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Abstrakt (česky) 

   Autor se pokusí postihnout proměnu KSČ ve vztahu k sobě samé a okolnímu prostředí zvláště 

v období od 17. listopadu do 21. prosince 1989. Využije přitom především články z Rudého práva 

a stenografický záznam z mimořádných zasedání ÚV KSČ 24. a 26. listopadu 1989, který vyšel 

pod názvem Poslední hurá. Považuje za vhodné dát do souvislosti události listopadu a prosince 

1989 s politickým vývojem v ČSSR v lednu, na přelomu června a července, a v říjnu 1989. 

    Tento pokus o analýzu bude vycházet ze zásad obecné lingvistiky Ferdinanda de Saussure 

a diskurzivní teorie Ernesta Laclau a Chantal Mouffe. Jako metoda pracovního postupu bude 

využita kombinace hegemonické analýzy a dekonstrukce. Při analýze proměny KSČ se autor 

především pokusí opřít o tři zásady, které vyplývají z diskurzivní teorie.

    Identita nemá pevně danou podstatu, ale je vytvářena v politických bojích o obsah konkrétních 

pojmů. Dochází k pokusům plně ukotvit identitu jednotlivců, skupin, společnosti. Identita ale není 

nikdy hotová, protože je možné dosáhnout jen jejího částečného ukotvení. 

    Politické boje se vedou také o hranice společnosti – kdo ní patří a kdo je z ní naopak vyloučen. 

Přičemž nelze jednoznačně natrvalo určit, co je vnitřek a vnějšek – je to sporné. Nejasnost o tom, 

kudy přesně vedou hranice společnosti, umožňuje zpochybňovat identitu politických aktérů. 

    Současně probíhá boj o hegemonii – konkrétní skupiny i jednotlivci se snaží tvrdit, že jen oni 

(a nikdo jiný) mají předem daný nárok reprezentovat celek – tedy ty, které pokládají za součást 

společnosti. 

    Na základě těchto zásad diskurzivní teorie a analýzy jednotlivých materiálů se autor pokusí 

přispět k lepšímu pochopení událostí listopadu a prosince 1989 v ČSSR – byť na ně pohlíží 

z určitého úhlu pohledu, který nelze pokládat za komplexní.

 



Abstract (in English) 

The author tries to describe the transformation of the Communist Party of Czechoslovakia in 

relation to itself and the surrounding environment, especially in the period from 17th November to 

21st December 1989. He will use primarily the articles from Rudé právo and a stenographic record 

of the unscheduled session of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia on 

24th and 26th November 1989 which was published under the name Poslední hurá. He considers it 

appropriate to put into context the events of November and December 1989, with political 

development in Czechoslovakia in January, at the turn of June and July, and in October 1989.

This analysis attempt will be based on the principles of general linguistics of Ferdinand de Saussure 

and discourse theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. The combination of hegemonic 

analysis and deconstruction will be used as a method of workflow. When analyzing the 

transformation of the Communist Party of Czechoslovakia, the author attempts to rely primarily on 

three principles deriving from discourse theory.

The identity is not a fixed essence but it is created in the political struggles of the content of specific 

concepts. There have been attempts to fully fixate the identity of individuals, groups, society. But 

the identity is never finished because it can be achieved only its partial fixation.

The political struggles are also concern about frontiers of the society – who belongs to it and who is 

vice versa excluded from it. At the same time it cannot be identified permanently clearly what is 

inside and outside – it is questionable. The lack of clarity about where the frontiers of the society 

lead exactly, allows to question the identity of political actors.

At the same time there is a struggle for hegemony – specific groups and individuals are trying to 

say that only they (and nobody else) have a predetermined claim to represent the whole – that is, 

those who are regarded as part of the society.

Based on the principles of discourse theory and analysis of each material, the author attempts to 

contribute to a better understanding of the events of November and December 1989 in 

Czechoslovakia – although they are viewed from a certain point of view which cannot be 

considered complex.
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Seznam zkratek: 

CZV KSČ – celozávodní výbor Komunistické strany Československa

ČKD – Českomoravská-Kolben-Daněk

ČSL – Československá strana lidová 

ČSR – Česká socialistická republika

ČSS – Československá strana socialistická 

ČSSR – Československá socialistická republika

ČSSŽ – Československý svaz žen 

ČVUT – České vysoké učení technické

FS ČSSR – Federální shromáždění Československé socialistické republiky 

HOS – Hnutí za občanskou svobodu

JZD – Jednotné zemědělské družstvo

KC OF – Koordinační centrum Občanského fóra 

KSČ – Komunistická strana Československa

KSS – Komunistická strana Slovenska

KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu

MV (i MěV) KSČ – městský výbor Komunistické strany Československa

NDR – Německá demokratická republika

OF – Občanské fórum

OKD – Ostravsko-karvinské doly 

OV KSČ – okresní výbor Komunistické strany Československa

PÚV KSČ – předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa

RP – Rudé právo

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci

SSM – Socialistický svaz mládeže

StB – Státní bezpečnost

ÚRO – Ústřední rada odborů 



USA – United States of America (Spojené státy americké) 

ÚSD AV ČR – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky 

ÚV KSČ – ústřední výbor Komunistické strany Československa

ÚV KSSS – ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu

ÚV SSM – ústřední výbor Socialistického svazu mládeže

VB – Veřejná bezpečnost

VONS – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

VPN – Verejnosť proti násiliu

ZO KSČ – základní organizace Komunistické strany Československa



Úvod 

Tato diplomová práce Boj o hegemonii podle KSČ představuje pokus, jak aplikovat diskurzivní 

teorii Ernesta Laclau a Chantal Mouffe na československý kontext. Oproti zadání, které je uvedeno 

ve Studijním informačním systému, došlo k určité změně přístupu autora k definování vlastního 

předmětu práce.

   Autor v původním zadání vymezoval sledované období roky 1986-1989, respektive k tomu 

přiřazoval některé dokumenty z roku 1970 – jako Poučení z krizového vývoje ve straně 

a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Takto nastavené vymezení lze ovšem považovat pro diplomovou 

práci za příliš široké. Autor se rozhodl pro celkové kvalitativní zúžení tématu na období od 17. 

listopadu 1989 do 21. prosince 1989, s tím ovšem, že se k tomu rozhodl přiřadit některé události 

před 17. listopadem 1989, což umožňuje jednak vytvoření srovnávací základny a současně tím autor 

upozorňuje na to, že témata jako Palachův týden, Několik vět, vystoupení Miloše Jakeše na 15. 

zasedání ÚV KSČ a dopisu Obrody členům KSČ, byla zmiňována některými diskutujícími 

na mimořádném zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989.

   Došlo nejen k časovému, ale i tematickému zúžení samotného předmětu práce – výhradně na to, 

jakým způsobem se proměnil komunistický diskurz, respektive to, jak KSČ pojímala sebe samotnou 

i své okolí a jak se tento pohled na svět proměňoval. Nebude tedy kladen takový důraz na činnost 

opozice, jak by mohlo z původního zadání vyplývat. Na druhou stranu Komunistická strana 

Československa neexistovala jen sama o sobě, reagovala na podněty okolního prostředí – 

ovlivňovali ji například dopisy kardinála Tomáška premiéru Adamcovi v době Palachova týdnu, 

petice Několik vět, dopis Obrody členům KSČ či prohlášení Občanského fóra k politické situaci. 

    Cílem práce není primárně vysvětlit příčiny pádu komunistického režimu, není jím vysvětlení 

celospolečenské změny na konci roku 1989, ale je jím snaha o postihnutí proměny KSČ v tom, jak 

se veřejně prezentovala v Rudém právu, jak řešila svoji vlastní identitu a jak skrze tyto proměny 

vnímala ty druhé a změny kolem sebe – jak nazírala hranice společnosti a sebe samé jako skupiny.

   Autor pokládá důraz na proměnu KSČ za prostředek, jak přispět k lepšímu pochopení 25 let 

starých událostí – byť se tady jedná jen o jejich určitý výsek. Nejde o to chválit či zatracovat KSČ, 

ale vidět ji jako integrální součást české politické historie. Lepší pochopení minulosti není možné 

bez alespoň částečné snahy porozumět tomu, jak tehdy lidé uvažovali. 

   V neposlední řadě stojí za výběrem tématu také snaha aplikovat teorii, která vzešla z marxismu, 

na skupinu, která se na něj odvolávala. 
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   Možná, že tím skutečným důvodem, který autora vede k výběru tohoto téma, leží v samotném 

důrazu teorie na změnu, na to, že věci nemusí být nutně takové, jaké jsou, že identity nemají pevně 

danou podstatu – že autorovi jde o postihnutí této změny. 

    Základní výzkumná otázka by mohla znít takto: V čem se proměnil pohled KSČ na sebe 

samotnou a okolní prostředí? Respektive se lze také zeptat: Co umožnilo tuto proměnu?, případně: 

Kdy se odehrála zásadní změna v pojímání světa? 

   Tuto výzkumnou otázkou (či výzkumné otázky) lze operacionalizovat následujícím způsobem: 

Jak Komunistická strana Československa pojímala svou vlastní identitu? S jakými pojmy ji  

spojovala? Dále se lze také zeptat: Jaké byly stanovovány politické hranice společnosti? Které 

politické identity byly vnímány jako protikladné? Mezi kým byly vytyčovány politické hranice, a 

jaké pojmy k tomu přispívaly? - Kdo tedy byl vylučován ze společnosti? Kdo byl vylučován z KSČ 

jako skupiny a kdo byl naopak do ní začleňován? Používala KSČ ve vztahu ke společenskému 

prostoru spíše logiku ekvivalence, či diference – a jak se to měnilo v čase?  

   Je klíčové upozornit na tu skutečnost, že na základě diskurzivní teorie Laclau a Mouffe je možné 

tvrdit, že to, co je možné považovat za vnitřek a za vnějšek, je nestálé, proměnlivé, sporné. Právě o 

to jde – postihnout změnu toho, koho KSČ počítala do lidu a koho nikoli, a koho brala za 

komunistu, za člena vlastní skupiny – jak se kategorie vnitřku a vnějšku proměňovaly, stejně jako 

vnímání politické situace, toho, kdo je váš nepřítel, spojenec, koho reprezentujete apod. 

   Hypotézu lze pojmout jako interpretaci politické krize identity KSČ, odhalování její 

partikulárního charakteru po 17. listopadu 1989: Politická krize identity KSČ po 17. listopadu 1989 

se projevila v neschopnosti přisoudit některým skupinám jednoznačnou politickou identitu – zvláště 

se to týkalo studentů, pojmout události jako střet protikladných táborů. Výklad toho, kudy vedou 

politické hranice, se následně rychle měnil. Ve svém důsledku to pak vedlo k reformulaci 

komunistické identity a KSČ jako skupiny – vymezením se proti bývalému vedení a současně snahou 

o opětovné začlenění bývalých členů KSČ, vyloučených či vyškrtnutých po roce 1968. 

   Metoda pracovního postupu bude spočívat především v rozboru článků z Rudého práva 

(a Posledním hurá – stenografickém záznamu z mimořádných zasedání ÚV KSČ z 24. a 26. 

listopadu 1989), kde bude právě zkoumáno především to, jak jsou vytvářeny politické hranice 

společenského prostoru a jak jsou označováni různé skupiny či jednotlivci – tedy jaká je jim 

připisována politická identita. 

   Výběr Rudého práva jako hlavního pramene pro analýzu proměny komunistického pohledu svět 

je dán tím, že tento deník jej právě veřejně reprezentoval, představoval se jako orgán ÚV KSČ – 
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snažil se prosazovat názor vedení KSČ jako správný, závazný výklad událostí a takto ho předával 

veřejnosti jako celku, ale současně určitým způsobem reagovalo na názory ostatních. 

    To je možné vysledovat zvláště v redakčních článcích – úvodnících, Slovech ke dni, glosách. 

Dále se je možné opřít o statě komunistických představitelů, oficiální dokumenty mimořádného 

sjezdu, zprávy předsednictva (generálního tajemníka) atd. Autor se vyhnul citování z dopisů – 

redakce nezveřejňovala všechny dopisy, vybírala především ty, které podporovaly její argumentaci. 

   Tento problém se vyskytuje také v případě představení diskuze na mimořádném zasedání ÚV 

KSČ z 24. listopadu 1989 – právě to, co bylo vynecháno v tiskovém orgánu ÚV KSČ, je možné 

odvodit při konfrontaci se stenografickým záznamem v Posledním hurá. Tento zdroj obsahuje ještě 

stenografický záznam diskuze na ÚV KSČ z 26. listopadu 1989 – tím se ovšem autor v této práci 

nezabývá, protože ji Rudé právo v listopadu 1989 vůbec nezveřejnilo. Při analýze diskuze z 24. 

listopadu 1989 byly použity jen některé z těch příspěvků, které předcházely oznámení o kolektivní 

rezignaci vedení KSČ. Tady to představuje určitý předěl – diskuze pak měla jiný charakter, protože 

se do ní více promítaly personální otázky.

   Pokus o diskurzivní analýzu druhé poloviny 80. let v ČSSR představuje práce Michala Pullmanna 

z roku 2011 Konec experimentu – která byla zaměřena na celospolečenskou změnu, Pullmann 

se snažil zjistit příčiny zhroucení normalizačního konsenzu. Ale svůj rozbor skončil v zásadě před 

17. listopadem 1989. 

   Bezesporu důležitým materiálem pro hodnocení vztahu vedení KSČ k nezávislým iniciativám 

představuje sešit Vedení KSČ o disentu a opozici z roku 1999, v kterém byly publikovány 

dokumenty z let 1986-1989. Pro hodnocení poměrů uvnitř Komunistické strany Československa – 

postojů jednotlivých komunistů i organizací k politické situaci obecně a k vedení KSČ – poskytuje 

dobrý přehled další sešit Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky z roku 1999 

Situační zprávy ústředního aparátu KSČ 20. listopadu – 1. prosince 1989. Pokyny a směrnice 

vedení KSČ nižším stranickým složkám 19. listopadu – 1. prosince 1989. 

    Tato diplomová práce obsahuje dále 16 kapitol a Závěr. První dvě kapitoly jsou úvodní. V první 

kapitole je rozebírán teoretický aparát – obecné lingvistiky Ferdinanda de Saussure a diskurzivní 

teorie Ernesta Laclau a Chantal Mouffe s důrazem na pojetí jazykového znaku, diskurzu, 

politických hranic, politické identity, reprezentace, společenského antagonismu, hegemonie a také 

možného způsobu, jak aplikovat hegemonickou analýzu a dekonstrukci na KSČ. 

    Druhá kapitola zasazuje autorův rozbor jednotlivých článků Rudého práva do kontextu 

politického vývoje v Československu v letech 1987-1989, kdy je větší pozornost věnována situaci 
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v roce 1989, od Palachova týdne až po mimořádný sjezd KSČ, respektive zvolení Václava Havla 

prezidentem. 

     Třetí, čtvrtá a pátá kapitola se věnují rozboru některých materiálů před 17. listopadem 1989 – 

úvodníků Rudého práva z 20. a 27. ledna 1989, dopisu kardinála Tomáška premiéru Adamcovi, 

petici Několik vět, článkům RP z 30. června a 1. července 1989, dopisu Obrody členům KSČ a 

úvodnímu vystoupení generálního tajemníka Miloše Jakeše na 15. zasedání ÚV KSČ v říjnu 1989. 

   Šestá kapitola se zaměřuje na bezprostřední interpretaci demonstrace ze 17. listopadu 1989 

v článku RP z 18. listopadu a následném úvodníku z 20. listopadu 1989. Sedmá kapitola rozebírá 

dva články ve vydání Rudého práva z 23. listopadu 1989 – úvodník a stať Rudolfa Hegenbarta. 

Osmá kapitola se zabývá především diskuzí na mimořádném zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989. 

Devátá kapitola představuje reakci na výsledky tohoto zasedání – ze strany OF a aktivu pražských 

komunistů. 

   Desátá kapitola rozebírá úvodník RP z 27. listopadu 1989 – jeho pohled na další mimořádné 

zasedání ÚV KSČ z 26. listopadu 1989. Jedenáctá kapitola představuje pohled Rudého práva 

na generální stávku v úvodníku z 28. listopadu 1989. Dvanáctá kapitola rozebírá projev generálního 

tajemníka Karla Urbánka na celostátním aktivu KSČ z 28. listopadu 1989. Třináctá kapitola 

se zabývá Slovem ke dni RP z 1. prosince 1989, které reagovalo na zrušení ústavně zakotvené 

vedoucí úlohy KSČ.

   Čtrnáctá kapitola se věnuje rozboru návrhu Akčního programu KSČ Za demokratickou 

socialistickou společnost v ČSSR, zveřejněném v Rudém právu 2. prosince 1989. Patnáctá kapitola 

se zabývá pohledem redaktora RP Michala Podzimka na okresní konference KSČ v textu z 12. 

prosince 1989. 

   Šestnáctá kapitola rozebírá čtyři dokumenty mimořádného sjezdu KSČ z 20. a 21. prosince 1989 

– Akční program KSČ, Prohlášení k občanům ČSSR, Provolání k bývalým členům KSČ, 

vyloučeným a vyškrtnutým po letech 1968-1969, Usnesení k posouzení politické odpovědnosti 

bývalých vedoucích funkcionářů KSČ. V Závěru autor přináší odpovědi na výzkumné otázky a 

shrnuje tedy, jakým způsobem se proměnil pohled KSČ na sebe a okolní prostředí v závěru roku 

1989.        
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1. Teorie a metoda její aplikace

Pro analýzu proměny Komunistické strany Československa v listopadu a prosinci 1989 je možné 

použít diskurzivní teorii Ernesta Laclau a Chantal Mouffe a zvláště některé její prvky – identitu 

jednotlivců a skupin, politické hranice společnosti, boj o hegemonii. Politická teorie diskurzu 

přitom vychází do určité míry z obecné (strukturalistické) lingvistiky Ferdinanda de Saussure – a 

jejího pohledu na jazykový znak a vztahy mezi znaky. Tyto věci zdánlivě nepolitické povahy 

se následně budou promítat do konkrétní empirické analýzy, založené na kombinaci hegemonické 

analýzy a dekonstrukce. 

1. 1. Obecná lingvistika Ferdinanda de Saussure

1. 1. 1. Duální povaha jazykového znaku

Jazykový znak má duální povahu – je kombinací pojmu a akustického obrazu. Takovým znakem 

může být například slovo „strom“, které v sobě spojuje samotný pojem „stromu“, který ale sám 

o sobě nic neznamená. Znakem se „strom“ stává v okamžiku, když je spojen s konkrétní 

představou. Akustický obraz má tedy psychickou povahu. 

   Duální povahu znaku je však možné vyjádřit jinými termíny. Pojem lze nahradit označovaným a 

akustický obraz označujícím.1 Terminologii je však možné dále upravovat – na základě systému 

vztahů mezi těmito jednotlivými jazykovými znaky.  

1. 1. 2. Systémy vztahů mezi znaky

   Různé pojmy lze od sebe odlišit jak negativně, tak pozitivně. Negativní či diferenční vztah určuje, 

že konkrétní pojem je tím, čím není. (Například „strom“ není „stůl“). Lze ho ovšem vymezit 

pozitivně, a to na základě jeho obsahu – znak tedy lze definovat jako spojení určitého pojmu 

s konkrétním obsahem. Pokud srovnáváme znaky jako negativní termíny, mluvíme o rozdílech, 

pokud pozitivně, tak se jedná o různé protiklady. Obsah konkrétního pojmu je možné tím přesněji 

určit, čím více bude srovnáván s ostatními. („Měsíc“ je protikladem „Slunce“, „Země“, „Venuše“, 

ale také „měsíce“). Znaky tedy nevystupují izolovaně, ale jsou součástí jazykového systému.2 

   Lze využít výše naznačeného příkladu – znaky „Měsíc“, „Slunce“, „Venuše“, „Země“ lze 

v souhrnu označit za řetěz, který je složen z různých jednotek. Tento řetěz se v jazykovědě nazývá 

1 Viz de Saussure, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. 1996, s. 95-97.  
2 Viz tamtéž, s. 142-145, 148-149. 
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promluvou, neboli diskurzem – vztahy mezi jednotkami jsou takzvaně syntagmatické. 

    Něco jiného jsou vztahy asociativní – ty jsou vně promluvy. Různá slova tak lze spojovat 

s různými věcmi – slovo „země“ lze spojit s „planetou“, „krajinou“, „vlastí“, stejně se dá 

postupovat  i u „měsíce“, „slunce“.3 

   Už z těchto základů obecné lingvistiky lze odvodit, že ten samý pojem si lze spojit s různým 

obsahem. Tato potenciální mnohoznačnost tvoří určitý předpoklad politické teorie diskurzu, která 

operuje s tvrzením, že boj o obsah pojmů může mít značné politické dopady – protože těmi pojmy 

mohou být samotné identity, politické hranice. Tím předpokladem je určitá nestabilita, 

nesamozřejmost a proměnlivost věcí – čímž se bude podrobněji zabývat následující podkapitola.

