pamětník bydlící v prvé polovině osmdesátých let na koleji Hvězda 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, nepojmenovaný dokument z 19.3.1974. Anonymizováno autorem. 
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 AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Disciplinární komise. Zápis z jednání dne 20.5.1976. Anonymizováno 

autorem. 
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 Viz rozhovor s Petrem A. Bílkem. 
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 Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, Hlášení porušení KŘ a ţádost o nejpřísnější potrestání. 
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 Opět upozorňujeme, ţe toto neplatí o všech studentech. Lidé, kteří měli tuto agendu na starosti, se 

pochopitelně potýkali právě s těmi jednici, u kterých se tyto problémy vyskytly. 
268

 Viz rozhovor s Miluší Krejčovou. 
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vzpomínal na situaci, kdy na kolej přišli policisté a hledali jistého občana Afghánistánu. Poté 

co Afghánce vypátrali, byl skutečně odveden a později odsouzen. Jeho prohřeškem bylo právě 

majetnické aţ násilné chování k české dívce, která se s ním rozešla, avšak on nebyl s to si tuto 

situaci připustit.
269

 

 

Přes ne vţdy ukázněné chování poţívali cizinci v kolejích značné privilegovanosti. 

V prvé řadě byli uchráněni přistýlek a nutnosti stěhovat se o letních prázdninách, někteří 

dokonce bydleli na jednolůţkových pokojích. Například v případě koleje Větrník-sever 

docházelo k ubytovávání cizinců na separátních patrech. To byla patrně jediná moţnost, jak 

zamezit kupříkladu nutnosti vystěhovávat studenty z kolejí v období letních prázdnin, zároveň 

se tím však nijak nepomáhalo zapojování cizinců do společenského ţivota, ani jejich 

aklimatizaci. Fakulta sice podporovala smíšené ubytování, ale českoslovenští studenti o něj 

velký zájem nejevili. Usoudila zároveň, ţe „nařizovat společné ubytování není vhodné, 

nebylo by to prospěšné z hlediska klidu na koleji.“
270

  Zcela odlišná politika však byla v této 

otázce zavedena kupříkladu na kolejích Fakulty ţurnalistiky (na Hvězdě). Ta nastavila 

pravidla, dle kterých měli všichni zahraniční studenti v 2. a 3. ročníku studia bydlet na 

smíšených pokojích s Čechoslováky. Dle vzpomínek pamětníka o tomto pravidle nikdo 

nediskutoval a snad i právě proto bylo společné souţití bezkonfliktní.
271

 

Při rozmisťování zahraničních studentů do pokojů však někdy docházelo k 

nepromyšlenému mísení osob z odlišných kulturních okruhů, coţ mohlo vést k různým, ve 

vyhrocených případech násilným, konfliktům.
272

 Moţná i proto se u cizinců projevovaly 

tendence obcházet pravidla a zajistit si neoficiálními cestami samostatný pokoj. Vzhledem 

k mnoha stům obyvatel kolejí bylo patrně nemoţné hlídat, zda jsou všechny pokoje naplněny 

dle rozpisů, čehoţ vyuţívali právě zahraniční studenti a na pokojích tak nezřídka přebývali 

sami.
273

 Je obtíţné odhalovat důvody, proč by se tato snaha projevovala jen u zahraničních 
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 Viz rozhovor s Jiřím Kryšpínem. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Zpráva o ideověvýchovné práci, cit. d. 
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 Viz rozhovor s Jiřím Kryšpínem. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Odborněpolitické aspekty výuky, cit. d. Viz pozn. 259. 
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 „…Hlavní pozornost však byla věnována nedostatkům, které ovlivňují ţivot na koleji: […] zahraniční 

studenti (nezájem o obnovení Interrady, blokování celých pokojů pro jednotlivce)…“ Viz AUK, f. FF UK, FO 

KSČ 1969–1989, k. 67, Zápis z veřejného aktivu komunistů FF UK bydlících na koleji, konaného dne 

5.11.1987; „Jsme upozorňování na […] údajnou praxi devizových úplatků za separátní pokoj.“ Viz AUK, f. FF 

UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Odborněpolitické aspekty výuky , cit. d.; „Tam byl, taková šedá eminence […], 

takovej ten mezičlánek, ale to byl ten reálnej člověk, s kterym všichni ty Afghánci a ty další, ty mu řikali ‚Ahoj„ 

a bylo vidět, ţe to je ten člověk, kterej to má pod palcem. […] Některý ty cizinci bydleli sami a rozhodně 

papírově tam měli někoho psanýho…“ Viz rozhovor s Petrem A. Bílkem. Zmíněná „šedá eminence“ byl 
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studentů a u zdejších nikoliv,
274

 a je dnes také zcela nemoţné najít konkrétní důkazy. Vidět 

však za touto domněnkou cílenou snahu naznačovat, ţe zahraniční studenti kupčí s pokoji bez 

přesvědčení, ţe tomu tak skutečně je, se nejeví pravděpodobné vzhledem k citovaným 

písemným pramenům, které není důvod označovat v tomto směru za nestranné. Důvody, proč 

chtít bydlet na samostatném pokoji však cizinci měli. Jednou z indicií je jiţ naznačená 

skutečnost, totiţ, ţe tito občas vyuţívali pokoje k aktivitám, které přesahovaly běţný 

„provoz“ na studentských kolejích.
275

 Stejně tak však mohli tímto způsobem řešit pocit 

odcizení, neochotu přizpůsobovat se ostatním spolubydlícím nebo pocit vlastní výlučnosti 

vycházející z jejich postavení v jejich domovině. 

Snaha poukazovat na prohřešky cizinců (tedy pravý opak pozitivní diskriminace při 

rozdělování pokojů) naopak byla evidentní v případě, ţe kárná komise nebo vedení koleje 

usilovalo o jejich vyloučení z ubytování. V těchto případech však byla argumentace 

poukazující ke konkrétním důvodům, proč je jejich setrvání v koleji přinejmenším nevhodné, 

zcela zřejmá a oprávněná. K tomuto závěru se dospívalo po opravdu váţných nebo neustále se 

opakujících přestupcích. V některých případech však mohlo i přesto být obtíţné cizince 

z koleje vyloučit. Ţádost o vyloučení posílala kolej Domu zahraničních styků MŠ, který 

patrně musel tuto ţádost schválit a studentovi opatřit náhradní ubytování. Protoţe 

ministerstvo školství se podílelo na přijímání cizinců na československé vysoké školy, bylo 

pro něj pochopitelně nepříjemné tyto studenty vylučovat z ubytování, obzvláště byli-li to 

členové komunistické strany ve své zemi apod.
276

 

 

Řadu vzpomínek však v jejich bývalých spolubydlících zanechaly i pozitivnější 

stránky chování cizinců, například osobité jídelní zvyklosti. Zatímco fakultní dokument si 

                                                                                                                                                                                     
zaměstnanec ubytovací kanceláře koleje. Jiný pamětník podezíral vrátnou, ţe brala od cizinců (patrně 

nestudentů) peníze za moţnost přespat na koleji přes noc. Viz rozhovor s Vladimírem Kaiserem. 
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 Je však pravděpodobné, ţe nepsaná pravidla mezi studenty, zaměstnanci koleje a mladými funkcionáři (viz 

kapitolu Pravidla ţivota na kolejích a jejich vyjednávání) vystavěla hranici, do níţ se podvody s obsazováním 

pokojů jednoznačně nevešly, protoţe byly nejen nekolegiální, ale téţ značně riskantní a postiţitelné. Jak jsme 

naopak viděli, někteří cizinci tyto hranice nerespektovali či vůbec nevnímali. 
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 Viz např. AUK, f. RUK, Koleje a menzy, nepojmenovaný zápis: „15.4.1983 se v 6.15 hodin dostavili na kolej 

2 příslušníci VB a 1 muţ v civilu a poţádali s. B., vrátnou na koleji, aby je doprovodila na pokoj 218, kde bydlí 

S.H., protoţe má u sebe dámskou návštěvu, pro kterou si přijeli. […] Na pokoji byl cizí muţ a slečna. S.H. je 

přivedl v 13.30 na kolej, půjčil jim svůj pokoj a sám spal na 206 u M. […] Bylo zjištěno, ţe se jedná o tuniského 

státního příslušníka, […] který je zde na stáţi a bydlí od 9.4-20.4.83 v hotelu Internacional. […] Dne 18.4.83 

zaplatil S.H. za pokoj Kčs 218,-…“ Na tomto zápisu je pozoruhodné téţ, ţe „vrátná, která měla noční sluţbu, s. 

