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Tématem disertační práce Kopřivnice v procesu politické změny 

1989/1990 je popis a analýza událostí souvisejících s rozpadem posttotalitního 

autoritářského režimu v ČSSR a přechodem k demokracii v podmínkách středně 

velkého severomoravského města Kopřivnice. Cílem je nejen zachytit průběh 

politických změn následujících po 17. listopadu 1989, ale také společenských a 

hospodářských, které následovaly. Aby bylo možné vůbec předložené téma 

uchopit, práce nezačíná již zmiňovaným 17. listopadem, ale vrací se k událostem, 

které mu předcházely. Jako klíčové pro proces tranzice vnímám dění, ke kterému 

dochází nejen na vnitropolitické, ale zejména na mezinárodní scéně. Svým 

obsahem tedy práce zahrnuje časově události od počátku roku 1986 do 

listopadových komunálních voleb v roce 1990. Rok 1986 je vybrán proto, že na 

komunální úrovni došlo k posledním volbám do městského národního výboru a 

orgánů lidosprávy. 

Na celostátní úrovni je problematika tranzice 1989/1990 již poměrně dobře 

zpracovaným tématem. Zejména díky pracím autorů Michal Pullmann Konec 

exeprimetnu. Přestavba a pád komunismu v Československu (Praha 2011); Jiří

Suk – Labyrintem revoluce (Praha 2003), Občanské fórum I., II. (Brno 1997, 

1998); Milan Otáhal Opozice, moc, společnost (Praha 1994), Opoziční proudy 

v české společnosti 1969-1989 (Praha 2011), Sto studentských revolucí (spolu 

s M. Vaňkem, Praha 1999); Miroslav Vaněk Vítězové? Poražení?(Praha 2005), 

Mocní? A bezmocní? (Praha 2006), Obyčejní lidé…?! (Praha 2009); Jan Měchýř 

Velký převrat či snad revoluce Sametová? (Praha 1999); Jana Bureš Občanské 

fórum (Praha-Plzeň 2007), Toman Brod (eds.) Proč jsme v listopadu vyšli do ulic? 

(Brno 1999) apod. Z řady zahraničních připomeňme alespoň: Beata Blehova Der 

Fall des Komunismus in der Tschechoslovakei (Vienna 2006), Gabriela Ziaková 

Les élites tchéco-slovaques de la veille de la Révolution de velours à l’entrée 

dans l’Union européenne (Bordeaux, 2009), Ella Zadoružnjuk Ot krušenija 

Pražskoj vesny k triumfu „barchantnoj“ revoluci (Moskva 2008), Robin Shepherd: 

Czechoslovakia the Velvet Revolution and Beyond (Bansingston 2000), James 

Herbert Krapfl Revolution with a human face politics, culture and commmunity in 

Czechoslovakia 1989-1992 (Stanford 2007), Niklas Perzi, Beata Blehova and 

Peter Bachmaier (eds.): Samtene Revolution (Frankfurt am Main 2009) a řadu 
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dalších (Valeš, Petráš: 2014). Z prací politologů jsou nejznámější od Vladimíry 

Dvořákové, Jiřího Kunce, Jana Bureše nebo také Marka Ženíška.

Průběhem tranzice na komunální úrovni se velmi úspěšně zabývá Lukáš 

Valeš, který ve svých pracích dokumentuje způsob, jakým docházelo k přechodu 

k demokracii zejména v Plzeňském kraji. Podílel se na vzniku sborníku Rok 1989 

v Plzni a západních Čechách, Zrod demokratických politických systémů okresů 

Klatovy, Domažlice a Tachov a publikoval Listopad ´89 v Klatovech aneb Klatovy 

v přelomových letech 1989 – 1990. Po těchto pionýrských pracích v oblasti 

zkoumání české tranzice přibývají díla popisující s rozdílnou podrobností přechod 

k demokracii také v dalších městech. Téma Sametová revoluce v Litomyšli 

(východní Čechy) zpracoval regionální badatel Martin Boštík1, Jiří Petráš se 

věnoval vnímání listopadových událostí místními špičkami komunistického režimu 

v jižních Čechách (Listopad 1989 ve světle pramenů jihočeského krajského 

výboru KSČ České Budějovice)2 apod. Světlo světa spatřila také první 

komparace revolučních událostí v roce 1989 v československém a 

východoněmeckém pohraničí (Čermáková, B. a kol.: Občanská odvaha vstupuje 

do politiky: 