1. 2. Diskurzivní teorie Laclau a Mouffe

1. 2. 1. Politické pojetí diskurzu

Klíčovou vlastností diskurzu z pohledu teorie Laclau a Mouffe je jeho nestabilita – daná nemožností 

dosáhnout plné uzavřenosti struktury, což vede k tomu, že význam lze pouze částečně ukotvit. 

Jedinci a skupiny tak mohou bojovat o obsah pojmů a přitom se snažit ukotvit svou partikulární 

představu o světě jako univerzálně platnou. Diskurzivní boj je tak vlastně spojen s bojem 

o hegemonii – který má jednoznačně politickou povahu.4  

   Boj mezi jednotlivými diskurzy (které lze také definovat jako konkrétní systémy společenských 

vztahů a praktik) vede k formování identit různých subjektů a objektů. Je spojen s vytvářením 

společenských antagonismů a politických hranic mezi těmi, kdo do společnosti patří a těmi, kteří 

jsou z ní vyloučeni. Tento boj se vždy vztahuje k moci – právě proto, že jsou v něm vytvářeny 

vztahy mezi různými společenskými aktéry.5 

    Tato teorie umožňuje tvrdit, že společnost jako taková neexistuje, ale je vytvářena a přetvářena 

v politických bojích mezi různými aktéry, přičemž politická identita jednotlivců a skupin se také 

odvozuje z tohoto boje. Je zde tedy kladen důraz na politickou a společenskou změnu – přičemž ji 

lze zkoumat jak ve vztahu k celku (tedy určitému ideálu, jehož chtějí účastníci boje dosáhnout), tak 

k jeho jednotlivým částem. Je zde přitom silně přítomen prvek interakce – politický boj je spojen 

také s vzájemným ovlivňováním se jeho účastníků – reagují na sebe.

3 Viz tamtéž, s. 150-151. 
4 1) Jorgensen, Marianne; Phillips, Louis J.: Discourse Analysis as Theory and Method. 2002, s. 6-7. 2) Viz také 
Torfing, Jacob: New Theories of Discourse. 1999, s. 81, 86, 92.  
5 Howarth, David; Norval, Aletta J.; Stavrakakis, Yannis (eds.): Discourse theory and political analysis. 2000, s. 3-4. 
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1. 2. 2. Konstrukce politických hranic společnosti

Existují dva základní způsoby, jakým rozdělit společenský prostor a vytvářet hranice mezi různými 

skupinami a jednotlivci. Jedná se konkrétně o logiku ekvivalence a diference. Logika ekvivalence 

umožňuje maximálně zjednodušit společenský prostor na dva protikladné tábory. Ekvivalence 

spočívá v tom, že mezi různými skupinami se hledá to, co je spojuje – v protikladu k někomu 

ostatnímu. Naopak logika diference činí společenským prostor rozmanitějším, kdy se naopak 

hledají rozdíly.6  

    Bylo by ovšem chybou domnívat se, že logiky ekvivalence a diference se pouze navzájem 

popírají – jedna rozvrací druhou. Mohou se také navzájem doplňovat. Dále platí, že boj o hegemonii 

by nebyl možný bez dvou jevů – nestability politických hranic a přítomnosti antagonistických sil.7  

1. 2. 3. Politická identita, reprezentace, společenský antagonismus

Politická teorie diskurzu Laclau a Mouffe je anti-esencialistická: žádná identita, ať už jednotlivce či 

skupiny, nemá předem objektivně danou podstatu. V tomto smyslu jsou identity nahodilé a 

proměnlivé – s časem se mohou měnit. Dalo by se říci, že jsou místně a historicky podmíněné 

průběhem politických bojů o charakter společnosti.8 

    To souvisí právě s nestabilitou politických hranic: dalo by se argumentovat tak, že právě proto, že 

jsou identity jednotlivců a skupin měnitelné, tak není možné autoritativně tvrdit, kudy přesně 

povedou politické hranice společnosti a jaké skupiny a jednotlivce od sebe budou oddělovat. Kdo 

patří do společnosti a kdo je z ní vyloučen, není tudíž věc objektivně daná, ale naopak sporná – co 

je vnitřek a co vnějšek záleží právě na tom, co si o tom myslí různí jednotlivci či skupiny – tedy 

především na tom, jak dotyční identifikují sami sebe a ty ostatní a zda je tento jejich pohled těmi 

druhými přijímán či odmítán.

    Souvisí tím s také otázka reprezentace: kdo má právo za koho mluvit, například v rámci určité 

skupiny, ale lze to vztáhnout ke společnosti jako celku. Laclau a Mouffe přitom odmítají ten pohled, 

že se nejprve vytvoří skupina a ta je následně reprezentována, podle nich obojí vzniká současně.9

   Dalo by se na základě toho tvrdit, že identita individuální i kolektivní je vždy vztahová – politická 

identita se dostává do značné krize a je velmi neukotvená v tom okamžiku, kdy jedinec či skupina 

6 1) Tamtéž, s. 11. 2) Konkrétní příklady použití logiky ekvivalence a diference viz Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal: 
Hegemony and Socialist Strategy. 2001, s. 129-130. 
7 Howarth, David; Norval, Aletta J.; Stavrakakis, Yannis. Op. cit. s. 12, 15. 
8 1) Andersen, Niels Akerstrøm: Discursive Analytical Strategies. 2003, s. XVI. 2) Jorgensen, Marianne; Phillips, 
Louise J. Op. cit. s. 5. 3) Torfing, Jacob. Op. cit. s. 41, 42. 
9 Jorgensen, Marianne; Phillips, Louise J. Op. cit. s. 45. 
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neví, koho vlastně zastupuje a jaké zájmy prosazuje, ale také když neví, čemu chce zabránit. To je 

právě ta situace, kdy se odhaluje její nahodilost a historická podmíněnost. Právě v okamžiku 

politické krize může dojít k její kvalitativní proměně. 

   Podstatným prvkem v této teorii je také společenský antagonismus – otázka protikladnosti identit. 

Žádné dvě identity nejsou nutně protikladné, protiklad lze vytvořit či zrušit v politickém boji. Může 

existovat jeden hlavní protiklad, ale stejně tak může být společenský prostor vyplněn mnoha 

různými společenskými antagonismy. „Skot“ může být „Britem“ - obě identity se mohou navzájem 

doplňovat, ale také mohou být pojaty jako dva neslučitelné protiklady. Záleží přitom na tom, který 

pohled na věc převládne – je o tom veden politický spor.10

1. 2. 4. Koncept hegemonie a jeho duální povaha

Hegemonií lze rozumět nadvládu, převahu, vedoucí úlohu určitého jednotlivce či skupiny nad 

ostatními, které dosahuje tím, že je schopen vnutit svou vůli ostatním. Současně to lze pojmenovat i 

jinak: určitá skupina je schopna překračovat svou partikularitu a prezentovat své požadavky jako 

univerzálně platné – plné hegemonie ovšem není možné dosáhnout.  

   Koncept hegemonie nevymysleli Laclau a Mouffe, ale převzali ho od Antonia Gramsciho. 

Na rozdíl od něj upustili od důrazu na roli dělnické třídy. Boj o hegemonii je politickým zápasem, 

v němž může uspět (alespoň dočasně) kdokoli. 

   Není zde tedy nikdo, kdo by byl vyvolen k tomu, aby univerzalizoval svoji partikularitu – což je 

v zásadním rozporu s pohledem Lenina, který tvrdil, že komunistická strana má historické poslání 

být předvojem dělnické třídy a vést revoluční boj za lepší společenský řád. S Leninovým pojetím 

vedoucí úlohy komunistické strany Laclau a Mouffe nesouhlasí mimo jiné proto, že zde dochází 

k ospravedlňování politické převahy odkazem na vědecké poznání. 

   Hegemonie v gramsciánském pojetí, tak jak ji prezentují Laclau a Mouffe, má zřetelně duální 

povahu – nejen tím, že je skloubením partikularity a univerzality. Lze jí totiž pochopit také jako 

obousměrný proces – jako vzájemné ovlivňování mezi vládnoucími a ovládanými, které drží různé 

skupiny pohromadě jako jednu společnost. 

   Z jedné strany se tedy snaží prosazovat svůj pohled na svět vládnoucí skupina – přičemž je 

častější přesvědčování než používání síly. Z druhé strany je hegemonie do určité míry stabilní tehdy, 

když tuto vládnoucí skupinu ostatní uznávají jako svého reprezentanta – když je přihlíženo také 

10 1) Tamtéž, s. 47-48. 2) Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal. Op. cit. s. 131. 
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k jejich partikulárním zájmům.11 

    Boj o hegemonii je možné pochopit jako souboj různých alternativ, v němž se zápasí o to, která 

představa o charakteru společnosti je ta nejlepší možná. Je to spojeno s nestabilitou – krizí daného 

politického a společenského uspořádání, v němž se nabízí příležitost pro proměnu identit různých 

aktérů a kde se také posouvají politické hranice.

     V té souvislosti je podstatné upozornit na to, že boj o hegemonii nemusí nutně označovat jen 

střet mezi různými politickými skupinami a jednotlivci, ale je ho možné vztáhnout dovnitř těchto 

skupin. Každá skupina se skládá z jednotlivců, kteří usilují o to, aby se ten jejich partikulární pohled 

na svět – ten jejich výklad různých pojmů – stal oficiálním pohledem toho daného subjektu. 

Přičemž tento politický zápas uvnitř různých skupin nelze zcela oddělit od střetu mezi skupinami.

   Je možné dodat, že Antonio Gramsci rozlišoval mezi dvěma formami hegemonie: 

transformismem a expanzivní hegemonií. Zatímco transformismus považoval za strategii buržoazie 

v čase politické a ekonomické krize, expanzivní za strategii proletariátu. Ale je to možné aplikovat 

na různé případy. V zásadě se jedná o rozdíl mezi strategií defenzivní a ofenzivní. 

    Transformismus spočívá v podstatě ve snaze dosavadního hegemona bránit svoji pozici – opírá se 

přitom o pasivní konsenzus mezi různými skupinami a tím se snaží zabránit sjednocení mas proti 

sobě (pod vedením svých potenciálních konkurentů). Preferovanou metodou je přitom kooptace. Je 

to také spojeno s postupným vstřebáváním požadavků různých skupin. Lze to nazvat jako revolucí 

bez lidu – pasivní revolucí. 

    Expanzivní hegemonii lze naopak pochopit jako snahu určité skupiny či skupin stát se 

hegemonem – reprezentovat zájmy ostatních. Je založena na vytváření aktivního konsenzu 

k mobilizaci mas v procesu (anti-pasivní) revoluce za účelem změn v ideologické a politické 

nadstavbě a ekonomické infrastruktuře.12 

    Tady to vyznívá možná až moc „marxisticky“, ale základ je univerzálně aplikovatelný – buď je 

cílem společnost jako celek depolitizovat, nebo mobilizovat. Každý politický zápas je ale vždy 

svým způsobem interakcí mezi různými skupinami, v kterém se mohou dynamicky přetvářet různé 

identity, jak jednotlivců, tak skupin, měnit politické hranice společenského prostoru. Politika 

v pojetí této diskurzivní teorie je věcí vzájemného veřejného střetávání a ovlivňování, kde se nelze 

11 1) Viz Torfing, Jacob. Op. cit. s. 108-111. 2) Howarth, David; Norval, Aletta J.; Stavrakakis, Yannis (eds.). Op. cit.  
s. 14-15, 229. 
12 Gramsci, Antonio: Selections from Prison Notebooks.1971 [1948-1951], s. 55-59, 106-114, 129-133; Mouffe, 
Chantal: Hegemony and ideology in Gramsci. In: Mouffe (ed.). Gramsci and Marxist Theory. 1979, s. 168-205. Zde 
konkrétně s. 182-183; Sassoon, A. S.: State and political strategy. In: Sassoon (ed.). Approaches to Gramsci. 1982, s. 
145. Cit. podle: Torfing, Jacob. Op. cit. s. 111-112.  
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zcela uzavřít před druhými.    

1. 3. Aplikace teorie

1. 3. 1. Možnost propojení hegemonické analýzy a dekonstrukce

Podle Andersena se při aplikaci diskurzivní teorie Laclau a Mouffe nabízí dvě analytické strategie, 

které je možné kombinovat – jedná se o hegemonickou analýzu a dekonstrukci. V rámci 

hegemonické analýzy je předmětem zkoumání snaha jednotlivých partikulárních diskurzů ukotvit 

obsah různých pojmů – dalo by se interpretovat i tak, že hegemonická analýza odhaluje vznik určité 

hegemonie. Dekonstrukci lze pochopit jako opačný proces, kdy je zdůrazněna duální povaha 

hegemonie – přesněji, že každý nárok na univerzalitu je vždycky partikulární.13 

   Daná teorie je založena do určité míry na provázanosti jejích jednotlivých konceptů. Každá 

skupina má větší schopnost univerzalizovat své nároky, pokud dokáže překračovat dosavadní 

politické hranice a získávat spojence. Posuny v politických hranicích jsou klíčové pro proměnu 

různých identit, kdy může být zpochybněna neslučitelnost některých z nich. Záleží právě na tom, 

jaké pojmy se v politickém boji zdůrazňují, jak se chápe jejich obsah – jaké vydávají příkazy 

pro konstrukci politických hranic jak prostřednictvím logiky ekvivalence, tak diference. 

   Může se stát, že určitý pojem, který byl dříve méně důležitý, zpochybní dosavadní politické 

hranice (a začne vytvářet nové) a spolu s tím uvrhne určitou politickou identitu některé skupiny 

do zřetelné krize – a ta určitá skupina bude dříve či později nucena znovu definovat ty pojmy, 

kterými chce oslovit ostatní. Jaké pojmy budou v kterém kontextu důležité, to nelze předem 

odhadnout, je to historicky nahodilé – například v letech 1955-1973 se Perón pokoušel definovat 

„argentinské drama“ jako souboj mezi „sociální spravedlností“ a „sociální nespravedlností“.14

   To, že nemá politická teorie diskurzu daný jasný způsob aplikace, nemusí být nutně nevýhoda. 

Dává to výzkumníkovi určitou možnost použít ty její prvky, které mu podle jeho názoru pomohou, 

pokud možno co nejlépe, postihnout ta témata, která si zvolil – ať už je důvod pro jejich výběr 

jakýkoli. Není tedy nutné spojovat hegemonickou analýzu s otázkou, jak se v boji o ukotvení 

významu vytvářejí diskurzy – ale také je se možné ptát, jak se proměňují politické identity různých 

skupin či jak se v rámci tohoto boje posouvají politické hranice a které skupiny od sebe oddělují. 

V případě dekonstrukce není nutné otázku duality partikulárního a univerzálního nahrazovat – tu lze 

13 Viz Andersen, Niels Akerstrøm. Op. cit. s. 62. 
14 Viz Barros, Sebastián; Castagnalo, Gustavo: The political frontiers of the social: Argentine politics after Peronist 
populism (1955-1973). In: Howarth, David; Norval, Aletta J.; Stavrakakis, Yannis (eds.). Op. cit. s. 24-37. Zde 
konkrétně s. 29. 
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aplikovat  v jakémkoli kontextu.15 

1. 3. 2. Možnost aplikace v ČSSR – vztah KSČ k sobě a svému okolí  

V případě vývoje v Československé socialistické republice je možné se soustředit na to, jakým 

způsobem Komunistická strana Československa redefinovala svoji vlastní politickou identitu a jak 

spolu s tím změnila pohled na některé jiné politické subjekty, což lze především vztáhnout k období 

listopadu a prosince 1989. 

    Na druhou stranu to ovšem nejde brát až tak izolovaně – politické hranice mezi různými 

skupinami se neposouvaly až v listopadu 1989, ale byly projevem destabilizace politické situace v 

druhé polovině 80. let. Určitý zlom je pak možné vidět po lednu 1989 – Palachovu týdnu. 

   Lze přitom zdůraznit také to, že vývoj uvnitř KSČ byl ovlivněn také tlakem okolního prostředí. 

Žádná politická skupina na světě se není schopna zcela izolovat od ostatních. Politický souboj, který 

KSČ vedla s ostatními skupinami, měl určitý dopad dovnitř této organizace. 

   Na vývoji KSČ především v listopadu a prosinci 1989 je také možné ověřit důraz dané teorie 

na anti-esencialismus – že identity nemají žádnou pevnou podstatu. O to je zajímavější tuto teorii 

aplikovat na organizaci, která měla sklon tvrdit pravý opak – na základě marxismu-leninismu.

   Autor se domnívá, že analýza pohledu KSČ (především skrze články v Rudém právu) na politický 

vývoj v ČSSR hlavně na sklonku roku 1989 napomáhá odhalovat proměny komunistické identity a 

s tím související otázky schopnosti reprezentovat ostatní a překračovat politické hranice.

   Cílem analýzy empirického materiálu není postihnout události roku 1989 komplexně – ale spíše 

se zaměřit na určité konkrétní téma.

15 Viz Andersen, Niels Akerstrøm. Op. cit. s. 62.  
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2. Vnitropolitický vývoj v ČSSR na sklonku 80. let 20. století

Než bude přikročeno k analýze článků z Rudého práva a některých dalších materiálů, na základě 

teorie a analytické strategie, představené v předchozí kapitole, je dobré zasadit tyto materiály 

do kontextu tehdejšího politického vývoje v Československu. V té souvislosti lze učinit několik 

důležitých poznámek, které se týkají přístupu k tématu. 

   V této práci je výhradně sledován pohled mocenského centra – z toho hlediska se autor prakticky 

vůbec nezabývá vývojem na Slovensku a jednotlivých regionech. 

   Na druhou stranu však hranice státních útvarů jsou prostupné jak politicky, tak mediálně. 

Vnitropolitický vývoj v Československu byl ovlivňován mezinárodními faktory už jen z toho titulu, 

že ČSSR byla součástí jak RVHP, tak Varšavské smlouvy. V roce 1989 lze jistou roli ve změnách 

přiznat jak politickému vývoji v Sovětském svazu, Polsku, Maďarsku, NDR, ale také působení 

některých zahraničních médií – například rozhlasové stanice Svobodná Evropa. To by ale nemělo 

současně bránit stočení pozornosti nejen k činnosti „domácí“ politické opozice, ale také k pohybu 

uvnitř vládnoucí strany – Komunistické strany Československa, a současně interakci mezi nimi. 

   Přestože zde budou silně zdůrazňovány události ledna, a v ještě větší míře listopadu a prosince 

1989, tak by nebylo úplně správné začít tuto kontextualizační kapitolu z české politické historie až 

Palachovým týdnem v lednu 1989. Události v druhé polovině ledna 1989 lze do určité míry 

prohlásit za určitý předěl ve vnitropolitické situaci. Lze proto najít pádné argumenty. 

  Současně ale  lze na věc pohlédnout i jinak – sebevětší dějinný zlom je ovlivněn a zapříčiněn tím, 

co se odehrálo před ním. Ani Palachův týden, ani sametová revoluce nejsou zcela izolované události 

– jsou výsledkem určitého vývoje. Proto je lepší stručně zmínit i některé události z let 1987 a 1988. 

Z určitého pohledu lze prohlásit léta 1987-1989 za jeden integrální celek, přičemž v této práci bude 

zaznamenán podrobně jen jeho určitý výsek.

2. 1. Obecný přehled – některé trendy let 1987-1989 uvnitř a vně KSČ

Politický vývoj v Československu na sklonku 80. let 20. století je možné nahlížet jak na základě 

činnosti předsednictva ÚV KSČ, tak různých nezávislých iniciativ. Předsednictvo ÚV KSČ – a lidé 

v něm – po svém reagovali na proces přestavby a demokratizace v Sovětském svazu a nějakým 

způsobem se ho snažili uskutečnit v Československu. Jiné politické skupiny i jednotlivci přicházeli 

s jinými koncepcemi – s jinou představou budoucnosti československého státu a společnosti. 

    V této podkapitole nebude kladen důraz na podrobné rozebírání jednotlivých politických 
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koncepcí, ale spíše půjde o to velmi stručně naznačit, s jakými návrhy přicházelo předsednictvo ÚV 

KSČ, k jakým to vedlo rozporům, kdo nově vstupoval do politické arény a jaké to mělo důsledky. 

2. 1. 1. Proces přestavby a demokratizace a jeho dopad na PÚV KSČ

V souvislosti s politickým vývojem v Sovětském svazu – především zasedáním ÚV KSSS v lednu 

1987 a 19. všesvazovou konferencí KSSS na přelomu června a července 1988 – došlo jednak 

k realizaci a přípravě některých opatření v hospodářské a politické oblasti, ale také k neshodám 

v předsednictvu ÚV KSČ, co vlastně přestavba a demokratizace vlastně znamená, které do určité 

míry ovlivnily jeho personální složení před 17. listopadem 1989. 