D., je pustila na kolej, protoţe S.H. přislíbil, ţe ráno vše vyřídí a vyrovná v ubytovací kanceláři,“ coţ je ve 

zřejmém rozporu s pravidly kolejního řádu, jejichţ plnění má vrátná nejen dodrţovat, nýbrţ přímo vynucovat. 

Anonymizováno autorem. 
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 Viz např. příklad Súdánce M. K. v AUK, f. RUK, Koleje a menzy, dopisech 6. správy kolejí UK Domu 

zahraničních styků MŠ z 24. 11. 1983 a 17. 4. 1984. 
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stěţoval, ţe „náboţenská tradice vykazuje u poměrně pokrokových studentů retardující vliv 

ve vztahu ke stravě,“
277

 pamětníci dnes vzpomínají spíše na specifické chuťové preference 

zahraničních studentů. Mnozí z pamětníků uvedli vaření či alespoň způsoby stravování mezi 

nejběţnější (a vzhledem k tomu, ţe je povaţovali za hodné vzpomenutí, asi také v mnohém 

nejspecifičtější) aktivity, které byly na kolejích podnikány. V souvislosti se zahraničními 

studenty pak hovoří o nezvyklé, avšak vítané pestrosti ve stravě, kdy se „na jídelníčku“ 

střídala tradiční jídla ze všech kontinentů. V jiném případě však také o nezvyklých 

surovinových kombinacích či neznalosti určitých postupů a zákonitostí: „Oni [Afričané] si 

třeba vařili fazole […] a neotevřeli to a najednou – prásk a fazole visely po celý tý 

kuchyňce.“
278

 

Souţití československých studentů s cizinci se, ostatně jako naprostá většina 

společenských aktivit v koleji, odehrávalo v soukromí a v běţném denním styku a tak se 

zmínky o něm dostávají do písemných pramenů jen velmi obtíţně. Ty proto interpretují jejich 

pasivní roli ve veřejném ţivotě v koleji jako jejich izolovanost. Podle vzpomínek pamětníků, 

kteří se zahraničními studenty sdíleli pokoj, patro či kuchyňku, se však mezi nimi ve spoustě 

případů vyvinuly běţné, někdy i vřelé přátelské vztahy. Ve chvíli, kdy však tito studenti 

porušili pravidla, jejich příslušnost k jiné kultuře a rase byla záhy zmiňována jako vysvětlení 

jejich chování i důvod k obezřetnosti. To platilo jak pro funkcionáře, tak pro běţné studenty. 

Zahraniční studenti si tak dokázali vytvořit zcela běţné místo mezi ostatními spolubydlícími, 

avšak ve chvíli, kdy došlo z jejich strany k porušení řádu, docházelo u zdejších studentů 

k rychlému překódování a vynořil se pohled hledící na cizince prizmatem zaostalých či 

neadaptabilních. 
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 AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 79, Odborněpolitické aspekty výuky, cit. d. 
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 Viz rozhovor s Vladimírem Kaiserem. 
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Závěr 

Zeptáme-li se dnes pamětníků, jak vzpomínají na svoje léta strávená na 

vysokoškolských kolejích, dostane se nám ve většině případů odpovědi, ţe to byly jedny 

z nejlepších let jejich ţivota. Pro většinu z nich zejména silně kontrastují s druhým 

nejnavštěvovanějším místem, vysokou školou, na kterou jsou jejich vzpomínky (především 

týkající se výuky a povinností plynoucích z členství v SSM) často ambivalentní aţ negativní. 