1989/1990: Občanské fórum v Chebu, Nové fórum v Plavně).3 20. výročí 

Sametové revoluce také přineslo řadu vzpomínek tehdejších pamětníků –

studentů, aktérů revoluce apod. Ty alespoň částečně zmapovaly dané téma ve 

městech Ústí nad Labem (severní Čechy), Zlíně (dříve Gottwaldov – Zlínský kraj), 

Opavě (česká část Slezska) ( Valeš; Petráš 2014). apod.4

Rozšíření listopadové revoluce z Prahy do regionů a jednotlivých českých 

měst bylo klíčovou podmínkou jejího úspěchu. Dosavadní aktivity české opozice 

                                               
1 Boštík, M.: Sametová revoluce v Litomyšli, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl 2009.
2

Petráš, J.: Listopad 1989 ve světle pramenů jihočeského krajského výboru KSČ České 
Budějovice. In: Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, XXXIV, 1997, č. 4
3

Čermáková, B. a kol.: Občanská odvaha vstupuje do politiky: 1989/ 1990: Občanské fórum 
v Chebu, Nové fórum v Plavně, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2009. Historický výzkum 
listopadových událostí na území bývalého Německa patří k nejpokročilejším v rámci celé bývalé 
střední a východní Evropy. Z bohaté produkce připomeňme alespoň: Rassloff, S.: Friedliche 
Revolution und Landesgründung in Thüringen 1989/90, Erfurt 2009; Dornheim, A. Politischer 
Umbruch in Erfurt 1989/1990, Wien 1995; Linder, B, Für ein offenes Land mit freiem Menschen, 
Leipzig 1994 a desítky dalších.
4

Kol.: Sametová revoluce v Ústí nad Labem. Svědectví studentů po dvaceti letech, UJEP, Ústí 
nad Labem 2009; 
Bobák, F.: Moje svědectví o listopadových událostech ve Zlíně, Zlín 2009; Binar, A., Plaček, R.: 
Opava 1989 ve vzpomínkách, Slezská univerzita, Opava 2009.
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a disentu troskotaly mimo jiné právě na tom, že se omezovaly téměř výhradně jen 

na velká centra – Praha, Brno, Bratislava. Měla-li mít Sametová revoluce reálný 

úspěch, musela být tentokrát do dění vtažena doslova celá země. Revoluční 

události se zdaleka neomezovaly na vývoj v centru - právě v místech svého 

života prožívala česká veřejnost Listopad 89 bezprostředně.

Disertační práce proto vychází z hypotézy, že pro úspěšné završení 

přechodu k demokracii je rozhodující nejen změna poměru politických sil 

v centru, v případě Československa v Praze, ale také v ostatních částech státu. 

Dle typologie přechodů k demokracii je právem tranzice let 1989/1990 v ČSSR 

označována za přechod k demokracii zdola (Bureš 2007), tedy přechod, jenž byl 

zapříčiněn podporou široké veřejnosti, která se vzepřela vládnoucímu režimu. 

Předložená práce se proto zaměřuje nejen na analýzu politických poměrů 

v Kopřivnici, ale zkoumá také vztahy širší v kontextu s danou lokalitou ovlivněné 

prudkým nárůstem obyvatelstva v 70. a 80. letech, výsadním postavením 

národního podniku Tatra a samozřejmě místní tradicí. 

Podrobit analýze přechod k demokracii v podmínkách středně velkého 

severomoravského města má pro politologii velký význam. Tranzice na 

komunální úrovni by mohla být brána jako završená po bezproblémovém 

uskutečnění komunálních voleb. Komunální volby jsou označovány jako volby 

druhého řádu, tedy volby, které přímo neovlivňují politické dění v dané zemi. 

Tvoří však pomyslnou základnu pyramidy v hierarchii voleb. Zpravidla na 

komunální úrovni se poprvé etablují „nové tváře“ politických stran či jiných 

uskupení, jež pak dále budují svou politickou kariéru. Tento fakt jen dokazuje, že 

komunální politika je významným prvkem volebního systému umožňujícím 

nejužší kontakt občana se státní mocí.

Jedná se o případovou studii. Město Kopřivnice poskytuje ideální příklad 

proměny obce s nevelkým významem v průmyslové centrum výroby nákladních 

automobilů pro celou RVHP. Přestože by se u města velmi úzce propojeným 

s jediným velkým podnikem a zaměstnavatelem dala očekávat přinejmenším 

shovívavost vůči režimu, opak byl pravdou. Poměrně brzy po listopadových 

událostech na Národní třídě obyvatelé projevují zájem o dění v Praze a shánějí 

relevantní informace ze zahraničního rozhlasového vysílání, nebo přímo z centra 
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dění Prahy. Iniciativa občanů tak dokládá, že tranzice na lokální úrovni si 

zasluhuje pozornost pro bližší prozkoumání.