    Rok 1987 a první polovinu roku 1988 je možné spojit například s veřejnou diskuzí k návrhu 

zákona o státním podniku a přestavbou hospodářského mechanismu, jíž se týkaly dva dokumenty – 

Zásady a Komplexní dokument. Na 7. zasedání ÚV KSČ v prosinci 1987 došlo k výměně na postu 

generálního tajemníka ÚV KSČ – Gustáva Husáka nahradil Miloš Jakeš. Na 9. zasedání ÚV KSČ 

v dubnu 1988 bylo rozhodnuto o řadě personálním změn ve vedení KSČ i státu. 

    Po 19. všesvazové konferenci KSSS se předsednictvo ÚV KSČ na konci září 1988 rozhodlo – 

po určitém váhání – přistoupit i na některé změny v politické oblasti, které měly být schváleny 

na XVIII. sjezdu KSČ, který byl svolán na květen 1990. Byla připravována nová Ústava ČSSR 

(tímto tématem se PÚV KSČ zabývalo již v roce 1987), měl být upraven volební systém, ještě 

před 17. listopadem 1989 projednalo nejužší vedení KSČ návrh nových stanov a zásad programu 

této organizace. Je nutné upozornit, že tempo a rozsah změn, který byl potvrzen na 10. a 12. 

zasedání ÚV KSČ v říjnu a prosinci 1988, nebyl do listopadu 1989 revidován. 

    Proces přestavby a demokratizace v ČSSR vedl v jejím nejužším vedení k personálním změnám, 

které souvisely s rozdílnými pohledy jednotlivých představitelů KSČ na různé pojmy. Na jaře 1987 

se na veřejnost dostal spor Bil'aka se Štrougalem, kdy se na stranu tehdejšího předsedy federální 

vlády postavil Kapek, který na 5. zasedání ÚV KSČ v březnu 1987 pověděl, koho podporuje. Husák 

na to reagoval slovy, že rozpory v předsednictvu nejsou. Na 7. zasedání ÚV KSČ pak Kapek 

jmenovitě kritizoval právě Bil'aka. Jak Antonín Kapek, tak Vasil Bil'ak a Lubomír Štrougal odešli 

z předsednictva ÚV KSČ v průběhu roku 1988 – Kapek v dubnu, Štrougal v říjnu a Bil'ak v 

prosinci. 

    Byl to právě spor Bil'aka se Štrougalem, který napomohl tomu, že se v listopadu 1987 řešila 

na předsednictvu otázka odchodu Husáka z funkce generálního tajemníka. V této záležitosti se 

předsednictvo rozdělilo v poměru 7:4. Ale tato věc byla ústřednímu výboru zatajena. 

25



     Je zajímavé, že to byl Ladislav Adamec, který v listopadu 1987 navrhl Miloše Jakeše do funkce 

generálního tajemníka strany. V průběhu roku 1989 došlo naopak mezi těmito dvěma členy 

předsednictva ke konfliktu. Na rozdíl od generálního tajemníka začal dávat předseda federální vlády 

veřejně najevo svou nespokojenost s (pomalým) postupem přestavby. Do určité míry tak lze říci, že 

proces přestavby a demokratizace vytvářel prostor pro diferenciaci názorů ve společnosti, což 

na druhou stranu nabízelo příležitost i početně malým skupinkám aktivistů oslovovat širší 

veřejnost.1 

2. 1. 2. Demonstrace a růst počtu nezávislých iniciativ

Zvláště od druhé poloviny roku 1988 se začala politická situace v ČSSR měnit. Komunistická 

strana a její vedení bylo konfrontováno se skutečností, že především na území hlavního města Prahy 

docházelo k demonstracím proti režimu, jichž se účastnilo přibližně několik tisíc lidí. Bezpečnostní 

složky zasáhly proti demonstrantům 21. srpna 1988, 28. října 1988, v průběhu Palachova týdne 

v lednu 1989, 1. května 1989, 21. srpna 1989, 28. října 1989. Jediná povolená demonstrace 

nezávislých iniciativ před 17. listopadem 1989 se uskutečnila 10. prosince 1988 při příležitosti 40. 

výročí Všeobecné deklarace lidských práv.2 

    Současně rostl počet nezávislých iniciativ, které se také určitým způsobem snažily formulovat 

vlastní program. Už svojí existencí a zveřejňováním různých prohlášení dokazovaly, že existují i 

jiné alternativy budoucího vývoje československé společnosti, než s kterým přicházelo 

předsednictvo, respektive ústřední výbor KSČ jako celek.   

    6. ledna 1987 se obrátila na veřejnost Charta 77 při příležitosti 10. výročí svého vzniku 

dokumentem Slovo ke spoluobčanům, pod který se podepsali její tehdejší mluvčí Jan Litomiský, 

Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek, a dále Martin Palouš, Anna Šabatová, Jan Štern, Jiří Hájek, 

Václav Havel. 

    18. září 1987 se obrátila dopisem na poslance Federálního shromáždění nezávislá občanská 

skupina Demokratická iniciativa, a to jménem padesáti československých občanů. 11. listopadu 

1989 se prohlásila za nezávislou politickou stranu. Mezí její představitele patřili například Emanuel 

Mandler, Bohumil Doležal, Karel Štindl. 13. února 1988 se po odmítnutí úřední registrace 

prohlásilo za neformální občanskou iniciativu Společenství přátel USA, které zastupovali Petr 

1 Zde bylo téma přestavby zmíněno opravdu stručně. Podrobněji viz: 1) Štefek, Martin: Komunistická strana 
Československa a proces přestavby v letech 1985-1989. 2010, s. 103-138. 2) Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, 
Jiří: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990. 1999, s. 20-23, 25-27, 30-31, 34, 37-38, 
40-41, 46, 48, 55-56, 60, 81-82, 87, 96. 3) Pullmann, Michal: Konec experimentu. 2011, s. 202-206.
2 Viz Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 37-38, 43, 47, 49, 64, 80-81, 93-94. 
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Bartoš, Bedřich Koutný. 

     16. dubna 1988 vydalo své úvodní prohlášení Nezávislé mírové sdružení – Iniciativa 

za demilitarizaci společnosti, a to formou dopisu řadě institucí a organizací (nejen 

československých). Jádro této iniciativy tvořilo pět aktivistů – Tomáš Dvořák, Jan Chudomel, 

Jáchym Kaplan, Hana Marvanová, Jiří Pavlíček.

     28. května 1988 se ustavila nezávislá iniciativa České děti, jejímž hlavním představitelem byl 

Petr Placák. Její úvodní manifest se vyznačuje zřetelně monarchistickým obsahem. 

     8. října 1988 se na Ministerstvo práce a sociálních věcí obrátila Iniciativa sociální obrany, blízká 

Chartě 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). V jejích řadách působili například 

John Bok, Petr Cibulka, Ján Čarnogurský, Stanislav Devátý či Markéta Fialková. 

    15. října 1988 vzniklo Hnutí za občanskou svobodu (HOS), které se na veřejnost obrátilo 

s manifestem Demokracii pro všechny. Mezi jeho zakladatele patřili například Rudolf Battěk, 

Václav Benda, Tomáš Hradílek, Ladislav Lis, Jaroslav Šabata či Alexandr Vondra. 

    8. listopadu 1988 se ustavil Československý helsinský výbor, jehož předsedou se stal Jiří Hájek. 

1. prosince 1988 vznikl Mírový klub Johna Lennona, mezi jehož zakládající členy patřili Ota 

Veverka, Stanislav Penc, Heřman Chromý. 

   V únoru 1989 vydal programové prohlášení přípravný výbor Obrody – Klubu za socialistickou 

přestavbu, který sdružoval některé bývalé členy KSČ („osmašedesátníky“). Předsedou byl tehdy 

Vojtěch Mencl, místopředsedou Josef Domaňský, jednatelem Vladimír Kabrna. Pod tímto 

prohlášením jsou dále uvedeni: Antonín Benčík, Miluše Fischerová, Václav Kural, Josef Stehlík. 

   Na základě tohoto přehledu lze říci, že rok 1988 představoval zásadní zlom v činnosti nezávislých 

iniciativ a jejich schopnosti oslovovat obyvatele ČSSR – v té souvislosti je dobré zdůraznit, že dvě 

iniciativy, založené v roce 1988 – České děti a Nezávislé mírové sdružení – se podílely na 

organizování demonstrace z 21. srpna 1988 v Praze.3 

2. 2. Politická situace v ČSSR od ledna do listopadu 1989

V následující části této kapitoly se budeme specificky věnovat průběhu roku 1989 z hlediska vývoje 

politické situace. Za zásadní události lze v tomto smyslu považovat zvláště Palachův týden či 

Několik vět, ale budou zde zmíněny i některé jiné. Pro lepší pochopení jak událostí samotných, tak 

3 K uvedenému přehledu viz podrobněji: 1) Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 24, 29, 37-38. 2) 
Janišová, Milena; Prečan, Vilém; Suk, Jiří: Hlasy občanské společnosti 1987-1989. 1999, s. 7-12, 26-28, 32-34, 34-36, 
36-46, 51-52, 53-54, 60-64, 86, 88. 
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jejich následné analýzy podle diskurzivní teorie v dalších kapitolách, je nutné zdůraznit i dopad, 

jaký měly tyto události dovnitř členské základny KSČ – což lze chápat jako interakci s okolím. 

2. 2. 1. Palachův týden a jeho dopad

Pojem „Palachův týden“ představuje označení pro sérii demonstrací v týdnu od 15. do 21. ledna 

1989, které se odehrály na Václavském náměstí v Praze a v okolních ulicích, ale jeho součástí byla 

také pouť k hrobu Jana Palacha ve Všetatech, od jehož smrti tehdy uplynulo právě 20 let. Proti 

účastníkům demonstrací byly ze strany policejních jednotek a Lidových milicí nasazeny použity 

obušky, psy i vodní děla. Bezpečnostní složky nezasáhly pouze 18. ledna 1989. Několik desítek 

demonstrantů bylo „vyvezeno mimo Prahu“, 16. ledna byl řada aktivistů, včetně Václava Havla, 

zadržena.4 Na samotných demonstracích byla provolávána podpora Chartě 77, Havlovi, 

Masarykovi, Dubčekovi, Gorbačovovi. Další hesla zněla: „Svobodu!“, „Lidská práva!“, „My 

nejsme živly!“, „Zítra zase tady!“.5 

    Co vedlo některé jednotlivce a skupiny k solidaritě s aktivisty, bylo jednak zadržení Václava 

Havla, a dále samotný postup bezpečnostních složek vůči demonstrantům. Proti zásahům se veřejně 

postavil pražský arcibiskup, kardinál František Tomášek, který poslal 20. a 21. ledna 1989 

předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi dva dopisy.6 

   26. ledna se taktéž na Adamce obrátila Iniciativa kulturních pracovníků v prohlášení, kde bylo 

kritizováno zatčení Václava Havla a současně byl požadován dialog s občany. Původně se 

podepsalo 692 lidí, výsledný počet dosáhl několika tisíc. Další zhruba tři tisíce lidí podepsali k 16. 

únoru 1989 Petici československých občanů k událostem ve dnech 15. - 21. ledna. Byla adresována 

mimo jiné prezidentu republiky, federálnímu parlamentu a vládě. 12. února 1989 se na Ladislava 

Adamce obrátilo dopisem zhruba sedm set vědeckých pracovníků, kteří opět protestovali 

proti zásahům z ledna.7 

     17. května 1989 byl Václav Havel podmínečně propuštěn z vězení. Žádost o podmínečné 

propuštění podpořilo dopisem 3385 občanů.8 I to lze vnímat jako dopad Palachova týdne. Stejně 

jako výsledky výzkumu veřejného mínění taktéž z května 1989, z nichž mimo jiné vyplývalo: 

4 Viz Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 49. 
5 Vladislav, Jan; Prečan, Vilém: Horký leden v Československu. Praha 1990, s. 93. Tůma, Oldřich: Zítra zase tady!  
Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha 1994, s. 19. Cit. podle: 
Pullmann, Michal. Op. cit. s. 187. 
6 1) Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 50. 2) Janišová, Milena; Prečan, Vilém; Suk, Jiří. Op. cit.  
s. 54-55. 
7 1) Viz Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 50, 52, 54. 2) Viz také Pullmann, Michal. Op. cit.  
s. 188, pozn. 6.  
8 Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 66. 
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    „Téměř polovina respondentů nepovažovala politický systém v ČSSR za demokratický, jen třetina 

se domnívala, že může svobodně vyjadřovat své názory, a přibližně polovina dotázaných projevila 

souhlas nebo tolerantní přístup k demonstracím v době ‚Palachova týdne‛.“9

    Na tento posun ve vývoji veřejného mínění mohla mít určitý vliv také zákonná opatření 

předsednictev Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady, na kterých 

se tyto instituce usnesly 14., respektive 17. února 1989 „v zájmu ochrany veřejného pořádku“. 

Na jejich základě bylo například možné trestně stíhat člověka jen za to, že se zúčastnil 

„nepovoleného veřejného shromáždění“.10 Palachův týden, zákonná opatření a další věci měly také 

dopad dovnitř Komunistické strany Československa – tomu se bude věnovat závěr této podkapitoly. 

2. 2. 2. Dvojznačný postoj vedení KSČ k Obrodě

V průběhu roku 1989 lze zaznamenat poněkud odlišný přístup vedení KSČ k Obrodě než k jiným 

nezávislým iniciativám. Obroda byla považována za nejdůležitějšího politického konkurenta, ani jí 

se tehdy nevyhnuly represe. Na druhou stranu došlo mezi představiteli Obrody a KSČ k jednáním 

o možné legalizaci její činnosti, které ale dohodou neskončily, mimo jiné kvůli odlišnému názoru 

na rok 1968. Rozhovory proběhly v únoru a květnu 1989 – na pokyn generálního tajemníka Jakeše 

– Obrodu při nich zastupoval Vojtěch Mencl a KSČ Jan Bouchal.11

   Postup vedení KSČ a bezpečnostních složek byl ovlivněn také aktivitami Obrody. Státní 

bezpečnost zasáhla v srpnu 1989 mimo jiné kvůli zjištění, že je připravován dopis členům KSČ. 

Konečný text schválil výkonný výbor Obrody 2. října 1989. Téma dopisu se dostalo i do zprávy 

o politické situaci v krajích k 8. listopadu 1989, která byla připravena pro zasedání výboru 

pro stranickou práci v ČSR 10. listopadu 1989.12 Mimo jiné se v ní píše:

   „O ovlivnění názorové hladiny nadále usilují rozesíláním různých písemností nelegální struktury 

a protisocialisticky orientovaní jednotlivci. Například do rozhodujících základních organizací  

strany ve všech obvodech Prahy dochází otevřený dopis ‚Obrody‛. Na jeho výskyt základní  

organizace upozorňují OV KSČ, s textem dopisu se neztotožňují. Otevřený dopis Obrody začal 

docházet i na adresy stranických orgánů a ZO KSČ Středočeského kraje. K 6. 11. 1989 jej obdrželo 

deset CZV KSČ a osm ZO KSČ, z toho nejvíce v okrese Kladno (celkem 15).“13

9 Tamtéž, s. 69. 
10 Tamtéž, s. 54. 
11 1) Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 51. 2) Pullmann, Michal. Op. cit. s. 208. 
12 Viz Kokoška, Stanislav; Kokošková, Zdeňka: Obroda – Klub za socialistickou přestavbu. 1996, s. 145-146. 
13 SÚA, ÚV KSČ, výbor pro stranickou práci v ČSR, čj. 227/89. Cit. podle: Kokoška, Stanislav; Kokošková, Zdeňka. 
Op. cit. s. 146, pozn. 1. 
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2. 2. 3. Několik vět

Zatímco dopis Obrody byl adresován jen členům KSČ, petice Několik vět byla určena všem 

občanům ČSSR. Za její autory lze považovat Václava Havla, Jiřího Křižana, Alexandru Vondru a 

Stanislava Devátého. Podpořily ji nejen všechny nezávislé iniciativy, ale také populární osobnosti 

(například zpěvačka Hana Zagorová). 

   Přes zastrašování signatářů, odmítavou reakci Rudého práva se předsednictvu ÚV KSČ 

nepodařilo zabránit šíření petice. K tomu přispěl kromě podpisů známých osobností její umírněný 

obsah, ale také fakt, že rozhlasová stanice Svobodná Evropa, jež její text společně s dalšími 

zahraničními médii zveřejnila 29. června 1989, nebyla od poloviny prosince 1988 rušena. 

Z původních tisíc osmi set se počet signatářů rozrostl do poloviny listopadu 1989 na 40 tisíc. (Počet 

podpisů stoupal měsíčně přibližně o 10 tisíc).14 

   Petice obsahovala sedm stručných požadavků: propuštění všech politických vězňů; svobodu 

shromažďování; uznání nezávislých iniciativ jako přirozené součásti veřejného života; politické 

nezasahování do činnosti sdělovacích prostředků a v oblasti kultury, a také legalizaci nezávislých 

sdělovacích prostředků; respektování požadavků věřících; odbornou i laickou diskuzi k dopadu 

různých projektů na životní prostředí; svobodnou diskuzi o padesátých letech, pražském jaru, invazi 

pěti států Varšavské smlouvy a následném období „normalizace“, ale také (i když ne úplně přímo) 

odstoupení těch lidí z politického a státního vedení, „odpovědných za dvacetileté upadání všech 

oblastí společenského života“ – žádné konkrétní jméno však text Několika vět neobsahuje.15 

2. 2. 4. Demonstrace 21. srpna 1989

Za další klíčovou událost v politickém vývoji v Československu před 17. listopadem lze označit 

demonstrace z 21. srpna 1989. Nejde jen o jejich samotný průběh, ale také o to, že byly ovlivněny 

jak domácími, tak zahraničními okolnostmi. 

    1. srpna 1989 se uskutečnil aktiv příslušníků Lidových milicí a Sboru národní bezpečnosti 

hlavního města Prahy. Vystoupil na něm vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze a člen 

předsednictva ÚV KSČ Miroslav Štěpán. Petici Několik vět označil za „pamflet a protipřestavbový, 

kontrarevoluční program“ a současně naznačil, že k ochraně veřejného pořádku může být vedle 

policie a milice nasazena i armáda. Tento Štěpánův projev koresponduje s tím, že režimní sdělovací 

prostředky naznačovaly, že nezávislé iniciativy se snaží vyvolat násilnou konfrontaci se státní moci. 