Na rozdíl od povinných předmětů marxisticko-leninské filozofie či politické ekonomie a 

občasně kontrolované účasti na schůzích SSM byl pobyt na kolejích pro mnohé oázou klidu a 

spontaneity v protikladu k předpisy svázanému prostředí zpolitizované vysoké školy. I zde 

však docházelo k napětí mezi představami několika skupin. Zatímco studenti (většinu 

svazáckých funkcionářů nevyjímaje) chtěli mít na koleji klid na odpočinek, zábavu, 

společenské vyţití,
279

 oficiální pravidla a jejich garanti ţádali „klid na koleji“,
280

 za kterým 

spatřovali především dodrţování kolejního řádu, tiché přijetí panujících společenských 

pravidel a vzájemné souţití bez viditelných rozporů a konfliktů. Jakkoliv se představa klidu 

částečně různila, cíl sledovala vlastně totoţný. Obě strany si přály dosáhnout určitého statu 

quo, který jim zajistí moţnost realizovat svoji představu „klidu“. 

Většina studentů i funkcionářů prostě hledala cesty, jak uskutečňovat své zájmy. Tato 

snaha je vedla k uzavírání různých spojenectví a dohod jak se zaměstnanci kolejí, tak s jinými 

studenty. Ti, kteří měli na starost funkci v kolejní samosprávě, navíc neuzavírali spojenectví 

jen se svými druhy, ale téţ – a především – s oficiálním ideologickým diskurzem, který jim 

umoţňoval buď vytvářet zdání, ţe na kolejích skutečně odvádí kus povinné ideologické práce, 

nebo podpíral a legitimizoval jejich snahu o prosazení vlastních (či kolektivních) zájmů, jak 

jsme viděli například v případě vyjednávání o programech vysokoškolských klubů. Protoţe 

v kolejích byly od studentů vyţadovány relativně malé „úlitby“ stran různých ideologicky 

povinností (viz kapitolu Ţivot na kolejích jako stvrzování ideologie komunismu) a moţnosti, 

jak dosáhnout svého „klidu“ byly vcelku široké, studenti v tomto prostředí neprojevovali 

výrazné známky nespokojenosti. 

Všem skupinám a zájmům, které se zde střetávaly, byl dán poměrně velký prostor pro 

jejich vyjednávání a realizaci. Reţim, který na kolejích panoval, byl jistě v mnohém odrazem 

celostátního oficiálního ideologicko-politického diskurzu, protoţe ale formy a postupy 
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 „…[funkcionáři] si uţ odslouţili své dva tři roky ve svazácké funkci, a teď chtějí mít na koleji klid. Na 

přespání, na zábavu.“ Viz AUK, f. FF UK, FO KSČ 1969–1989, k. 67, Zpráva o podílu aktivu komunistů, cit. d. 
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prosazování oficiální ideologie směrem „na periferii“ slábly (ať uţ za základě změny obsahu 

původního diskurzu nebo menším důrazem kladeným na toto konkrétní prostředí), bylo 

vyhraňování se proti němu opravdu váţně míněným zájmem jen málokoho, kdo v tomto 

prostoru pobýval. A protoţe míru autonomie a moţností nesrovnáváme s dnešními poměry, 

ale stavíme ve vztahu k tehdejšímu státnímu uspořádání, můţeme konstatovat, ţe prostor pro 

vyjednávání a v nemalé míře také moţnosti seberealizace studentů byly díky kodifikovanému 

systému dohledu, který se zároveň mísil s důrazem na studentskou samosprávu, relativně 

otevřené, pokud dotyčný dokázal přistoupit na existující pravidla a zasadit své zájmy do 

kontextu oficiálně garantovaného řádu. V tomto smyslu byly koleje pro jejich obyvatele po 

mnoha stranách uţitečným „cvičištěm“ pro jejich budoucí ţivoty, protoţe pobyt na nich 

názorně ukazoval, které normy jsou normami reálně socialistické společnosti. Na jednu stranu 

to byl kodifikovaný systém pravidel a jejich garantů, kteří na jejich dodrţování dohlíţeli, na 

stranu druhou moţnost dojít s pravidly i jejich reprezentanty určité dohody či dokonce shody. 

Byla-li toto představa „normálnosti“, nemuselo pro mnoho studentů být těţké tuto ţivotní 

perspektivu přijmout. 
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