V první kapitole jsou popsány obecné rysy posttotalitního autoritářského 

režimu v ČSSR před rokem 1989 a předpoklady pro změnu, které se začínaly 

postupně objevovat v rámci samotného Československa a jeho společnosti. Tyto 

předpoklady jsou samozřejmě uvedeny do souvislosti s vývojem v zahraniční,

zejména se změnou kurzu v Sovětském svazu a změnou politického myšlení 

v okolních státech. 

Druhá kapitola se zaměřuje na vysvětlení základních milníků v historii 

města, které ovlivnily jeho rozvoj, skladbu obyvatelstva a význam v rámci 

regionu. Pozornost je také věnována n. p. Tatra, který měl do roku 1989 zásadní 

vliv na chod města a jeho další rozvoj. 

V kapitole Reflexe Kopřivnice před 17. listopadem 1989 je popsán systém 

fungování národních výborů, jejich orgánů a význam ve státní správě. Analyzuji 

aktuální situaci ve městě těsně před 17. listopadem 1989 z pohledu vedení města 

řízeného městským národním výborem. V jaké pozici se nacházelo vzhledem 

k živelně se rozrůstajícímu městu a jakým problémům muselo čelit. Zároveň je 

věnována pozornost místnímu M-klubu jako prostoru poskytujícímu možnost 

setkat se s neoficiální kulturou a myšlením, což zejména bezprostředně po 

událostech na Národní třídě sehrálo důležitou úlohu.

Čtvrtá kapitola popisuje průběh dní těsně po 17. listopadu. Zaměřuji se na 

popis událostí, jak za sebou následovaly – prosakování prvních zpráv o 

událostech na Národní třídě a reakcí na ně, která vyústila ve formování 

opozičních sil. Přítomnost koordinované opozice nebyla do listopadu nijak patrná, 

ovšem po násilném potlačení studentské demonstrace, jež posloužila jako 

roznětka konfliktu s režimem, se v krátké době objevují osobnosti, které 

personálně zajistí samotný proces předávání moci ve městě. V kapitole je také 

rozebrán profil jednotlivých osobností. 

Vznik Občanského fóra v Kopřivnici byl významným okamžikem, avšak do 

současnosti v podstatě nezdokumentovaným, proto je mu věnována pátá 

kapitola, ve které za pomoci metody orální historie se zakladateli Občanského 

fóra v Kopřivnici a porovnáváním dochovaných archivních materiálů se pokouším 
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definovat na základě získaných informací, kdy vlastně bylo fórum v Kopřivnici 

založeno, neboť tento fakt nebyl doposud nikde zveřejněn a také narátoři si jej 

nedokázali přesně vybavit, což jen potvrzuje, v jak dynamickém prostředí bylo 

Občanské fórum zakládáno. 

Založení nebo spíše zformování občanského fóra je považováno v dané obci 

vždy za významný milník v průběhu revoluce, protože:

1. Je jasným signálem, že obyvatelstvu nebo alespoň jeho části se donesly 

informace o událostech na Národní třídě v Praze.

2. Informovaná část obyvatelstva na získaná fakta zareagovala zvýšeným 

zájmem o další vývoj a zpravidla dochází ke ztotožnění s požadavky  

opozice.

3. Občané mají potřebu sdílet a participovat na dalším dění a dokončení 

započatých změn.

4. Ukazuje, že v dané obci se již opozice zformovala a je připravena 

k jednotnému postupu při vyjednávání s držiteli moci.

Za zmínku stojí fakt, že v celé řadě českých obcí OF nevznikla ani zde 

neměla žádný vliv a jejich vedení zůstalo beze změn až do komunálních voleb.

Organizace demonstrací a příprava generální stávky byla významným 

úspěchem opozice představované Občanským fórem, proto také jim je věnována 

pozornost. Čtvrtá část je pak uzavřena pohledem na reakci komunistického 

vedení města a jeho stanoviskům. 

V šesté kapitole je porovnán vývoj během prvních deseti dní po zásahu na 

Národní třídě v centru dění Praze, dalším velkém městu Plzni a středně velkými 

městy typologicky podobnými Kopřivnici. Pozornost je zaměřena zejména na to, 

jak rychle se šířily informace a jak na ně občané reagovali. Porovnán je také 

způsob formování opozice, jenž vyvrcholil založením místních občanských fór. 