14 1) Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 47, 74. 2) Pullmann, Michal. Op. cit. s. 206-208. 
15 Viz Informace o Chartě (samizdat), roč. 12 (1989), č. 14, s. 14-15. Cit. podle: Janišová, Milena; Prečan, Vilém; Suk, 
Jiří. Op. cit. s. 79-80. 
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Perzekuční aktivita StB vůči aktivistům zesílila již v červenci 1989.16 

     To vedlo k rozporům v řadách aktivistů – opozice nebyla jednotná. Charta 77, Nezávislé mírové 

sdružení, České děti, Mírový klub Johna Lennona, Společenství přátel USA a Polsko-

československá solidarita se obávali možného zásahu 21. srpna. Podobné stanovisko vyjádřil 

Václav Havel ve vysílání Svobodné Evropy 15. srpna 1989. Tyto postoje následně kritizovaly jiné 

nezávislé iniciativy – Hnutí za občanskou svobodu a Demokratická iniciativa.17 

    Současně se do politického vývoje v Československu zásadním způsobem promítlo dění v Polsku 

a Maďarsku. 10. srpna 1989 odsoudil invazi pěti států Varšavské smlouvy do Československa v 

srpnu 1968 senát polského parlamentu. 16. srpna 1989 politický výkonný výbor vládnoucí 

Maďarské socialistické dělnické strany oznámil, že s touto invazí neztotožňuje. 17. srpna 1989 se k 

stanovisku senátu připojila i druhá komora polského parlamentu – Sejm – a za účast polské armády 

se omluvil. Na tento postup reagovalo odmítavě jak předsednictvo Federálního shromáždění, tak 

předsednictvo ÚV KSČ, které to vnímalo jako nepřípustné zasahování do vnitřních záležitostí.18 

    Zahraniční faktor se pak projevil v samotném průběhu demonstrace 21. srpna 1989 

na Václavském náměstí v Praze. Její účastníci kromě jiného vyjadřovali podporu i politickým 

změnám právě v Polsku a Maďarsku. Demonstrovali nejen občané ČSSR, ale i Polska, Maďarska, 

obou německých států a Itálie. Samotná demonstrace byla rozehnána policejními jednotkami.19 

    Při návštěvě Sovětského svazu ve dnech 28. až 31. srpna 1989 se československý ministr vnitra 

František Kincl vyjádřil odmítavě k myšlence k zahájení politického dialogu s opozicí. Podle jeho 

názoru neměla oporu ani mezi dělníky, ani mezi rolníky. Politickou situaci hodnotil tak, že opozice 

zaujímá pouze v Praze silnější postavení – reagoval tak na dotaz ohledně demonstrací z 21. srpna.20 

2. 2. 5. Vystoupení Miloše Jakeše na Červeném Hrádku

Politickou situaci v ČSSR také ovlivnilo vysílání Svobodné Evropy 16. září 1989, v němž zazněly 

úryvky z diskusního vystoupení generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše na aktivu 

funkcionářů KSČ Západočeského kraje na Červeném Hrádku z 17. července 1989. Toto vystoupení 

se začalo šířit pod názvem „kůl v plotě“, podle obratu, který Jakeš použil. Generální tajemník ÚV 

KSČ a jeho způsob vyjadřování se stal předmětem politických vtipů. Obsah tohoto vystoupení 

16 Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 77. 
17 1) Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 78-79. 2) Viz Janišová, Milena; Prečan, Vilém; Suk, 
Jiří. Op. cit. s. 84-88. 3) Sígl, Miroslav: Události totality, svobody a demokracie (1989-1990). 2010, s. 132-137. 
18 1) Sígl, Miroslav. Op. cit. s. 132-137. 2) Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 79-80. 
19 Cuhra, Jaroslav; Koudelka, Fratišek; Suk, Jiří. Op. cit. s. 80-81. 
20 Tamtéž, s. 82. 
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naznačoval, že se vedení KSČ ocitá ve stále hlubší izolaci jak v zahraničí, tak doma.21  

   V rozhovoru s Miroslavem Vaňkem z roku 2003 k tomuto tématu Miloš Jakeš řekl: „Bylo to  

všelijak interpretováno, ale nebylo to nějaké vystoupení, to byla diskuse. Přišlo plno dotazů a na ty 

dotazy jsem odpovídal. Nebyl to referát.“22 

  Ve svých pamětech z roku 1996 tvrdil, že rčení o „kůlu v plotě“ vztahoval k otázce, zda vedení 

KSČ má aktivní podporu členů strany, nebo nikoli.23  

   Miloš Jakeš „Červený Hrádek“ spojoval s vnitrostranickým bojem před plánovaným XVIII. 

sjezdem KSČ v květnu 1990: „Samozřejmě že už tehdy existovaly určité síly i ve straně, které měly 

zájem mě nějak shodit. Existovaly odstředivé tendence, ty tam byly, ty existovaly. Poněvadž přece 

jen šlo o hledání cesty, co dělat. Bylo před sjezdem, jak ho připravit kádrově. Bylo před závažnými 

otázkami, že do diskuse měl jít nový návrh stanov, návrh programu, který byl vypracován, návrh 

nové ústavy země. Byly tady síly, které to chtěly ovlivnit.“24 

   Souvislost mezi zveřejněním Jakešova vystoupení na Červeném Hrádku a politickým bojem 

uvnitř KSČ není faktem, jedná se spíše o jeho spekulaci. Na druhou stranu nejde zcela odmítnout 

tvrzení, že se ho určité síly uvnitř strany pokoušely sesadit. 

   Podle Milana Otáhala se vytvořila skupina kolem dvou lidí, spjatých s Bezpečností, – náměstka 

federálního ministra vnitra, generála Alojze Lorence a vedoucího XIII. oddělení ÚV KSČ (pod něj 

spadala Bezpečnost, armáda, justice) Rudolfa Hegenbarta. Ti měli v plánu na 16. zasedání ÚV KSČ 

v prosinci 1989 prosadit změnu na postu generálního tajemníka ÚV KSČ, což mělo být 

doprovázeno politickými reformami.25  

  Tento výše naznačený přehled je v zásadním rozporu s tím, jak hodnotil Miloš Jakeš politickou 

situaci v říjnu 1989, na 15. zasedání ÚV KSČ, kdy ji ve zprávě předsednictva označil 

za stabilizovanou a současně řekl, že KSČ má podporu lidu.26

2. 2. 6. Kritika ze strany členské základny KSČ (leden – říjen 1989)

Vnitropolitický vývoj v ČSSR v roce 1989 byl charakterizován také rozpory mezi členskou 

základnou a vedením KSČ, což se projevilo hned v lednu 1989 při Palachově týdnu: 

21 1) Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 85-86. 2) Sígl, Miroslav. Op. cit. s. 128. 3) Pullmann, 
Michal. Op. cit. s. 214-215. 
22 Urbášek, Pavel; Vaněk, Miroslav. (eds.): Vítězové?Poražení?Politické elity v období tzv. normalizace. 2005, s. 209. 
23 Viz Jakeš, Miloš. Dva roky generálním tajemníkem. 1996, s. 126. 
24 Urbášek, Pavel; Vaněk, Miroslav. (eds.). Op. cit. s. 210. 
25 Viz Otáhal, Milan: Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989. 2011, s. 282-283. 
26 Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 89-90. 
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„Z vnitrostranických informací vyplývá, že základní i vyšší organizace KSČ kritizovaly stranické a 

státní vedení za špatnou úroveň ‚centrálně řízené propagandy, její bezzubost, zaostávání za reálným 

vývojem politiky‛. Řadoví komunisté si stěžovali na ‚defenzivní charakter propagandy, na její  

neschopnost ovlivňovat v předstihu politické klima‛.“27 

   Vnitrostranická Informace o politické situace v krajích z 8. března 1989 naznačovala kromě 

jiného, že část komunistů nesouhlasila se zesílením represí. Opětovně byla kritizována malá 

ofenzivnost režimní propagandy, což se projevovalo i ve vysoké informovanosti o obsahu 

zahraničního vysílání. Soudilo se, že opozice posílila svůj vliv v některých sociálních skupinách.28 

     31. července 1989 bylo na poradě instruktorů ÚV KSČ konstatováno, že se zvyšuje počet 

komunistů, kteří kritizují podmínečné propuštění Václava Havla. Ve vztahu k Několika větám rostl 

počet členů a organizací, kteří ji odsuzovali, výjimečně někteří členové strany požadovali 

zveřejnění petice či ji přímo podepsali. 

     Jiná situace ovšem panovala mezi komunisty v Severočeském kraji: „Z tohoto schématu 

se vymyká pouze Severočeský kraj, kde se ‚vyskytují případy silné radikalizace stranických 

organizací‛, které kritizují ‚všechno a všechny‛ včetně generálního tajemníka.“29

    V souhrnné zprávě vypracované na základě informací z krajských a městských výborů KSČ z 18. 

října 1989 bylo řečeno, že nálada řadových členů strany je velice kritická, a to ve vztahu k různým 

věcem: 

    „Někteří komunisté vyjadřují nespokojenost s připravovaným zdražením novin a časopisů, 

s tendencemi k jejich bulvarizaci a s nedůsledností sdělovacích prostředků, které umožňují veřejně 

vystupovat signatářům petice Několik vět. Jiní kritizují zásobovací výhody vysokých stranických a 

státních funkcionářů, které srovnávají s nedostatkem sortimentu zboží základní potřeby v běžné 

obchodní síti a požadují po vládě okamžitá opatření, která by zamezila hromadnému vykupování 

obchodů polskými, maďarskými a jugoslávskými turisty. Největší obavy vzbuzuje osud 

socialistického zřízení ve východní Evropě, kde se v důsledku neuvážené Gorbačovovy zahraniční 

politiky prohlubuje chaos a dezintegrace.“30

    Lze tedy tvrdit, že vývoj v roce 1989 byl z politického hlediska v ČSSR značně dynamický. 

Nezávislé iniciativy zvyšovaly svůj vliv zvláště mezi lidmi z vědeckých a uměleckých kruhů, 

současně se jich zastal kardinál Tomášek – především v důsledku zákroku bezpečnostních složek 

27 Tamtéž, s. 49. 
28 Tamtéž, s. 57. 
29 Tamtéž, s. 77. 
30 Tamtéž, s. 91. 
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proti demonstrantům v době Palachova týdne. S tím kontrastovala názorová diferenciace a rozpory 

uvnitř KSČ – ve vedení, mezi vedením a členskou základnou, ale také uvnitř členské základny. 

2. 3. Stručně k politické situaci v listopadu a prosinci 1989

V rámci stručného přiblížení událostí konce roku 1989 v ČSSR se lze zaměřit na demonstrace, 

jednání o vládě a jednání o prezidentovi. Nelze opomenout ani vývoj uvnitř KSČ. 

2. 3. 1. Demonstrace (17. - 27. listopadu 1989)

Demonstrace 17. listopadu 1989 je do určité míry rozporná. Povolen byl pouze průvod z Albertova 

na Vyšehrad, cesta zpět do centra Prahy byla do značné míry výsledkem spontánního rozhodnutí 

jejích účastníků. Byly vyslovovány požadavky proti režimu (jako zrušení Státní bezpečnosti), ale 

současně byla zaštítěna městskou vysokoškolskou radu SSM – tedy režimní organizací. Jedna věc 

je ovšem jednoznačná – na Národní třídě došlo k zásahu bezpečnostních složek.31

    Samotná demonstrace v pátek 17. listopadu dosáhla v jednu chvíli počtu 50 tisíc účastníků, 

následné projevy nespokojenosti do neděle 19. listopadu tak početné nebyly. Od pondělí 20. 

listopadu do pondělí 27. listopadu se v ulicích Prahy scházelo zhruba několik stovek tisíc lidí, 

nepočítaje v to generální stávku, která svou masovostí přispěla k vypuštění vedoucí úlohy KSČ 

z ústavy, jak o tom rozhodlo Federální shromáždění ČSSR 29. listopadu 1989.32 

     Od 21. do 27. listopadu tyto masové demonstrace organizovalo OF, zatímco ta z 20. listopadu 

nikým oficiálně organizována nebyla – byť na ní promluvil předseda ÚV SSM Vasil Mohorita. Je 

třeba upozornit na to, že bezpečnostní složky nezasáhly pouze 17. listopadu, ale také v neděli 19. a 

pondělí 20. listopadu 1989, kdy zabránily demonstrantům v pochodu na Malou Stranu a Pražský 

hrad policejní jednotky, rozmístěné na mostech přes řeku Vltavu.33

    Součástí této vlny demonstrací byla jak studentská, tak divadelní stávka. Byli to právě studenti a 

divadelníci, kteří jako první navrhovali uspořádat generální stávku. Její úspěch naznačily pražské 

události 23. listopadu 1989 – dělníci ČKD Lokomotivka odmítli vystoupení Miroslava Štěpána, 

současně pod vedením Petra Millera dorazilo na demonstraci na Václavském náměstí několik tisíc 

31 1) Viz podrobněji Suk, Jiří: Občanské fórum. Události. 1997, s. 43-44. 2) Viz leták nezávislé studentské skupiny 
Stuha, která se podílela na organizaci demonstrace, Vezměte si s sebou květinu a svíčku, z října 1989. In: Studenti psali  
revoluci. Praha, Univerzum 1990, s. 39. Cit. podle: Janišová, Milena; Prečan, Vilém; Suk, Jiří. Op. cit. s. 106. 
32 Viz Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 98-104. 
33 27. listopadu 1989 se nejprve konala generální stávka, teprve poté demonstrace OF na Václavském náměstí. 
Podrobněji k demonstracím od 18. do 27. listopadu 1989 v Praze viz Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 46, 47, 51-52, 55-56, 
61-62, 66-67, 71-72, 75, 80-81, 84, 85.   
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dělníků ČKD Praha.34 Velmi důležitý také byl nesouhlas veřejnosti s novým složením předsednictva 

ÚV KSČ z 24. listopadu 1989, který umožnil Občanskému fóru na čele s Václavem Havlem učinit 

z generální stávky neformální referendum o vedoucí úloze KSČ.35

2. 3. 2. Jednání o vládě (26. listopadu – 10. prosince 1989) 

Občanské fórum, v němž se sjednotily všechny nezávislé iniciativy, se hned při svém vzniku 19. 

listopadu 1989 vyslovilo pro dialog se státní moci.36 Předstupněm oficiálního jednání mezi 

Václavem Havlem a předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem, zahájených 26. listopadu 

1989, byla Adamcova schůzka s iniciativou Most a jejími představiteli Michalem Kocábem a 

Michalem Horáčkem z 21. listopadu 1989.37  

Jednání s Adamcem zkrachovala poté, co veřejnost odmítla rekonstrukci federální vlády z 3. 

prosince 1989.38 Občanské fórum, které zpočátku do vlády vůbec vstoupit nechtělo,39 předložilo5. 

prosince 1989 vlastní personální návrhy, které Adamec kategoricky odmítl. 7. prosince rezignoval. 

     Novým federálním premiérem se stal dosavadní místopředseda vlády ČSSR Marián Čalfa, který 

byl ochoten přistoupit na personální návrhy Občanského fóra a Verejnosti proti nasiliu. Jednání byla 

velmi rychlá – 8. prosince 1989 se dohodly na složení vlády rozhodující politické síly při svém 

první jednání u kulatého stolu, 9. prosince 1989 jednal designovaný premiér Čalfa nejen s OF a 

VPN, ale také KSČ, ČSL, ČSS a Obrodu. 10. prosince 1989 jmenoval vládu národního porozumění 

prezident ČSSR Gustáv Husák, který vzápětí poté abdikoval.40

2. 3. 3. Volba prezidenta na sklonku roku 1989  

Symbolické ukončení sametové revoluce představovalo zvolení Václava Havla prezidentem ČSSR 

29. prosince 1989. Na konci roku 1989 byl také zvolen předsedou Federálního shromáždění 

Alexander Dubček (28. prosince 1989).41 Obě volby přitom spolu úzce souvisely. 

   Na funkci prezidenta po Gustávu Husákovi původně kandidovali Václav Havel (nominován OF a 

34 Viz tamtéž, s. 45-46, 65-67. 
35 Viz Suk, Jiří: Občanské fórum. Dokumenty. 1998, s. 25. 
36 Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 99. 
37 Viz Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 53, 79.
38 Demonstrace proti složení vlády se konaly 4. prosince 1989 na více místech ČSSR. Viz Cuhra, Jaroslav; Koudelka, 
František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 105. 
39 Jiří Suk k tomu poznamenává: „V počátcích svého působení nepočítalo OF se svým podílem na výkonu státní moci.  
Usilovalo o vytvoření celospolečenského tlaku, který by přinutil exekutivní a legislativní struktury provést politické 
změny směřující k demokratickému systému (odstoupení zkompromitovaných stranických a státních funkcionářů,  
propuštění politických vězňů, odstranění hlavních atributů totalitního panství, přijetí základních zákonů demokratické 
povahy, příprava svobodných voleb).“ Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 17. 
40 K událostem 5. - 10. prosince 1989 viz stručně Cuhra, Jaroslav, Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 105-107. 
41 Tamtéž, s. 110. 
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VPN), Alexander Dubček (více slovenskými institucemi najednou), Ladislav Adamec (KSČ), 

Čestmír Císař (SSM).42 O zvolení Václava Havla fakticky rozhodla jeho schůzka s Mariánem 

Čalfou 15. prosince 1989 – jejím výsledkem byla dohoda o obsazení postů prezidenta a předsedy 

federálního parlamentu, kterou 22. prosince 1989 posvětilo čtvrté jednání rozhodujících politických 

sil u kulatého stolu – jak Václav Havel, tak Alexander Dubček neměli protikandidáta.43 

   Největší problém pro zvolení Václava Havla prezidentem nepředstavovali komunističtí poslanci,44 

ale Alexander Dubček, který se své kandidatury dlouhou dobu nechtěl vzdát. Odmítl dohodu Havla 

s Čalfou z 15. prosince a definitivně ze své kandidatury ustoupil až po jednání rozhodujících 

politických sil z 22. prosince. Osobní schůzky s Václavem Havlem prožíval velmi emotivně. Podle 

Jiřího Suka se s tímto řešením vnitřně nesmířil, vnímal to jako prohru – cítil se být pro funkci 

prezidenta dějinně oprávněn (stejně jako Havel), chtěl historickou satisfakci.45 

2. 3. 4. Stručně k vývoji uvnitř KSČ do jejího mimořádného sjezdu  

Velmi důležité pro další vývoj v Československu bylo mimořádné zasedání ústředního výboru KSČ 

z 24. listopadu 1989. Ministr obrany Milán Václavík navrhl vojenské řešení situace, k čemuž 

nedošlo, protože předsednictvo a sekretariát ústředního výboru společně s generálním tajemníkem 

Jakešem nabídlo své funkce k dispozici. Novým generálním tajemníkem ÚV KSČ se stal Karel 

Urbánek. Předsednictvo ve svém novém složení nevydrželo dlouho nejen kvůli nesouhlasu OF, ale 

také proto, že na aktivu pražských komunistů byl donucen vzdát se funkce městského tajemníka 

Miroslav Štěpán.46 

    26. listopadu 1989 se proto ústřední výbor sešel podruhé mimořádně. Kromě personálních otázek 

se zabýval mimořádným sjezdem strany, jehož datum stanovil na 26. ledna 1990. Na zasedání 

předsednictva 7. prosince 1989 byl termín pozměněn na 20. a 21. prosince 1989.47 

    Vývoj uvnitř KSČ byl velmi bouřlivý a měl rychlý spád. 27. listopadu 1989 se v jejím rámci 

zformovalo Demokratické fórum komunistů, které téhož dne zveřejnilo své programové zásady. 

Stejný krok učinilo 1. prosince 1989 i předsednictvo ÚV KSČ, které zveřejnilo návrh Akční 

program KSČ, nazvaný Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR, v němž se mimo jiné 

42 KSČ kromě nominace L. Adamce na úřad prezidenta republiky současně navrhla přímou volbu. Viz tamtéž, s. 108.  
43 Viz Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 173, 197-198. 
44 Při schůzce s Václavem Havlem 15. prosince 1989 argumentoval Marián Čalfa tímto způsobem: „Na Havlovu 
námitku, že parlament v současném složení ho nikdy prezidentem nezvolí, reagoval jako protřelý politický praktik: ale  
zvolí, vždyť ti poslanci nejsou ‚malí jardové‛ a dobře si spočítají, co jim hrozí, když se vzepřou; Federální shromáždění  
neumí obstruovat, nikdy si to nemohlo vyzkoušet, a my ho využijeme právě v tom složení, v němž je navyklé odhlasovat  
vše, co se mu autoritativně předloží.“ Suk, Jiří: Labyrintem revoluce. 2003, s. 226.  
45 Viz tamtéž, s. 235-238. 
46 1) Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 101-102. 2) Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 74. 
47 Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 82, 133. 
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přihlásilo k politickému pluralismu v rámci Národní fronty a invazi ze srpna 1968 označilo 

za neopodstatněnou a chybnou.48 

    Již předtím se 28. listopadu vyslovil celostátní aktiv KSČ pro vstup těch členů strany, kteří byli 

za své postoje po roce 1968 vyloučeni. Téhož dne se v dálnopisné zprávě předsednictvo ÚV KSČ 

vyjádřilo, že komunistická strana bude muset akceptovat OF jako politického partnera. 8. prosince 

1989 se PÚV KSČ v dopise delegátům okresních konferencí KSČ vyjádřilo, že považuje návrat 

k předchozímu stavu za nemožný – o politický vliv bude komunistická strana usilovat „politickými 

prostředky v demokratické soutěži“. V té souvislosti se také vymezilo vůči „stalinskému pojetí 

socialismu“ a „mocenskému a ideologickému monopolu“, jichž se oficiálně zřeklo.49

    Tyto změny v politice PÚV KSČ se do určité míry protnuly s kritickou náladou řadových členů 

strany vůči bývalému vedení KSČ.50 7. prosince 1989 předsednictvo rozhodlo o vyloučení Miloše 

Jakeše a Miroslava Štěpána z KSČ. V tomtéž duchu postupoval mimořádný sjezd, který vyloučil 

Vasila Bil'aka. Řadě dřívějších vrcholných představitelů KSČ bylo členství pozastaveno. Tento 

prudký vývoj uvnitř strany měl také za následek, že v novém ústředním výboru nezůstal téměř 

nikdo z toho bývalého – kromě nového předsedy strany Ladislava Adamce, prvního tajemníka 

Vasila Mohority a dalších dvou lidí. 

   Mimořádný sjezd, konaný ve dnech 20. a 21. prosince 1989, kromě Akčního programu dále 

schválil tři další dokumenty, v nichž se rozešel s dřívější politikou KSČ, s čímž souvisela i omluva 

občanům za neoprávněné represe. Dále zrušil Lidové milice a prohlásil za neplatné Poučení 

z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Rozhodl o rehabilitaci těch členů 

KSČ, kteří byli vyloučeni po roce 1968. Dosavadní stanovy KSČ byly nahrazeny prozatímním 

organizačním řádem. Rudé právo přestalo být orgánem ÚV KSČ a stalo se listem Komunistické 

strany Československa jako celku.51  

   V závěrečném komuniké mimořádného sjezdu KSČ se praví: „Svými závěry, demokratickou,  

otevřenou kritickou a sebekritickou atmosférou a úsilím po akční jednotě vytváří mimořádný sjezd 

nezbytné podmínky pro přeměnu v moderní politickou levicovou stranu.“52 

   Následující kapitoly se budou otázkou míry proměny komunistické strany v listopadu a prosinci 

48 Tamtéž, s. 85, 99. 
49 Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 103, 106-107. 
50 Podle vnitrostranických Poznatků o politické situaci z 6. prosince 1989 požadovali řadoví komunisté po stranickém 
vedení na prvním místě: „Ihned začít vyšetřovat, případně ihned ze strany vyloučit zkompromitované funkcionáře.“ 
Řadoví členové KSČ současně volali po tom, aby na mimořádném sjezdu byli do čela strany zvoleni lidé „s čistým 
štítem“. Tamtéž, s. 105-106. 
51 1) Viz Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 133, 188-189, 191, 192-193. 2) Viz Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. 
Op. cit. s. 109. 3) Viz Sígl, Miroslav. Op. cit. s. 265, 305-306, 308. 
52 Sígl, Miroslav. Op. cit. s. 308. 
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1989 věnovat podrobněji – z hlediska pohledu na vlastní identitu, politické hranice společnosti a 

pohledu na ostatní politické subjekty, s kterými zápasila o hegemonii – politickou nadvládu, která 

byla v ČSSR explicitně zakotvena v ústavě jako – vedoucí úloha KSČ ve společnosti. Politická 

teorie diskurzu bude ještě předtím aplikována na předlistopadový kontext – některé události ledna, 

přelomu června a července, a října 1989.  
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3. Boj o výklad Palachova týdne

Jak bylo zdůrazněno už v předchozích kapitolách: pro lepší pochopení proměny KSČ v listopadu a 

prosinci 1989 je dobré dát tyto události do kontextu s politickým bojem před 17. listopadem 1989 – 

čemuž se věnuje třetí, čtvrtá a pátá kapitola – tedy Palachovu týdnu, Několika větám, dopisu 

Obrody členům KSČ a úvodnímu projevu generálního tajemníka Jakeše na 15. zasedání ÚV KSČ. 

Tyto věci se také staly předmětem diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989 – 

bude možné si tedy porovnat, jak byly dané události interpretovány bezprostředně po jejich vzniku 

(tedy v lednu, červnu, červenci a říjnu 1989) a jak na ně někteří komunisté pohlíželi následně. 

   Tato kapitola se zaměří na politický dopad Palachova týdne – na jeho odlišnou interpretaci 

ve dvou úvodnících Rudého práva (z 20. a 27. ledna 1989) a dvou dopisech, které poslal pražský 

arcibiskup, kardinál Tomášek předsedovi vlády ČSSR Adamcovi (20. a 21. ledna 1989). 

Ze vzájemného srovnání obsahu těchto textů vyplyne, do jaké míry byly politické hranice 

společenského stabilní, a zda se pohledy na svět kardinála Tomáška a komunistického tisku sblížily, 

či nikoliv. Tak jako v dalších kapitolách zde bude snaha postupovat chronologicky – podle doby 

vzniku textů. Citace z Rudého práva budou analyzovány podle toho, jak jsou uvedeny v textu.  

3. 1. Úvodník RP z 20. 1. 1989 (Republiku si rozvracet nedáme)

„V tomto týdnu v centru Prahy probíhají výtržnosti. Hesla, která jsou na Václavském náměstí  

skandována, hesla proti socialistickému státu, proti jeho vládě, proti komunistické straně, objasňují  

charakter demonstrací jako demonstrací protistátních. Jde o demonstrace, za nimiž stojí političtí  

ztroskotanci z let 1968 – 1969, ale i nové protisocialistické skupiny, opírající se o politickou i  

hmotnou podporu reakčních sil zemí Severoatlantického paktu, především Spojených států.“1

    Redakce Rudého práva hned v prvním odstavci úvodníku z pátku 20. ledna 1989 stanovila jasnou 

politickou hranici, když demonstrace označila za „protistátní“, respektive za „výtržnosti“; a 

vytvářela neslučitelné protiklady: na jedné straně stojí „socialistický stát“ a na té druhé 

„protisocialistické skupiny“. 

   „Od této akce, která zvedla hladinu veřejného mínění proti jejím organizátorům, se distancovali i  

někteří ›chartisté‹. Např. profesor Milan Machovec požádal Rudé právo, aby otisklo jeho slova.  

Byla varováním před jakoukoliv nerozvážností.“

1 V této podkapitole pocházejí všechny citace z následujícího zdroje: Republiku si rozvracet nedáme. (úvodník). Rudé 
právo, 20. 1. 1989, s. 1. (Všechny citované články z Rudého práva z roku 1989 v této diplomové práci jsou dostupné 
v elektronické podobě skrze Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České 
republiky přes webovou adresu: http://archiv.ucl.cas.cz – pozn. autora). 
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     Současně se zde projevuje snaha tvrdit, že aktivita „protisocialistických skupin“ má partikulární 

povahu (nereprezentují veřejné mínění). Důležité je, že jsou zde vytvářeny politické hranice uvnitř 

těch skupin, které jsou vytlačovány mimo společnost – čímž se je redakce RP v tomto politickém 

boji snažila ještě více izolovat a marginalizovat – ty skupiny mluví jen samy za sebe.  

  „Již delší dobu se stále zřetelněji prokazuje, že protisocialistickým silám a jejich západním 

patronům jde o promyšlenou a záměrně vedenou konfrontaci s československým socialistickým 

státem, o pokus prosadit formu jakési opozice v socialistickém státě, postupně získat podíl  

na politické moci a poté i na rozhodování o samotném charakteru zřízení, na uskutečnění odvety 

za únor 1948.“

   V další citaci je vidět zřetelná snaha redakce RP ještě více činit důraz na udržení politické hranice 

a společenského antagonismu: jak označením „konfrontace“, tak odmítáním „opozice 

v socialistickém státě“. Společenský antagonismus je zde zesilován silným esencialismem – je 

odkazováno k „socialistickému“ charakteru státu; urputnosti boje - „odveta za únor 1948“.   

    „V těchto dnech zaujala stanoviska k provokacím protisocialistických sil v Praze řada orgánů a 

organizací – ústřední výbor SSM, Čs. svaz protifašistických bojovníků, předsednictvo Pražské 

odborové rady a další, o nichž v tisku informujeme. Ve čtvrtek se ve všech obvodech našeho 

hlavního města uskutečnily aktivy Komunistické strany Československa. Z nich vzešel jednomyslný 

hlas – rázně skoncovat s antisocialistickými akcemi i s jejich organizátory.“

    V této citaci je velmi dobře vidět, jak funguje logika ekvivalence – to, co sjednocuje různé 

skupiny, je vymezování se proti společnému nepříteli a jeho aktivitám – v tomto případě se jedná 

o „provokace protisocialistických skupin v Praze“ (takto jsou pojaty právě demonstrace z ledna 

1989). Důležité je také, že je zde Komunistická strana Československa prezentována jako jednolitý 

útvar – pražské aktivy jsou vlastně pojaty jako vyjádření vůle celé strany.  

    „Naše socialistická společnost, náš politický systém vytváří velký prostor pro široké demokratické 

uplatňování pluralismu zájmů a názorů všech sociálních vrstev i zájmových a politických skupin 

pracujících občanů. Socialistický pluralismus však nemá a nebude mít nic společného s vytvářením 

a působením protisocialistických politických struktur. Moc v této zemi patří pracujícímu člověku.  

Vybojoval si ji v těžkých zápasech a socialismus byla jeho volba.“

    Přestože se o to v tomto úvodníku redakce komunistického tisku snažila, nedokázala zcela 

uzavřít politickou hranici „socialistické společnosti“ - tuto určitou nestabilitu zde pomáhá vytvářet 

pojem „socialistický pluralismus“, respektive „pluralismus zájmů a názorů“. „Socialistická 

společnost“ není vždy jednolitá, je určitým způsobem diferencovaná. Přesto lze říci, že v tomto 
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úvodníku jsou politické hranice takto pojaté společnosti ještě celkem stabilní. 

3. 2. Dopisy kardinála Tomáška premiéru Adamcovi

„V této souvislosti musím s politováním konstatovat, že zákroky Bezpečnosti proti pokojným 

shromážděním v Praze 17. ledna a v dalších dnech silně otřásly důvěrou věřících lidí, stejně jako 

velké části obyvatelstva. Drsné násilí nemůže udusit oprávněnou touhu občanů žít v takovém 

prostoru svobody, jaký se stal samozřejmým ve 20. století. Obávám se, že potlačování dialogu 

občanů s vládou vyprovokuje konfrontaci na škodu všech.“ 

   „Ve jménu evangelia Kristova, z něhož vyrostla naše národní i evropská kultura, Vás naléhavě 

žádám: nastupte cestu upřímného dialogu státu s církví i se všemi občany, a to hned!“2

   V tomto úryvku z dopisu kardinála Tomáška premiéru Adamcovi z 20. ledna 1989 jsou 

demonstrace pojaty úplně jinak než v Rudém právu. Demonstranti nejsou izolovaní – vyjadřují 

univerzální touhu po „svobodě“. Naopak jako partikulární jsou pojaty zákroky Bezpečnosti – 

kardinál Tomášek se tento svůj názor snaží prezentovat jako většinový. Co je možná nejdůležitější, 

je důraz na „dialog občanů s vládou“ - projevuje se zřetelná snaha překračovat politické hranice. 

Kardinál Tomášek se přitom vymezuje proti „konfrontaci“ - stejně jako Rudé právo v úvodníku 

z 20. ledna 1989 – ale dává tomu pojmu jiný obsah, staví ho do jiné souvislosti.

3. 3. Úvodník RP z 27. 1. 1989 (Dialog – s kým a o čem)

„V minulých dnech, kdy jsme byli svědky konfrontace protisocialistických skupin se státní mocí, si  

mnozí lidé položili otázku ›kam patří‹. Ale i otázku ›kam jdeme‹, ›o co usilujeme‹, ›co bráníme‹.“3 

   V úvodníku Rudého práva z pátku 27. ledna 1989 se hned v prvním odstavci odkrývala nestabilita 

politických hranic – sice je zde přítomen společenský antagonismus („konfrontace 

protisocialistických skupin se státní mocí“), ale ten je okamžitě oslabován zřetelnou neukotveností 

politické identity – nevyhraněností společnosti jako celku – je naznačena pochybnost o její podstatě. 

Tato určitá nejednoznačnost je v rozporu jak s úvodníkem z 20. ledna, tak dopisem kardinála 

Tomáška.  

   „Jsou občané bytostně spjatí nejen s touto zemí jako svou vlastí, ale i socialistickým státem jako 

výsledkem společenských zápasů mnoha generací. Váží si hodnot socialismu a mají v programu ne 

2 Studie (Řím) č. 122-123 (II.-III.), 1989, s. 194-195. Přetištěno též v samizdatovém sborníku Vzpřimte se a zdvihněte 
hlavy: Sborník dokumentů k devadesátinám Františka kardinála Tomáška. Praha, Duch a život 1989, s. 194-195. Cit. 
podle: Janišová, Milena; Prečan, Vilém; Suk, Jiří. Op. cit. s. 54-55. Zde konkrétně s. 54. 
3 Tato a následující citace v této podkapitole pocházejí z následujícího zdroje: Dialog – s kým a o čem. (úvodník). Rudé 
právo, 27. 1. 1989, s. 1. 
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destrukci společnosti, ale její budování.“

   „Jsou i občané, kteří stojí stranou aktivního úsilí naší společnosti, aniž k ní zaujímají nepřátelský 

vztah.“

    „Jsou ovšem i zjevní, uvědomělí odpůrci socialismu.“ 

   „Jsou lidé, kteří s krajními obavami sledovali události na Václavském náměstí, zcela se 

vymykající toku našich dní.“

   „Jsou lidé, kteří, ať tak či jinak, neskrývali, že se ztotožňují s demonstracemi.“

   „Jsou lidé, kteří kategoricky požadovali, aby demonstracím byla učiněna přítrž silou.“ 

   „Jsou lidé, kteří nesouhlasili se zásahem pořádkových sil.“ 

   „Jsou i úvahy, zda zásah proti demonstrantům byl projevem slabosti či síly, rozhodnosti či  

nerozhodnosti.“

   V těchto osmi krátkých odstavcích je pojat společenský prostor jako značně diferencovaný – už 

zde nevystupuje jen jeden hlavní antagonismus, který dělí občany ČSSR na stoupence socialismu a 

na jeho odpůrce. Použitá logika diference společenský prostor zaplňuje několika politickými 

hranicemi, menšími antagonismy, což brání vytyčení jasné hraniční čáry. Stanoviska demonstrantů 

z ledna 1989 sice nejsou univerzální, ale také ne ryze partikulární – je řečeno, že je sdílí část lidí. 

Politické hranice „socialistické společnosti“ jsou tedy částečně otevřené. Oslabení antagonismu se 

projevuje také v tom, že je zde naznačena přítomnost skupiny lidí, které nelze označit ani 

za „stoupence socialismu“, ani za jeho „nepřátele“. 

   „Aniž bychom vnikali do podrobností těchto úvah, faktem zůstává, že ve spořádané společnosti  

musejí platit zákony pro každého, že občané mají právo na klid, bezpečnost a pořádek. Ve chvílích,  

kdy je státní moc konfrontována ›vyhecovaným‹ davem, jen stěží se lze řídit příslovím, že více získáš 

mírnou řečí nežli sečí. V takové situaci se dialog vést nedá.“

  „Ale dialog, společenský dialog mezi občany je objektivní činitel našeho života, činitel přestavby 

naší společnosti. Ti občané, kteří mají upřímný zájem na socialistickém rozvoji, kteří uvítali proces 

přestavby, hledají své aktivní místo v tomto dějinném pohybu. Jakým způsobem?“

    Je možné povědět, že tomuto úvodníku nedominuje ani logika ekvivalence, ani logika diference, 

jak naznačují tyto dva shora uvedené odstavce. Některé pojmy částečně stabilizují politickou 

hranici „socialistické společnosti“ - jako „spořádaná společnost“, „klid“, „bezpečnost“, „pořádek“, 

ale naopak „společenský dialog mezi občany“ umožňuje její překračování. 
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   „Řekněme otevřeně, že tento společenský dialog se týká i mnoho účastníků demonstrací. Byla by 

chyba všechny je ztotožnit s organizátory protisocialistických akcí. Naší společnosti jde o to, aby 

na svou socialistickou platformu sjednocovala co největší část poctivých občanů republiky. Jde jí  

tím spíše o mladé lidi, i o ty, kteří se nechali svést, ať už z naivity, či z nedostatku životních 

zkušeností, z touhy po dobrodružství či po senzaci.“

    Pojem „společenský dialog“ zde kombinuje jak logiku ekvivalence, tak diference – má vést 

ke spojování lidí na „socialistické platformě“ - tedy rozšiřovat podporu danému uspořádání (čímž se 

ale nepřímo odhaluje jeho partikularita – nezastupuje všechny). Současně umožňuje od sebe oddělit 

účastníky demonstrací na straně jedné a „organizátory protisocialistických akcí“ na straně druhé – 

čili dosáhnout toho, že tito „organizátoři“ budou izolováni – nebudou mít podporu. Tím, jak jsou 

politické hranice nestabilní, tak lze současně vytvářet nové – podle toho, kdo se komu přidá 

v daném politickém boji v ČSSR – ale tento boj je zde stále spojován se střetem protikladných sil. 

   „V sociálním rozvrstvení naší společnosti bychom nikdy neměli zapomínat, že jsou mezi námi 

skupiny lidí nenávidějící socialismus, kteří touží po třídní odvetě za únor 1948. Netajili se tím 

před dvaceti lety, netají se tím ani dnes, kdy se domnívají, že mají šanci přiživit se na přestavbě a 

demokratizaci. Nejednou však bylo jasně řečeno, že pluralismus zájmů a názorů, o němž nyní 

hovoříme, spojujeme se socialistickým státem, že nemůže mít nic společného s vytvářením a 

působením protisocialistických struktur. K předúnorovým poměrům a vůbec již k poměrům 

v buržoazní republice není návratu. To ať vezmou na vědomí všichni ti, kdo by chtěli obrátit chod 

dějin v naší zemi zpět. Na začátku letošního roku se protisocialistické síly o takovýto nátlak 

skutečně pokusily. Nebylo možno k tomu jen přihlížet.“

    Současně je v tomto úvodníku přítomna snaha trvat na jasné hranici mezi protikladnými silami. 

Podobně jako v úvodníku z 20. ledna je kladen důraz na podstatu společnosti – politický boj je 

pojímán jako „třídní“ - že určitým skupinám jde o změnu zřízení. „Socialistický stát“ a „buržoazní 

republika“ (tedy československá republika let 1918-1938) jsou chápány jako neslučitelné pojmy. 

Tento výklad lze pojmout jako snahu bránit politickou hranici – i v situaci, kdy se odhaluje její 

nestabilita a překročitelnost (na což opět odkazuje pojem „pluralismus zájmů a názorů“). 

   „Mluvíme-li o společenském dialogu, o socialistické pluralitě názorů, pak to neříkáme proto,  

abychom se komukoli podbízeli či se vezli na jakési ›módní vlně‹. Dialog je zákon života. V něm se 

tříbí názory, shromažďují zkušenosti, vyjasňují nejasnosti, v něm se ověřuje správnost našich 

rozhodnutí, tak dospíváme ke sjednocování sil. Je součástí našeho procesu zdokonalování 

demokracie, úsilí vytvářet na všech úrovních, ve všech orgánech a organizacích, ve všech místech, 
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zdravé ovzduší pro uplatnění společenského dialogu, pro výměnu názorů, byť i rozdílných. Co by 

nás však mělo spojovat – to je základní zájem o rozvoj naší socialistické společnosti, o naši  

socialistickou budoucnost.“ 

    Tím, že redakce Rudého práva přistoupila na zdůrazňování pojmu „společenský dialog“, sama 

otevírala politickou hranici a činila jí nestabilní. Čímž umožňovala akceptaci rozdílných názorů – 

nemohla však stanovit přesnou hranici, kde „socialismus“ končí a kde začíná – odhalovalo se tak, 

že nemá žádnou pevně danou podstatu. 

    Celkově lze tento úvodník charakterizovat jako velmi důležitý – a to ve své nejednoznačnosti. 

Spojuje totiž logiku ekvivalence i diference, snaží se udržet jeden hlavní společenský antagonismus, 

ale současně odhaluje, že různí lidé mohli zaujímat různé postoje k Palachovu týdnu, snaží se 

zachovat jednu hlavní politickou hranici, ale současně ji napomáhá destabilizovat. Byly zde 

odcitovány některé důležité odstavce, aby vynikla vnitřní rozpornost tohoto textu z 27. ledna 1989.

    Tato rozpornost totiž plně koresponduje s tím, co bylo uvedeno v předchozí kapitole 

o vnitrostranických informacích z ledna a března 1989. Dalo by se tvrdit, že úvodník z 27. ledna 

1989 věrně postihuje názorové rozpory v Komunistické straně Československa – je možné tedy 

povědět, že Palachův týden vedl na jedné straně k překračování politických hranic v širší veřejnosti, 

ale současně na straně druhé umožnil vytvářet politické hranice uvnitř vládnoucí strany – což lze 

hodnotit jako zásadní destabilizační faktor pro politický vývoj v ČSSR po zbytek roku 1989. 

Ústavně zakotvená vedoucí úloha KSČ se po Palachovu týdnu ocitla v zřetelné politické krizi. 

Tiskový orgán ÚV KSČ nedokázal prosadit určitý výklad událostí a během sedmi dní jej zásadním 

způsobem revidoval – ukázalo se totiž, že s ním nesouhlasí ani část členů KSČ.     

3. 4. Shrnutí

V druhé polovině ledna 1989 lze tedy zaznamenat značnou nestabilitu politických hranic a 

dynamičnost vývoje i výkladu událostí. K čemuž zásadním způsobem přispělo prosazení „dialogu“ 

jako klíčového pojmu v rámci politického boje, který umožňoval jinak členit společenský prostor 

v ČSSR. V tom se právě liší úvodník Rudého práva z 27. ledna 1989 (a v tom se blíží pohledu 

kardinála Tomáška) od toho z 20. ledna 1989, kde nebyl tento pojem vůbec zmíněn, což ještě 

umožňovalo stavět jednoznačnou politickou hranici mezi dvěma protikladnými tábory. 

   Zatímco kardinál Tomášek se jím snažil dosavadní politické hranice překročit, tak naopak redakce 

Rudého práva se se určitým způsobem snažila udržet – stanovit určité meze „společenského 

dialogu“, a tím chránit „socialistický“ charakter společnosti, která už byla pojímána jako různorodá 
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(jako vyjádření jednoty v různosti). Vylučování některých skupin a témat z tohoto „dialogu“ se však 

dalo zpochybnit – protože tento pojem (sám o sobě) znemožňoval do určité míry přesně určit, který 

názor je ještě „socialistický“ a který je už „antisocialistický“. Lze tedy tvrdit, že politický boj 

v ČSSR usnadňoval nejasný obsah pojmu „socialismus“ - tiskový orgán ÚV KSČ se jeho 

pozitivním vymezením v těchto dvou úvodnících z ledna 1989 vlastně vůbec nezabýval.  