Problematické zajišťování informací a postavení lokálních médií je náplní 

sedmé kapitoly. Popsán je v ní postoj zahraničních médií a jejich velký význam 

těsně po zákroku proti studentům, stanovisko Československé televize, ČTK, ale 

také pozice jednotlivých deníků a vývoji v jejich přístupu k aktuálním informacím. 
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Z hlediska města Kopřivnice pak popisuji, jak se postupně prolamovala 

informační bariéra v jediném kopřivnickém médiu - týdeníku Tatrovák. 

Osmá kapitola je věnována tzv. přechodové fázi, tedy období od 16. ledna 

- demise rady městského národního výboru - do 24. listopadu 1990, kdy se 

konaly komunální volby do městského zastupitelstva. Během tohoto období se 

mění politické zastoupení v plénu Městského národního výboru v Kopřivnici, 

dochází ke kooptacím, jednáním formou kulatých stolů a úpravě legislativy, která 

musela nutně předcházet jak červnovým parlamentním, tak listopadovým 

komunálním volbám. 

V kapitolách věnovaných parlamentním a komunálním volbám je 

analyzován zejména vliv, jaký měly tyto volby pro kopřivnický region a také jakou 

úlohu sehrál v širších souvislostech. Popsáno je také formování nových 

politických subjektů kandidujících ve volbách, přípravě jejich volebních programů, 

kandidátek a volební kampani – způsobu prezentace jednotlivých politických 

subjektů, účasti voličů na jejich mítincích, ale též vlivu médií na voliče.

Poslední kapitola se zaměřuje na období po volbách v roce 1990. Občané 

v nich definitivně potvrdili legitimitu odehrávajících se společenských změn. 

Popsán je zde proces výměny elit ve vedení města, jejich působení před 

komunálními volbami a jejich nová činnost. 

Pramennou základnu pro tuto práci představovaly historické prameny, 

ovšem období přelomových let 1989–1990 je známé jejich nedostatkem zejména 

proto, že události se odehrávaly ve značném shonu, žádné oficiální záznamy o 

událostech se neprováděly a klíčové materiály nebyly rovněž archivovány. Situaci 

z hlediska dostupnosti informací také ztěžuje fakt, že na území Kopřivnice 

neexistovalo žádné pravidelné místní periodikum, které by o probíhajícím dění 

informovalo. Výjimkou byl pouze Tatrovák, v němž se objevovaly díky 

provázanosti podniku s městem informace také z veřejného dění, ovšem jeho 

informační povinnost se vázala hlavně k podniku. Redakci Tatrováku, jak je

uvedeno v sedmé kapitole, poměrně dlouhou dobu trvalo, než se v něm začaly 

objevovat nezkreslované informace. S podobnými problémy se setkáme také při 

bádání v oblasti prvních demokratických voleb. Použita byla proto metoda orální 

historie při rozhovorech s účastníky listopadového dění, zejména aktivisty z řad 
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zakladatelů Občanského fóra v Kopřivnici, ale také představiteli samotné

komunistické strany ve městě, například předsedy Městského národního výboru 

v Kopřivnici. Přístup a ochota podat svědectví o nedávných událostech umožnily 

poměrně uceleným způsobem prozkoumat proces politické změny v podmínkách 

středně velkého města, nahlédnout do obsahů politických vyjednávání, prvních 

střetů politických sil, formování pluralitního stranického systému. Zejména díky 

těmto osobním kontaktům se dále podařilo shromáždit materiály, které tito 

pamětníci měli uschovány a podávají často jediné svědectví o listopadových 

událostech.

Další neméně důležitou pramennou základnou, bez níž by toto téma 

nebylo možné zpracovat, byly dnes již klasické politologické práce z řad českých 

politologů Jiřího Kunce, Maxmiliána. Strmisky, Petra Fialy, Michala Klímy, Pavla 

Šaradína. V problematice studia přechodů k demokracii byly cennými oporami 

práce Milana Otáhala, Miroslava Vaňka, Jiřího Kunce, Jiřího Suka, Jana Bureše, 

Martina Ženíška, Lukáše Valeše a dalších. Práce těchto autorů uvádím 

v závěrečném seznamu literatury.

Všechna zmíněná fakta nám mohou být základnou pro další zkoumání 

v oblasti přechodů k demokracii na regionální úrovni, vývoje, formování 

stranického systému a politické kultury, stejně jako vypořádávání se s nedávnou 

minulostí na počátku 90. let 20. století. Jsem si jist, že tato práce bude pro mne 

odrazovým můstkem pro další zkoumání přechodů k demokracii na místní úrovni

a budu velice rád, pokud poslouží také dalším zájemcům o tuto problematiku. 

V Kopřivnici 20. 5. 2014 ……………………………………………
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