  

45



4. Petice Několik vět a okamžitá odpověď redakce RP

Předmětem této kapitoly bude srovnání výkladu politické situace v ČSSR v textu petice Několika 

vět na straně jedné a dvou článků Rudého práva, které na něj bezprostředně reagovali - „Kdo seje 

vítr“ a „Co mají za lubem?“. Tato výměna názorů se odehrála na přelomu června a července 1989. 

4. 1. Samotný text petice (29. června 1989)

Z textu petice Několika vět bude podrobeno analýze pět úvodních odstavců, třetí a sedmý 

požadavek a závěrečný odstavec. Budou sledovány především pokusy o připsání konkrétního 

obsahu různým pojmům, vytváření politických hranic, identit, otázka reprezentace, dualita 

univerzálního a partikulárního.

   „První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné československé vedení 

velmi často zaklíná slovy ‚přestavba‛ a ‚demokratizace‛, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá 

všemu, co demokracii vytváří nebo co ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a iniciativy občanů, 

které samo neorganizovalo, odmítá jako ‚nátlakové akce‛; odlišné politické názory odsuzuje jako 

‚antisocialistické‛ a ‚nepřátelské‛; pokojná lidová shromáždění rozhání; do přípravy nových zákonů 

nedovoluje veřejně mluvit.“1 

   Dochází zde k přímému střetu o obsah konkrétních pojmů (jako „přestavba“, „demokratizace“, 

„demokracie“) a také o to, jak budou konkrétní skupiny a jevy označovány – který výklad je ten 

„správný“ - ten „současného československého vedení“, nebo autorů petice. „Vedení“ zde vystupuje 

jako pouze jedna ze skupin, jež nereprezentuje celé názorové spektrum. Společenský prostor je 

pojímán jako diferencovaný – bez jednoho hlavního společenského antagonismu. Nikdo není 

předem ze společnosti vylučován, ale současně se vytváří určitá politická hranice mezi „vedením“ a 

těmi ostatními. 

   „Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, že občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie a že stále 

více lidí má odvahu veřejně projevit svou touhu po společenských změnách.“

    V textu petice Několik vět dochází ke kombinaci logiky ekvivalence a diference – pojem 

„občanská veřejnost“ odkazuje k určitému jednotnému celku, nikoli roztříštěnému. „Touha 

po společenských změnách“ je prezentována jako univerzální požadavek. 

   „Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet s nehybností moci, roste společenské 

1 Citace v této podkapitole vycházejí z následujícího zdroje: Informace o Chartě 77 (samizdat), roč. 12 (1989), č. 14, s. 
14-15. Cit. podle: Janišová, Milena; Prečan, Vilém; Suk, Jiří. Op. cit. s. 79-80. 
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napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize.“ 

   „Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje.“

   „Společnost“ a „moc“ jsou pojaty jako dva odlišné politické subjekty, mezi kterými existuje určitá 

hranice („napětí“). Ale jejich vztah není nutně protikladný. 

   „Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důsledným 

systémovým změnám a že tyto změny jsou možné a mohou mít úspěch jen tehdy, bude-li jim 

předcházet vskutku svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli smysluplným 

změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konče, musí být tedy zásadní změna 

společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a 

plurality.“

   Zdůrazňování „skutečných a důsledných systémových změn“, „svobodné a demokratické 

diskuse“, „ducha svobody, důvěry, tolerance a plurality“ vede současně k určitému překračování 

naznačené politické hranice mezi „vedením“ a „občanskou veřejností“ (a zamezuje tomu, aby se 

jejich vztah vyhrotil jako protikladný v „otevřené krizi“) a zároveň opětovně klade důraz na vnitřní 

rozrůzněnost společenského prostoru – lze říci, že v dané petici převládá logika diference.

   „3. Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a začaly být  

konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást  

veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. Zároveň by neměly být kladeny překážky 

vznikání nových občanských hnutí včetně nezávislých odborů, svazů a spolků.“

   Autoři petice – právě proto, že usilují o hegemonii – o převahu svého výkladu ve veřejném 

prostoru – se snaží přimět vládu, aby přijala jejich výklad jako „objektivní“. Snaží se tvrdit, že 

reprezentují všeobecný názor. Čímž by bylo dosaženo toho, že „nezávislé iniciativy“ budou 

chápány jako součást společnosti – to je zřetelná snaha potlačit výklad, že se jedná 

o „antisocialistické“ a „nepřátelské“ skupiny – tedy odstranit politickou hranici a antagonismus. 

   „7. Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o pražském jaru, invazi  

pěti států Varšavské smlouvy a následné ‚normalizaci‛. Je smutné, že zatímco v některých zemích,  

jejichž armády tehdy do československého vývoje zasáhly, se dnes už o tomto tématu začíná věcně 

diskutovat, u nás je stále ještě velké tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického 

a státního vedení, kteří jsou odpovědni za dvacetileté upadání všech oblastí společenského života 

u nás.“

   Odkazem na „svobodnou diskusi“ o různých aspektech československé politické historie (a 
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především na události roku 1968) se autoři petice snaží zatlačit do určité izolace některé lidi 

„z politického a státního vedení“ a svým způsobem je vytlačit ze společenského prostoru jako 

úzkou skupinu lidí, která mluví jen sama za sebe a nikoho dalšího nereprezentuje. 

   „Každý, kdo souhlasí s tímto stanoviskem, může je podpořit svým podpisem.“

   „Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými názory nakládat.  

Zasadila by tím osudnou ránu nadějím, jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný společenský 

dialog jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes Československo nalézá.“

   Projevuje se zde diferencovaný přístup, kdy vedení strany a státu není pojímáno jako jednolitá 

skupina, ale autoři petice vytvářeli určité hranice uvnitř ní – s vládou jednat lze, někteří lidé (aniž 

byl kdokoli přímo jmenován) byli vlastně vyzváni k demisi. 

   V tomto odstavci je také důležité, že je v něm „skutečný společenský dialog“ pojímán „jako 

jediné možné východisko ze slepé uličky“. Politická teorie diskurzu svým způsobem předpokládá, 

že každý, kdo usiluje o hegemonii – kdo chce prosadit svůj pohled na svět jako „nezpochybnitelný“ 

- tak bude tvrdit, bude se snažit popírat, že existují i jiné možné výklady. Lze přitom tvrdit, že tento 

přístup byl v roce 1989 vlastní jak lidem z nezávislých iniciativ, tak redaktorům Rudého práva či 

představitelům ÚV KSČ. 

    V petici Několik vět byl kladen důraz na pojmy „dialog“, „demokracie“ či „diskuse“ a spolu 

s ním zde byla také přítomna snaha prosadit konstrukci vnitřně diferencované „občanské 

veřejnosti“, z které byli určitým způsobem vytlačováni někteří lidé z politického a státního vedení, 

které autoři petice identifikovali s „dvacetiletým upadáním všech oblastí společenského života“. 

V roce 1989 byla politická historie ČSSR předmětem urputného politického boje. Pokud bychom 

vzali v potaz všech sedm požadavků zmíněné petice, tak by se dalo říci, že se politizovalo mnoho 

témat – jako ekologie či vztah státu k církvím – stávaly se předmětem konfliktu mezi různými 

aktéry.   

4. 2. Článek RP z 30. června 1989 (Kdo seje vítr)

„Včera v podvečer vysílala jedna z amerických vysílaček text s názvem Několik vět. Jde o výzvu 

ke konfrontaci se socialistickým státem, s naším společenským zřízením, obsahující požadavky 

na uznání ›charty‹ a jejích odnoží, umožnění její volného rozkladného působení, rozbití jednotných 

odborů a dalších společenských organizací, návrat k neomezenému soukromému podnikání. Je to 

výzva k výprodeji socialismu.“2 

2 Citace v této podkapitole pocházejí z tohoto zdroje: Kdo seje vítr. Rudé právo, 30. 6. 1989, s. 2. 
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   V redakčním článku RP byl přítomen úplně jiný pohled na svět – dominují zde pojmy jako 

„konfrontace se socialistickým státem“ a „výprodej socialismu“. Hlavní je snaha udržet „jednotu“ 

společnosti, její „podstatu“ a hranice – „charta“ je vytěsňována nadále mimo společenský prostor. 

   „Podobná peticemanie má zvýšit popularitu několika desítek protisocialisticky orientovaných 

jednotlivců a získat podporu veřejnosti pro cíle, o nichž většina lidí málo ví anebo má falešné 

představy.“

    Opět je kladen důraz na společenský antagonismus („protisocialisticky orientovaní jednotlivci“) a 

spolu s tím snaha prezentovat autory petice jako marginální skupinu – což je zrcadlově obrácené 

ve vztahu k Několika větám, kdy byli tímto způsobem prezentováni někteří lidé z vedení. 

Na druhou stranu zde nejsou přítomny dva protikladné tábory – společnost není zcela jednotná, 

politická hranice nejsou zřetelně vytyčeny a jsou tudíž překročitelné a bojuje se o to, kudy povedou. 

Rudé právo vlastně připustilo, že se v ČSSR vede politický zápas – tedy, že „protisocialisticky 

orientovaní jednotlivci“ se mohou dostat z izolace a usilovat o reprezentaci celku. 

   „Každý soudný člověk ví, že tady nejde jen »o několik vět«. Jde o to, aby síly působící ve službách 

našeho nepřítele, strhly část společnosti, aby vedle svých podpisů autoři výzvy získali jako vějičku i  

některé populární umělce a další občany. Na jedné listině se tak octli známí ›chartisté‹ Vondra, 

Devátý, J. Dienstbier, Hradílek, Benda, Malý, Šilhán, Uhl, L. Vaculík, J. Čarnogurský, Šabata a 

s nimi – jak uvádí americká vysílačka – J. Bartoška, V. Merta, D. Kolářová, B. Polívka, M. Kocáb, 

H. Zagorová, J. Kemr, J. Suchý.“

   Je na to možné pohlížet tak, že se v tomto článku – při zachování společenského antagonismu 

(„síly působící ve službách našeho nepřítele“) - nepodařilo redaktorům RP udržet konstrukci 

jednotné společnosti. Je částečně diferencovaná – jako samostatná síla zde vystupují populární 

umělci. Ti jsou vzati do určité míry jako její reprezentanti (že na jejich názor „část společnosti“ dá). 

Na jednu stranu dochází k stírání hranice mezi „chartisty“ (tak vlastně RP pojímalo nezávislé 

iniciativy v souhrnu) a populárními umělci a na straně druhé se vlastně odkrývá hranice mezi těmito 

umělci a redaktory Rudého práva, které je explicitně nevylučuje ze společnosti. 

   „Oč jde ›chartistům‹, víme. Ale co chtějí ti druzí? Také rozvrat, konfrontaci, návrat  

ke kapitalismu? A jakými cestami by se měl takový návrat uskutečnit? Máme zkušenosti. Máme své 

poučení, na které bychom neměli zapomínat.“

   Redakce Rudého práva si tedy zachovávala diferencovaný přístup k „chartistům“ a populárním 

umělcům. Politické hranice tedy byly na konci června 1989 nejasné, ale stále byla snaha RP je 

určitým způsobem ukotvit vymezením protikladů – na jedné straně stojí „poučení“ a na té druhé 
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„rozvrat“, „konfrontace“, „návrat ke kapitalismu“. V tomto článku se tedy objevuje protiklad 

„socialismus“ - „kapitalismus“, který měl odradit část lidí od podpisu Několika vět.  

4. 3. Článek RP z 1. července 1989 (Co mají za lubem?) 

V tomto článku se redakce RP snažila polemizovat s obsahem konkrétních sedmi bodů – zápasila 

o závazný výklad různých věcí, jakým způsobem se mají věci označovat – činila tedy něco 

obdobného jako samotní autoři petice Několik vět (zvláště v jejím prvním odstavci). Tuto pasáž se 

rozhodl autor diplomové práce nerozebírat a necitovat, a soustředit se na ty části, v kterých je – 

podle jeho názoru – možné analyticky postihnout otázku reprezentace a nestability politických 

hranic. Není nezbytně nutné sledovat boj o konkrétní detaily – to by bylo moc podrobné – ale spíše 

se soustředit na „komplexní“ pohled. Následuje rozbor vybraných částí daného článku.

   „Redakční článek Kdo seje vítr uveřejněný v pátek v RP a Pravdě připoutal k sobě mimořádnou 

pozornost čtenářů. Redakce Rudého práva dostala už týž den několik telefonických ohlasů. Jeden 

názor došel dálnopisem (publikujeme jej na první straně). První ohlasy lze shrnout těmito slovy: 

dále pokračovat v nastoupené cestě přestavby národního hospodářství a rozvoje socialistické 

demokracie naší společnosti a nepřipustit, aby tohoto procesu bylo zneužíváno k narušování,  

destabilizaci společnosti.“3 

   Klíčové je, že Rudé právo se snažilo v tomto článku vystupovat jako univerzální reprezentant 

názorů československé společnosti. Názory určité skupiny lidí (některých čtenářů) představovalo 

jako jediný „správný“ pohled na politickou situaci v ČSSR.

   „Americká vysílačka Svobodná Evropa vydávala ve svém čtvrtečním vysílání výzvu nezákonných 

skupin nazvanou Několik vět za názor většiny československých občanů a dokonce neváhala tvrdit,  

že nevyslyší-li »režim« toto volání, dojde ke ›střetu s celou společností‹. Co se myslí tím střetem? 

Stávky, demonstrace, sabotáže, požáry, teror? Z různých hledisek se k takovým požadavkům 

přihlašují různé letáky a výzvy rozšiřované nezákonnými skupinami.“

    Když se porovná první a druhý odstavec tohoto redakčního článku, tak je zjevné, že docházelo 

k prudkému sporu o to, kdo vlastně reprezentuje názor celku a jaký vlastně je ten převažující pohled 

na věc. Rudé právo to bralo jako přímý souboj se Svobodnou Evropou a „nezákonnými skupinami“, 

které se snažilo identifikovat (a vytlačovat) spojováním s „terorem“, „požáry“ či „sabotážemi“. 

   „Požadavky jsou to tedy velice různorodé. Budeme-li však chtít hledat jejich společného 

jmenovatele, je především v ›systémových změnách‹. ›Starý‹ systém nevyhovuje. Proto je ho třeba 

3 Citace v této podkapitole vycházejí z tohoto zdroje: Co mají za lubem? Rudé právo, 1. 7. 1989, s. 2. 
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nahradit ›novým‹. V tomto ›novém systému‹ nemohou však působit ti, kteří jsou spojeni s minulým 

vývojem, tedy s léty socialistického budování, se znárodněním i združstevňováním naší vesnice. To 

tedy znamená: stát se vrátí k pořádkům před Mnichovem, ke kapitalistickému hospodářskému 

systému, k vykořisťování člověka člověkem atd.“

    Redakce Rudého práva se v obou článcích z 30. června a 1. července 1989 pokoušelo prezentovat 

požadavky, obsažené v petici Několik vět, jako zcela neslučitelné se „socialismem“. Vytvářelo tak 

protiklady, které v sobě přiznávaly politickému boji materiální, ekonomicky determinovaný 

charakter – na straně jedné stojí „léta socialistického budování“, „znárodnění“, „združstevňování 

vesnice“ a na druhé „pořádky před Mnichovem“, „kapitalistický hospodářský systém“, 

„vykořisťování člověka člověkem“.  

   „Nic nového pod sluncem. I v roce 1968 jsme slyšeli podobné požadavky. Mnoho lidí už na to 

zřejmě zapomnělo. Nebo si to nechtějí přiznat. Jen tak si lze vysvětlit, že se pod uvedený text, který 

je vlastně výzvou k rozvrácení republiky, podepsali i takoví lidé, kterým naše socialistická 

společnost dala všechny podmínky k jejich seberealizaci. Uvědomili si, co vlastně měli režiséři  

podpisové akce za lubem?“ 

   V tomto odstavci Rudé právo samo odhalovalo, že přestože se pokoušelo prosadit svůj výklad 

událostí, nemohlo tvrdit, že reprezentuje všechny – čímž tiskový orgán ÚV KSČ sám vytvářel 

politické hranice uvnitř společnosti, diferencoval ji. Pro dané články RP z přelomu června a 

července 1989 je příznačné vyhrocené pojetí společenského antagonismu, ale současně také zjevná 

nestabilita politických hranic a otevřená pře se Svobodnou Evropou a nezávislými iniciativami 

o právo na reprezentaci ostatních – zřetelně se odhalovalo, že soupeří alternativní pohledy na svět. 

4. 4. Shrnutí   

Vystupuje zde zásadní rozdíl mezi peticí Několik vět a články v Rudém právu, které na ni 

bezprostředně reagovaly. V dané petici byly nezávislé iniciativy pojímány jako integrální součást 

vnitřně diferencované společnosti – k čemuž směřovalo zdůrazňování pojmů „dialog“, 

„demokracie“ či „svobodná diskuse“. Naopak ve článcích Rudého práva z přelomu června a 

července 1989 se projevovala zřetelná snaha vytěsňovat tyto skupiny mimo hranice společnosti – 

brát jejich identitu (a aktivitu) jako nutně protikladnou k „socialismu“, ohrožující jeho podstatu – 

což zvýrazňovaly pojmy jako „konfrontace“, „teror“ či „návrat ke kapitalismu“.   
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5. Různé pohledy na politickou situaci v ČSSR v říjnu 1989

V této kapitole budou porovnány některé pasáže z dopisu Výkonného výboru Obrody – Klubu 

za socialistickou přestavbu členům KSČ z 2. října 1989 a úvodního projevu generálního tajemníka 

ÚV KSČ Miloše Jakeše na 15. zasedání ÚV KSČ z 11. října 1989, podle znění otištěného v Rudém 

právu o den později. Z Jakešova projevu bude rozebíráno více citací než v případě dopisu Obrody.  

5. 1. Dopis vedení Obrody členům KSČ (2. října 1989)

„Z některých členů se vytvořila privilegovaná kasta, uvnitř KSČ vznikla strana vládnoucích a 

strana ovládaných. Lidé kritizují honosné paláce sekretariátů, luxusní stranické hotely a rekreační 

střediska, sanatoria a nemocnice pro vysoké funkcionáře a jejich rodiny, zvláštní zásobování i  

privilegovaný systém osobních důchodů. Není snad třeba rozvádět, jaké morální škody způsobuje 

tento systém institucionalizované korupce, která nabyla za posledních dvacet let netušených 

rozměrů. To pochopitelně vyvolává u většiny občanů averzi proti komunistům.“1 

   Vystupují zde v zásadě tři politické hranice a dochází přitom k určité kombinaci logiky 

ekvivalence a diference. Jsou odděleni „komunisté“ od „většiny občanů“, jsou proti sobě stavěni 

„lidé“ a „vysocí funkcionáři a jejich rodiny“, ale především je zde rozdělena KSČ na dvě části - 

„stranu vládnoucích“ a „stranu ovládaných“. Přičemž „strana vládnoucích“ (také „privilegovaná 

kasta“) je představena jako úzká skupina lidí, jejíž identitu v tomto textu vedení Obrody spojilo 

se „systémem institucionalizované korupce“, jehož obsah je definován různými materiálními 

požitky.

   Věci, které jsou v tomto dopisu zmiňovány (jako rekreační střediska či paláce sekretariátů), měly 

nebo mají materiální povahu, ty si vedení Obrody nevymyslelo. Jde ale o to, že z nich činilo 

politické téma – předmět všeobecné kritiky – že je spojovalo s určitou skupinou lidí, kterou se 

snažilo zatlačovat do politické izolace – i v rámci Komunistické strany Československa. K čemuž 

tento dopis sloužil – Obroda hledala spojence v řadách vládnoucí strany. 

    „My si zachováváme vůči dnešním členům strany střízlivý a diferencovaný vztah. Víme, že je mezi  

nimi dost lidí, kteří nepropadli úzce sobeckým zájmům mocenských skupin, sektářským představám 

o výlučnosti komunistů mezi ostatními občany, zachovali si kritičnost k politice vedení, nepodléhají  

politické a morální korupci, které jim členství ve straně nabízí. Tito lidé vykonali pro svoji obec,  

závod či družstvo mnoho dobrého, mají přirozenou autoritu opřenou o charakter, schopnosti a 

1 Tyto tři citace pocházejí z následujícího zdroje: ÚSD, Sb. Obroda, inv. č. 6. - Cyklostyl, 4 s. formátu A5. Cit. podle: 
Kokoška, Stanislav; Kokošková, Zdeňka. Op. cit. s. 145-146. 
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pracovní výkonnost. Nebojí se demokracie a soutěže. Obojí potřebují ke své práci, zatímco 

kariéristé, lenivci a nevýkonní lidé vidí v demokracii právem ohrožení svých šancí a výsad.“ 

    Lze to vnímat tak, že zde vedení Obrody nereprezentovalo názor většiny lidí, ale svůj vlastní. 

Nespojovalo všechny komunisty se „sektářskými představami“, „úzce sobeckými zájmy“, 

s „politickou a morální korupcí“, ale jen tu část, kterou označovalo za „kariéristy“, „lenivce“ a 

„nevýkonné lidi“ - tudíž hranici mezi členy KSČ a ostatními považovalo za prostupnou. Část členů 

KSČ zde představovalo jako lidi, kterým přiznávalo právo na hegemonii – že dokáží reprezentovat 

ty ostatní. Přičemž jejich identitu spojovalo s „pracovní výkonností“, „přirozenou autoritou“, 

„demokracií“ či „soutěží“, které byly dány do protikladu s „výsadami“ a „šancemi“ úzké skupiny.  

   „Přestavba společnosti, zejména v oblasti hospodářství, může vyvolat řadu obtíží a dokonce 

vyžadovat určité oběti. Ty může žádat pouze vedení, které bude mít důvěru většiny lidu. Proto je 

nutné, aby se strana ideově a politicky obrodila, aby uplatnila ve svém vlastním životě 

demokratické metody, zbavila se svých neoprávněných výsad a privilegií, zhoubné nomenklatury a 

přeměnila se z administrátora ve skutečnou politickou stranu v demokratické společnosti.“

   Obroda se v tomto dopise svým způsobem odhalovala jako partikulární skupina, která přiznává 

právo na reprezentaci celku i nadále Komunistické straně Československa. Bylo zde představeno 

dvojí pojetí identity KSČ – jedno spojené s „neoprávněnými výsadami a privilegii“, „zhoubnou 

nomenklaturou“ a rolí „administrátora, druhé s „demokratickými metodami“, rolí „skutečné 

politické strany v demokratické společnosti“ - jako části celku. Tento dopis Obrody je dobrým 

příkladem toho, že skupinová identita není předem daná, ale vytváří se v rámci politického boje.   

5. 2. Projev Miloše Jakeše na 15. zasedání ÚV KSČ z 11. října 1989

„Lze říci, že politická situace v zemi je vcelku stabilizovaná, že politika KSČ má podporu lidu. Jsou 

přirozeně různé představy o její praktické realizaci. Kritizuje se, a často velmi důrazně, že 

přestavba v ekonomice dosud nepřináší hmatatelné výsledky, že přetrvávají různé problémy a 

nedostatky. Požaduje se jejich důsledné řešení na všech úrovních, zejména v centru, i když 

odstraňování nemalého počtu potíží je v rukách pracovních kolektivů, i příslušných orgánů 

v místech. Avšak tím základním, naprosto převažujícím, je jednoznačný zájem upevnit socialismus, 

využívat jeho předností tak, aby byl zabezpečen pořádek a klid pro práci, pro plnění úkolů,  

abychom rychleji postupovali kupředu a dále se posílilo mezinárodní postavení našeho státu. Je to 

o to důležitější, že dnešní doba není jednoduchá, že na vědomí lidí působí řada vlivů, zdaleka ne 

vždy pozitivních.“2 

2 Citace v této podkapitole pocházejí z tohoto zdroje: Zpráva předsednictva ÚV KSČ o činnosti strany po 14. zasedání 
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    Tato pasáž Jakešova projevu je rozporuplná. Hegemonie KSČ je představena jako stabilizovaný 

stav i jako boj o „vědomí lidí“. Společenský prostor je pojat jako zjednodušený, ale také jako 

diferencovaný na „centrum“, „pracovní kolektivy“, „příslušné orgány v místech“. 

    Je dobré si povšimnout silné politizace ekonomických otázek – spojené s veřejnou kritikou 

„různých problémů a nedostatků“, „nemalého počtu potíží“. Jakeš si v této pasáži svého projevu 

značně odporoval – naznačoval, že „centrum“ je předmětem kritiky ze všech stran – aby se 

nedostalo do úplné izolace, tak tuto kritiku přenášel na ostatní aktéry, čímž ale odhaloval jejich 

partikulární povahu. Současně se tomuto centru dostávalo podpory – převažoval „jednoznačný 

zájem upevnit socialismus“. Generální tajemník ÚV KSČ zde naznačoval souboj různých výkladů, 

kde ten jeho (že „centrum“ není za vše odpovědné) nebyl všemi sdílený.  

    „Musíme překonat představy, že úsilí o izolaci nelegálních skupin lze omezovat na použití státní  

moci. Tím hlavním, jak zamezit jejich činnosti, je rozvíjet účinnou ideologickou práci, vést ofenzivní  

politický zápas o vědomí lidí. Jeho úspěch spočívá v tom, že bude veden nejen v centru, ale ve všech 

místech, na všech pracovištích, že jeho základní formou bude široký dialog komunistů s občany,  

ve kterém je budeme získávat pro politiku strany a odhalovat nepřátelský charakter a záměry 

opozičních skupin. Je třeba vědět a počítat s tím, že opoziční síly a propaganda ze zahraničí nám 

mohou práci ztěžovat a také se o to všemožnými způsoby snaží. Největší potíže a škody si však 

můžeme způsobit sami, jestliže nebudeme důsledně realizovat kurs, který jsme nastoupili. Jestliže 

budeme tolerovat nepořádky a chyby, trpět nedostatky a neřešit problémy, které lidi tíží.“

   Je zřetelné, že tady nevystupuje sjednocená společnost proti „nelegálním skupinám“, ale že uvnitř 

KSČ je veden spor o taktiku vedení politického boje a o to, kdo ho má vést. Společenský prostor je 

tedy značně diferencovaný – vystupuje zde „centrum“, „všechna místa“, „všechna pracoviště“. 

Uvnitř KSČ tak vlastně probíhá hranice mezi „centrem“ a členskou základnou, (na kterou chce 

Jakeš přenést tíhu politického boje a odlehčit tak „centru“). 

    „Široký dialog komunistů s občany“ je pojímán jako základní způsob vedení politického boje – 

jako prostředek vytváření společenského antagonismu – kdy bude „opozičním skupinám“ připsán 

„nepřátelský charakter“. Tím ovšem, že v této části projevu Jakeš pojímá hegemonii jako proces, 

tak zřetelně odhaluje partikulární povahu KSČ a jejího pohledu na svět, který usiluje o to, aby byl 

všeobecně přijímán. Tato pasáž Jakešova projevu zřetelně naznačuje krizi politické hegemonie 

komunistické strany v Československu – je tu vlastně odhalena krize reprezentace – naznačoval, že 

KSČ ztratí důvěru ostatních, když nebude schopna řešit jejich požadavky. V posledních dvou větách 

ústředního výboru a jejích úkolech před XVIII. sjezdem KSČ, přednesená soudruhem Miloše Jakešem na 15. zasedání 
ÚV KSČ dne 11. října 1989. Rudé právo, 12. 10. 1989, s. 3-4. 
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této citace se pozice KSČ zdá velmi vratkou – podmíněnou spokojeností s jejím výkonem.  

    „Trvalou součástí naší politiky je soustavné upevňování vzájemného vztahu strany a mladé 

generace, která představuje důležitou společenskou sílu. (…). Nebát se vést s nimi otevřený dialog,  

a to i o otázkách, které se nám nemusejí líbit, ale na které mládež hledá odpovědi. Je třeba si plně 

uvědomovat, že když je nedostane od nás, tak se je snaží získat z jiných zdrojů, často 

nepřátelských.“

   Projevuje se tu nestabilita politických hranic – kdy není pevně dané, že mladá generace považuje 

za svého reprezentanta KSČ. Jakeš naznačil, že o tuto skupinu se KSČ přetahuje s nezávislými 

iniciativami. Přiznával jim tím schopnost překračovat svoji partikularitu – oslovovat určité skupiny. 

Současně generální tajemník ÚV KSČ pokládal mladé lidi jako „důležitou společenskou sílu“. 

Politická situace v ČSSR je tady pojata jako dynamický proces – v němž se utvářejí identity 

různých skupin tím, jak se k sobě navzájem vztahují. 

    „Vyskytující se problémy nelze jen pasivně registrovat, zvláště pokud jde o dělníky. Naše strana 

byla a je především stranou dělnické třídy. Tento její charakter je třeba i nadále upevňovat. To 

vyžaduje posilovat spojení strany s dělnickou třídou. Dbát na mínění dělníků při posuzování 

důležitých otázek a rozhodování o nich.“

   Lze tady vidět určitou krizi identity KSČ – právě v tom, že byla zdůrazňována potřeba ji znovu 

ukotvit – prezentovat KSČ jako „stranu dělnické třídy“. Opětovně lze v Jakešově vystoupení 

vysledovat pojetí hegemonie jako vzájemného vztahu – kdy určitá partikulární skupina je nucena 

brát v potaz zájmy jiných skupin. V porovnání s mladou generací si byl generální tajemník ÚV KSČ 

u dělníků přece jen o něco jistější podporou této skupiny. Vazbu chápal jako pevnější.  

    „V dalším formování stranických řad musíme přirozeně dbát na jejich odpovídající sociální a 

věkové složení. V nynějším období však jde zejména o to přijímat do strany, bez ohledu na věk a 

sociální příslušnost, všechny ty, kteří mají o členství poctivý a upřímný zájem, na svých pracovištích 

a ve veřejné společenské činnosti prokazují, že jsou ochotni a schopni probojovávat politiku strany,  

brát na sebe odpovědnost. A to včetně těch, kteří po krizových letech ztratili členství ve straně a 

svou činností aktivně podporují její politiku.“ 

    Tento odstavec je v určitém rozporu s předešlou citací – pokud Jakeš zdůrazňoval, že KSČ má 

mít co nejširší podporu, tak ji nemohl prezentovat jen jako „stranu dělnické třídy“, protože tím by ji 

do určité míry izoloval. Generální tajemník ÚV KSČ v otázce přijímání nových členů tedy otevíral 

politickou hranici KSČ i pro ty, kteří ji opustili (či byli nuceni opustit) po roce 1968. Přičemž tuto 

skupinu nepojímal jako jednolitou – tuto možnost nabízel jen části bývalých členů. 
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   „V našich řadách poctivě pracují deseti tisíce funkcionářů, kteří svými osobními a morálními 

vlastnostmi jsou příkladem. Stále se však setkáváme s protispolečenským jednáním, projevy 

zneužívání funkcí a korupcí, aniž stranické orgány a organizace z toho vždy vyvozují příslušné 

závěry, … To je nezbytné změnit.“

   Miloš Jakeš se také zmínil o tématu, které se objevilo v dopisu Obrody. Jeho výklad se však 

v určitém smyslu lišil – politickou hranici viděl uvnitř členské základny. „Protispolečenské jednání“ 

pojímal jako věc konkrétních lidí. Shodoval se ale v tom, že to KSČ připravuje o důvěru ostatních.3 

   „Současně je třeba rozhodně odmítnout útoky na poctivé funkcionáře strany, rozličné fámy 

o domnělých privilegiích komunistů, jak se o to pokoušejí různí demagogové, kteří se samozvaně 

vydávají za jakési obroditele a skutečné představitele přestavby.“

   Na druhou stranu právě proto, že podle jeho názoru politická hranice nevedla mezi členskou 

základnou a „privilegovanou kastou“, tak názor vedení Obrody odmítl. Generální tajemník ÚV 

KSČ naopak viděl jednoznačnou politickou hranici mezi KSČ a tímto klubem – proto její 

představitele nepovažoval za potenciální spojence, ale za „demagogy“. S čímž spojil spor o to, kdo 

je „skutečným představitelem přestavby“. To ale dokazuje, že se nepodařilo obsah pojmu 

„přestavba“ v Československu ukotvit – a právě proto mohl být předmětem politického boje.

   Ve vystoupení Miloše Jakeše na 15. zasedání ÚV KSČ spíše převažovalo pojetí vedoucí úlohy 

jako procesu, než jako stavu. Což spolu s diferenciací společenského prostoru (a nestabilitou 

politických hranic) zabraňovalo generálnímu tajemníkovi automaticky přisuzovat „nelegálním 

skupinám“ „nepřátelský charakter“.   

5. 3. Shrnutí

Přestože se dopis vedení Obrody členům KSČ a projev generálního tajemníka Jakeše na 15. 

zasedání ÚV KSČ v říjnu 1989 v mnohém liší, tak oba ukazují na dynamický politický vývoj 

v ČSSR, na vytváření politických hranic uvnitř KSČ, na to, jak se zvyšoval počet témat, která se 

stávala předmětem veřejné polemiky. Lze v tom vidět určitou tendenci, kdy byl určitým mezníkem 

Palachův týden v lednu 1989 – kdy se předmětem veřejného politického souboje stával pojem 

„dialogu“, což umožňovalo otevírání politických hranic a diferenciaci společenského prostoru. 

   Jestliže tady lze pozorovat určitou tendenci od demonstrací v lednu 1989, pak události, jež 

3 Výše zmíněná citace pokračuje: „Jde o principiální otázku. Je třeba si uvědomit, že právě to nejvíce snižuje v očích 
veřejnosti autoritu strany a důvěru k ní. S tím také kalkulují naši protivníci. Komunisté vždy získávali autoritu, když je  
lidé uznávali pro jejich politickou vyspělost, nebojácnost, organizovanost a osobní obětavost, pro jejich příkladnost  
v práci i v soukromém životě.“ Tamtéž, s. 4.  
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následovaly po 17. listopadu 1989, jsou sice zlomem, ale v něčem také navazují na předešlý vývoj. 

V následujících kapitolách bude předmětem analýzy jejich dopad na KSČ – jakým způsobem to 

proměnilo její identitu, vidění těch druhých – prostřednictvím Rudého práva a Posledního hurá. 
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6. Bezprostřední interpretace 17. listopadu 1989 v RP

Obsahem této kapitoly bude způsob, jakým tiskový orgán ÚV KSČ interpretoval studentskou 

demonstraci z pátku 17. listopadu 1989 v sobotu 18. listopadu 1989 ve článku „Odkaz 17. 

listopadu“ a v pondělí 20. listopadu 1989 v úvodníku „Rozhodně proti provokacím“.

    V následujících kapitolách bude předmětem politické analýzy proměna pohledu KSČ na svět  (a 

také obsahu Rudého práva) především s ohledem na některé události listopadu a prosince 1989: 

dvou mimořádných zasedání ÚV KSČ, aktivu pražských komunistů, generální stávky, celostátního 

aktivu KSČ, vypuštění vedoucí úlohy KSČ z ústavy, zveřejnění návrhu Akčního programu KSČ, 

okresních konferencí a mimořádného sjezdu KSČ.     

6. 1. Článek z 18. listopadu 1989 (Odkaz 17. listopadu)

„Společná akce městské vysokoškolské rady a neorganizovaných studentů měla rozpornou tvář.  

Ukázala, jak studenti touží hovořit nahlas a otevřeně o svých problémech, že vyžadují rychlejší  

postup společenských přeměn a také jak snadno se nechají strhnout k radikalismu.“1 

    Demonstraci, stejně jako politické identitě studentů, zde nebyl připsán jednoznačný charakter 

(„rozporná tvář“). Stejně tak nebyly určeny politické hranice – akce studentů nebyla označena 

za „antisocialistickou“. Lze si všimnout neurčitosti společenského prostoru, do kterého může 

veřejně vstoupit jakákoli skupina – a stávat se tak politickým aktérem. Tady to docela přesně 

odpovídá teorii – politická identita kohokoli je věcí nestálou, proměnlivou – předem nejasnou. 

    „Už na Albertově a potom během pochodu se na transparentech a ve skandovaných pokřicích 

objevovala a postupně převládla hesla, která napadala představitele KSČ, vedoucí úlohu 

komunistické strany, požadovala zrušení milicí, demisi vlády, svobodné volby a podobně.“

     Jsou zde vyjmenovány požadavky, které studenti vznášeli. Opět přitom platí to, co bylo řečeno 

už k předchozí citaci – chybí zde jednoznačné pojmenování společného charakteru těchto 

požadavků. To svědčí nejen o nestálosti společenského prostoru, ale také o určitém přetlaku v něm.

    „K udržení veřejného pořádku v centru města byli povoláni příslušníci Veřejné bezpečnosti.  

Ověřovali totožnost účastníků demonstrace a kolem sta osob bylo předvedeno na místní oddělení 

VB. Ve 22 hodin byl ve středu města obnoven klid.“

    Samotný zásah bezpečnostních složek byl v zásadě pojat jako věc nepolitického, technického 

charakteru. Tady není přítomen vyložený konflikt mezi účastníky demonstrace a policejními 
1 Tato a další dvě citace viz Odkaz 17. listopadu. Rudé právo, 18. 11. 1989, s. 1. 
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příslušníky. Nebylo to tedy popisováno jako mimořádná událost, ale jako rutinní součást práce 

bezpečnostních složek – nic, co by mělo být předmětem veřejného sporu. Což je rozdíl oproti 

průběhu demonstrace – té Rudé právo přiznávalo politický charakter, bez jednoznačného obsahu.  

6. 2. Úvodník z 20. listopadu 1989 (Rozhodně proti provokacím)

Obsah úvodníku Rudého práva z pondělí 20. listopadu 1989 nereagoval pouze na samotnou 

demonstraci studentů z pátku 17. listopadu, ale i na dění v sobotu a neděli 18. a 19. listopadu, 

zvláště na území hlavního města Prahy (spontánní demonstrace spojené se stávkou studentů, 

divadelníků a výzvami ke konání generální stávky). Tento překotný vývoj byl ovlivněn zprávou 

o smrti studenta Martina Šmída – jako oběti policejního zásahu – která se objevila v sobotu 18. 

listopadu v zahraničních sdělovacích prostředcích. O den později se ukázala jako nepravdivá.2 

    „V posledních dnech se různé skupiny osob snaží za aktivní podpory některých západních 

sdělovacích prostředků, zejména rozhlasových a televizních stanic vyvolat konfrontaci se státní  

mocí, destabilizovat politickou situaci, navodit ovzduší společenského neklidu v naší zemi. Jsou 

organizovány různé tryzny, jsou vyhlašovány výzvy ke stávkám.“3 

    Oproti článku z 18. listopadu se redakce Rudého práva pokoušela zřetelně zjednodušit 

společenský prostor a vytlačovat z něj určité skupiny – které nikoho dalšího nereprezentují. 

    Studentská demonstrace byla v tomto úvodníku označena za „protistátní demonstraci“ a 

za „předem připravený pokus k vyvolání záměrné provokace“. Její průběh (včetně policejního 

zásahu) byl interpretován následujícím způsobem.

    „Navzdory tomu, že už během průvodu po jeho stanovené trase byla vyvolávána hesla požadující  

›demisi vlády‹ a ›smrt komunistů‹, nedošlo k zásahu Veřejné bezpečnosti. Její příslušníci byli  

povoláni až poté, kdy část účastníků manifestace odešla do ulic vnitřní Prahy a hrozilo ohrožení 

veřejného pořádku. Příslušníci Veřejné bezpečnosti vyzývali pokřikující demonstranty k rozchodu, 

avšak hlas rozumu nebyl vyslyšen a agresivní jádro demonstrantů vyvolalo střet se silami pořádku. 

Došlo k šarvátkám, byli zranění na obou stranách.“

    Výklad demonstrace z pátku 17. listopadu se během dvou dnů v RP značně proměnil. Tentokrát 

byla pojata jako střet protikladných sil, kde demonstranti vystupovali jako útočící síla, zatímco 

policejní jednotky se v zásadě jen bránily. Současně byly představeny jako protikladné také identity 

demonstrantů a komunistů. Do určité míry tak byli studenti v tomto pojetí vytěsňováni mimo 

2 Podrobněji k průběhu demonstrace ze 17. listopadu 1989 a policejnímu zásahu proti jejím účastníkům, stejně jako 
k dění 18. a 19. listopadu 1989 viz Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 43-49. 
3 Tuto a následující citace viz: Rozhodně proti provokacím. (úvodník). Rudé právo, 20. 11. 1989, s. 1. 
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hranice společnosti – v této části úvodníku převládala logika ekvivalence.  

    „Naše společnost jde z iniciativy KSČ už druhý rok cestou přestavby a demokratizace. Není to 

snadné. Řešíme řadu nahromaděných problémů, usilujeme o zásadní změny ve všech sférách naší 

společnosti. Počítáme přitom se všemi poctivými občany naší země. S komunisty i nekomunisty,  

příslušníky dalších politických stran.“

   Na druhou stranu výše zmíněná citace je typickým příklad logiky diference, kde je společenský 

prostor vyplněn více aktéry. Pojem „všichni poctiví občané“ činí politickou hranici nejasnou. Lze 

tvrdit, že veřejná polemika je zde zastoupena skrze „ řadu nahromaděných problémů“. 

   V tom je možné vidět právě rys hegemonie – vedení KSČ čelilo s otevíráním veřejné polemiky a 

společenského prostoru v roce 1989 požadavkům různých skupin – nejen studentů. Právě po 17. 

listopadu 1989 přibývaly další požadavky. Je určitým způsobem pochopitelné, proč tiskový orgán 

ÚV KSČ vyzýval k „rozvaze“4 - žádný systém nemá neomezenou absorpční schopnost – nedokáže 

řešit všechny požadavky najednou, potřebuje k tomu čas. Čím více požadavků a aktérů vstupovalo 

do veřejné debaty, tím klesala schopnost vedení KSČ je všechny uspokojit.   

    Redakce Rudého práva také citovala z vystoupení generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše 

na celostátní konferenci Socialistického svazu mládeže: „Jsme pro upřímný čestný dialog se všemi,  

kdo chtějí na bázi ústavy nacházet východiska a sjednocovat své síly ke konstruktivní práci v zájmu 

dalšího socialistického rozvoje naší země … Jedno by však mělo být jasné: dialog nelze vést  

anonymně, nebo cestou takových pouličních demonstrací, jejichž cílem je provokovat, vyvolávat 

napětí ve společnosti, porušovat veřejný pořádek, různými výzvami a za pomoci některých 

sdělovacích prostředků útočit na naše společenské zřízení a pod hesly ‚demokratizace‛ usilovat  

ve skutečnosti o opuštění socialistické cesty rozvoje.“

    Pojem „dialogu“ se Miloš Jakeš pokoušel určitým způsobem spojovat se „socialistickou cestou 

rozvoje“ a spolu s tím stanovovat jeho hranice, ale nedokázal je úplně přesně definovat. Tento 

pojem určitým způsobem bránil tomu, aby se podařilo společenský prostor zjednodušit na dva 

protikladné tábory. S čímž souviselo také to, že se bojovalo o obsah pojmu „demokratizace“. 

   Úvodník z 20. listopadu 1989 je svým způsobem rozporný, protože se v něm nepodařilo 

dosáhnout rozdělení společenského prostoru na dva protikladné tábory, a to kvůli zřetelné 

4 Poslední odstavec daného úvodníku zněl: „V této chvíli je třeba zachovat rozvahu, zdravý úsudek a rozhodně odsoudit  
provokace, jejichž cílem není zdokonalení socialismu a zlepšení života lidí, ale společenský chaos.“ Projev předsedy 
vlády České socialistické republiky Františka Pitry v Československé televizi z neděle 19. listopadu 1989 vyšel v RP 
pod titulkem „Výzva k rozvaze a občanské odpovědnosti“. Viz Rudé právo, 20. 11. 1989, s. 1. Projev generálního 
tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v ČST z úterý 21. listopadu 1989 vyšel v RP pod titulkem „Projevme všichni 
vysokou občanskou odpovědnost, rozum a rozvahu“. Viz Rudé právo, 22. 11. 1989, s. 1. 
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přítomnosti různých aktérů uvnitř „socialistické“ společnosti.    

6. 3. Shrnutí

Interpretace demonstrace ze 17. listopadu 1989 se v Rudém právu ve dnech 18. a 20. listopadu 1989 

značným způsobem lišila. V jednom případě byla politická identita studentů (respektive 

demonstrantů) pojímána jako vnitřně rozporná, v druhém jako protikladná ve vztahu k příslušníkům 

policejních jednotek i komunistům. Změnil se také výklad zásahu – nejprve byl prezentován jako 

takřka bezkonfliktní záležitost, později jako ostrý střet dvou protikladných skupin. S postupujícím 

časem dostávala tato jedna konkrétní demonstrace stále větší přesah – stávala se z tohoto událost, 

která začala být stále intenzivněji spojována s celkovou politickou situací v ČSSR. V té souvislosti 

lze poznamenat, že tiskový orgán ÚV KSČ do určité míry fungoval jako otevřený systém – reagoval 

na podněty okolního prostředí.  

    Tato zřetelná nestálost výkladu v případě Rudého práva – a jeho určitá vnitřní rozpornost – 

do značné míry koresponduje se zvolenou teorií. Ukazuje, že má určitou vypovídací, vysvětlující 

hodnotu právě v tom okamžiku, kdy se odkrývá nahodilý a proměnlivý charakter politických identit 

či nestálost politických hranic – že věci nemusí být nutně takové, jaké jsou. 
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7. Před mimořádným zasedáním ÚV KSČ (RP 23. 11. 1989) 

V této kapitole budou rozebírány dva texty z vydání Rudého práva ze čtvrtka 23. listopadu 1989 – 

úvodník a stať Rudolfa Hegenbarta. Reagovaly určitým způsobem na politickou situaci 

v Československu – pokračující demonstrace na Václavském náměstí i rozhodnutí předsednictva 

ÚV KSČ ze středy 22. listopadu 1989 svolat na pátek 24. listopadu 1989 mimořádné zasedání 

ústředního výboru komunistické strany – o čemž tiskový orgán ÚV KSČ své čtenáře informoval.1  

7. 1. Úvodník z 23. listopadu 1989 (Rozvahu) 

„Společnost se dostala do velkého politického kvasu. Ukázalo se, že události předchozích měsíců a 

týdnů, kterých jsme byli svědky v sousedních zemích, v nemalé míře ovlivnily veřejné mínění u nás, 

zejména pak značnou část mladé generace.“2

    „Nejen jimi však lze vysvětlit masové demonstrace těchto dní. Patrně dialog a jeho forma, kterou 

společnosti naše strana, vláda a Národní fronta nabízely, nebyl pro ni tak přitažlivý či otevřený, že 

by na něj přistoupila.“

     „Můžeme také říci: nevěřila nám. To by však měl být pro nás, komunisty, alarmující signál věcně 

a střízlivě analyzovat naši politiku a z této analýzy vyvodit důsledky. Za ideu se nikdy nebudeme 

stydět, komukoli omlouvat. Ale za praktickou politiku, ve které se projevovaly nejen úspěchy, ale 

chyby i omyly, se musíme umět podívat zpříma do očí.“

   Tento úvodník RP se zřetelně liší od toho z 20. listopadu 1989 – výklad tiskového orgánu ÚV 

KSČ byl nestálý, neukotvený, interpretace politické situace se rychle měnila. Mladá generace byla 

brána jako integrální součást společnosti. Současně redakce RP viděla politickou hranici mezi 

komunisty a ostatními. Brala to jako krizi důvěry, reprezentace – tím, že byla vedoucí úloha KSČ 

pojímána jako vzájemný vztah, vedl postoj ostatních k pochybnostem o vlastní identitě, pohledu 

na svět – s čím spojovat ideu („socialismu“) a s čím nikoli. Bylo naznačeno, že jedinou možností je, 

aby se KSČ stáhla do sebe (aby řešila sama sebe, svoji identitu), aby se mohla otevřít – aby byla 

přitažlivější pro ty ostatní – aby byla schopna překračovat hranice, získávat spojence. 

   „Jsme svědky několikadenních masových demonstrací. Ano, začali studenti, ale už to nejsou 

jenom studenti. Už se k nim přidávají i další lidé. Ale jedno je jisté: mezi demonstranty jsou i lidé,  

kteří touto formou chtějí upozornit na svou nespokojenost s pomalým řešením některých problémů. 

Ale současně nezapomínejme: přidávají se k nim i lidé, respektive hned od počátku zde působili i ti, 

1 Viz Rudé právo, 23. 11. 1989, s. 1. 
2 Citace v této podkapitole pocházejí z následujícího zdroje: Rozvahu. (úvodník). Rudé právo, 23. 11. 1989, s. 1. 
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kteří sledují vysloveně protisocialistické cíle.“

     Nelze tvrdit, že by ve výkladu Rudého práva zmizel společenský protiklad („protisocialistické 

cíle“), byl zde přítomen, ale nedokázal ohraničit celý společenský prostor, který se tak stával stále 

více diferencovaným. Demonstrace nebyly už pojímány jako vyjádření názoru úzké partikulární 

skupiny, ale spíše jako obecnější jev („masové demonstrace“). Je tady nápadný rozdíl oproti 

úvodníku z 20. listopadu – demonstrace nebyly označovány za „protistátní“. Lze to považovat 

za určitý projev transformismu – Rudé právo do značné míry ztratilo schopnost přesvědčit ostatní 

o správnosti svého výkladu a začalo se částečně přizpůsobovat tlaku okolního prostředí.  

   „Chtělo by se mladým lidem říci, ano, buďte kritičtí a odvážní, to k mládí také patří, ale buďte 

současně rozumní a spravedliví. Projděte si znovu hesla, která zazněla vašimi průvody, a v klidu,  

bez emocí si řekněte, za kterými stojíte i ve chvílích rozumné úvahy.“

   „Diskuse, které nyní probíhají na fakultách, mají možná vášnivý tón, ale už zaznívají i rozumné 

hlasy distancovat se od všeho, co je namířeno proti socialismu. Je to proces, kterým prochází nejen 

studentská mládež, ale také celá společnost.“

   Ve vztahu k mladé generaci, respektive studentům, se redakce Rudého práva částečně 

vyhraňovala, ale už ne takovým způsobem jako 20. listopadu. Zatímco tehdy byl vztah pojat silně 

antagonisticky, tak tady je patrná tendence protiklad otupovat – ve snaze zabránit tomu, aby se 

mladá generace jako celek postavila proti komunistům, respektive jejich základní představě o tom, 

že společnost je definována skrze pojem „socialismu“. 

  „Každý soudný člověk však ví, že tento proces nemůže probíhat v chaosu, v atmosféře psychického 

nátlaku. Nelze rozbíjet tuto zemi demonstracemi, stávkami, dělníci správně připomínají, jaké 

hodnoty vytvářejí v jediném pracovním dnu. Výzvy ke stávkám, či dokonce generální stávce jsou 

neodpovědné a je to hazard, na který nemůže naše společnost přistoupit.“

   Redakce Rudého práva se v tomto úvodníku vztahovala k dělníkům značně jiným způsobem než 

ke studentům. Do určité míry se považovala za reprezentanta názorů všech dělníků – jako celku. 

Bylo to pojato tak, že generální stávka je proti „přirozeným“ zájmům dělníků, ale i všech dalších 

skupin – s tím souvisí její označení za „hazard“. Lze to považovat za zřetelný příklad 

transformismu, tedy defenzivní politické strategie – když už se RP a vedení KSČ nepodařilo 

zabránit demonstracím v centru Prahy, tak se snažilo o totéž v případě generální stávky. 

   „Ano, socialismus v této zemi budeme chránit. To na druhé straně vůbec neznamená zastírat či  

přehlížet nedostatky, trpět nepořádky. Ne náhodou v mnoha tisících rezolucí, které přicházejí  

od pracovních kolektivů, stranických organizací i prostých občanů, se vedle ujištění podpory strany 
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a žádosti nedopustit chaos a živelnost v naší zemi objevují slova i o tom, že se strana kritičtěji musí 

podívat na vlastní činnost a energičtěji řešit nazrálé problémy.“

    „Je to tak. To, co se nám ještě včera zdálo, že stačí udělat zítra, se musí, obrazně řečeno, udělat 

dnes. Nemůže být vyšší zájem než zájem lidu. Tak to také cítí řadoví komunisté, kteří se stavějí  

do čela přestavby, kteří chtějí pomoci straně překonat těžkosti, vracet ji autoritu tam, kde ji, někdy i  

nevhodným jednáním, chováním jednotlivců, ztrácela. Mnozí aktivně vystupují v pracovních 

kolektivech, ve školách, všude, kde se vede dialog.“

   Na druhou stranu nelze zcela jednoznačně tvrdit, že by byl v tomto úvodníku přítomen pouze 

transformismus, objevuje se tu i expanzivní hegemonie – redakce RP začala volat po jasné 

mobilizaci komunistů, když psala o „energičtějším řešení nazrálých problémů“. Do určité míry lze 

tvrdit, že se redakce RP svým způsobem stávala přímým účastníkem politického boje uvnitř KSČ – 

který se tak v tomto vydání zřetelně dostával na veřejnost – když se stavěla do role reprezentanta 

názorů „řadových komunistů“, vytvářela jejich určitou skupinovou identitu. Prezentovala je svým 

jako základ identity celé strany – jako ty, kteří dokáží překračovat politické hranice a aktivně 

napomáhat tomu, aby KSČ chápali i ostatní jako svého reprezentanta. Současně ale tím důrazem 

na členskou základnou se odhalovaly hranice uvnitř KSČ, když tyto řadové členy (jako jednolitou 

skupinu) stavěla proti některým jiným straníkům. Tím, že se redakce RP snažila obracet pozornost 

dovnitř KSČ (prezentovat to v zásadě jako jediný možný výklad), tak tím zároveň odhalovala 

neukotvenost komunistické identity a její prohlubující se politickou krizi. 

    Tento úvodník nemá – a svým způsobem nemůže ani mít – úplně jednoznačné vyznění. Redakce 

Rudého práva se tak trochu snažila reprezentovat všechny – demonstranty, studenty, dělníky, řadové 

komunisty. Je to rozporné, protože společenský prostor byl rozrůzněný a neměl pevně vymezené 

hranice – identity se přetvářely v politickém boji, nebyly jasně dané. Ale na druhou stranu tento 

úvodník má určitý závěr – přenášení pozornosti dovnitř komunistické strany, chápání událostí jako 

křižovatky pro její další činnost. To lze považovat za velmi podstatnou změnu pohledu na svět.   

7. 2. Článek Rudolfa Hegenbarta (vedoucího XIII. oddělení ÚV KSČ) 

V případě tohoto článku se bude rozbor týkat výhradně té jeho části, kde se Rudolf Hegenbart 

vyslovoval k tomu, jaká by měla být podle jeho názoru správná politická strategie i identita KSČ. 

Lze to považovat za jeho alternativní politickou koncepci, za součást politického boje uvnitř KSČ, 

za otevřenou, ale nepřímou kritiku přístupu generálního tajemníka Jakeše. 

   Rudolf Hegenbart spojoval identitu KSČ s následujícími pojmy: „politický předvoj společnosti“, 
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„skutečná revoluční avantgarda“3. Jako jedinou možnost budoucího působení KSČ se tak vlastně 

snažil prezentovat ofenzivní politickou strategii – expanzivní hegemonii.

   „Ani v budoucnu nemůže svou politiku prosazovat jinak než politickými a ideologickými nástroji,  

přitažlivým politickým programem, potvrzováním své schopnosti vést masy, přesvědčovat je a 

politicky se znalostí problémů, nálad, veřejného mínění s nimi pracovat...“

   Ofenzivní politická strategie tady spočívá v důrazu na mobilizaci, na aktivitu – na schopnost KSČ 

neustále ostatní skupiny přesvědčovat o tom, že je jejich univerzálním reprezentantem, čímž je 

zakrývána její partikulární povaha i politické hranice díky aktivní podpoře programu KSČ. 

  „Historie dává dostatek důkazů o tom, že žádná společnost se nemůže obejít bez politického 

vedení, prosazujícího zájmy určitých tříd, skupin a vrstev společnosti. To platí pro socialismus jako 

pro kapitalismus. Vakuum v politice nikdy dlouho neexistuje.“ 

   Politiku tady Hegenbart pojímal jako prosazování (předem daných) zájmů, které definují podstatu 

společnosti – celek je vlastně sjednocen kolem určité skupiny, která prosazuje zájmy ostatních. 

Každá společnost je svým způsobem založena na univerzalizací partikulárních zájmů. Tvrdil, že 

místo hegemona („politické vedení“) nemůže zůstat dlouho prázdné – o tom je ten politický boj, že 

se různé skupiny snaží získat převahu nad konkurenty. 

   Hegenbart vlastně vybízel spolustraníky k jisté mobilizaci – získat znovu ostatní na svou stranu a 

tím překonat politickou krizi. Paradoxně tento článek dokládá rozsah vnitřní krize KSČ – že nemá 

vyjasněnou vlastní identitu, že panují různé představy o politické strategii, jestli má být ofenzivní, 

nebo defenzivní, že neví, jak se vlastně chovat k ostatním skupinám a jednotlivcům. 

   Svým způsobem lze říci, že tlak demonstrací na Václavském náměstí pod vedením OF (tam se 

jakoby vytvářela jiná společnost) vedl k určitému rozpadu skupinové identity KSČ, respektive že se 

vytvářela nová – odhalovalo se, že nemá předem danou podstatu – a současně chyběl jasný pohled 

na svět. Protože výklad Rudého práva se od 18. listopadu 1989 vlastně pořád měnil, nebyl ukotven 

– právě to dávalo Hegenbartovi možnost pokusit se prosadit svoji vlastní představu, která je zřejmě 

nejkonkrétněji obsažena v následující citaci. 

   „Rozvoj naší společnosti a úspěch revoluční přestavby přímo závisí na tom, kdo bude politickým 

předvojem společnosti a jak bude tento předvoj pracovat. Strana tedy nemůže v dynamických 

společenských procesech představovat bránící se obklíčenou pevnost, ale motor společenského 

vývoje. Ztráta historické iniciativy a setrvávání na odborářských pozicích jsou nepřípustné.“

3 Tato a další citace v této podkapitole pocházejí z tohoto zdroje: Hegenbart, Rudolf. Stát za svým slovem, ctít názory 
druhých. Otevřenost podmínkou správného rozhodování v zájmu lidí. Rudé právo, 23. 11. 1989, s. 4. 
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    Ukazuje to, jak Hegenbart silně spojoval identitu KSČ s bojem o (celospolečenskou) hegemonii 

(„politický předvoj společnosti“). Defenzivní politickou strategii Hegenbart odmítal – líčil to jako 

neperspektivní, protože to pojímal jako vytvoření politické hranice mezi KSČ a ostatními 

skupinami – tedy, že se sama strana vylučuje ze společnosti a zcela se tím odhaluje její partikulární 

povaha („bránící se obklíčená pevnost“), že tím přenechává místo ostatním („ztráta historické 

iniciativy“), když se nedokáže sama rychle měnit („setrvávání na odborářských pozicích“). 

Prosazoval ofenzivní politickou strategii jako jediný možný základ budoucí komunistické identity – 

kde není vidět hranice mezi KSČ a ostatními, protože nastoluje politickou agendu, aktivně se snaží 

ukotvit svůj výklad jako univerzální – čili vytváří celek („motor společenského vývoje“). 

    Jak již bylo uvedeno výše – Hegenbartův článek lze považovat za doklad neukotvenosti 

skupinové komunistické identity. Současně je v něm také vidět, jak je identita jedné skupiny silně 

ovlivňována vztahem k ostatním – jak pohled Rudolfa Hegenbarta, jako v té době vlivného člena 

KSČ, navázaného na Bezpečnost, na vlastní stranu byl spojen s tím, jak si sám pro sebe 

interpretoval podněty z okolního prostředí – společenského prostoru v ČSSR.      

7. 3. Shrnutí 

Vydání Rudého práva z 23. listopadu 1989 představuje určitý předěl – ukazuje značnou provázanost 

mezi bojem o hegemonii a komunistickou identitou a spolu s tím, jak se přenášel politický zápas 

dovnitř KSČ. Neměnilo se přesvědčení o tom, že komunisté mají nárok reprezentovat ostatní 

skupiny, ale stával se veřejným spor o to, jakým způsobem o vedoucí postavení usilovat i o to, jak 

má KSČ sama sebe pojímat. KSČ se dostávala do hluboké vnitřní krize politické identity právě 

proto, že za její součást pokládala vedoucí úlohu ve společnosti. 

   Protože měla KSČ ambici dominovat okolnímu prostředí, vedl tlak okolního prostředí k určitému 

stahování se strany do sebe – politickému zápasu uvnitř KSČ o formulování takové vlastní identity, 

která by této politické skupině opět umožnila dominovat okolnímu prostředí – tedy překonávat 

politické hranice, překračovat vlastní partikularitu a být ostatními uznávána jako jejich společný 

reprezentant.

   Současně by se dalo tvrdit, že tlak okolního prostředí zřetelně působil od ledna 1989 – lze 

do určité míry tvrdit, že se mu KSČ přizpůsobovala a že v ofenzívě byly nezávislé iniciativy – ale 

teprve v listopadu 1989 vyhodnotil tiskový orgán ÚV KSČ situaci jako krizovou, kdy viděl KSČ 

svým způsobem v izolaci. To lze považovat za věc historické náhody – mohlo se to stát dříve i 

později. Stalo se to právě v tom okamžiku, kdy už Rudé právo nedokázalo označit demonstrace 
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za „protistátní“ či „protisocialistické“, kdy to neumělo či nechtělo pojmout jako střet protikladných 

táborů, ale vnímalo ten společenský prostor jako komplikovanější. Právě propustnost politických 

hranic umožnila, aby došlo ke změně nejen celospolečenské, ale i uvnitř KSČ na konci roku 1989. 

Je to samozřejmě určitá interpretace – ale je snazší poslat armádu na ty, které vnímáte jako „cizí“, 

než když máte pocit, že byste šli proti „vlastním“. Je hodně důležité, jak označujete ty druhé. 
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8. Mimořádné zasedání ÚV KSČ (24. listopadu 1989) 

V této kapitole bude pozornost věnována především diskuzi, které probíhala po úvodním 

vystoupení generálního tajemníka Miloše Jakeše na mimořádném zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 

1989. Nebudou zde rozebírány všechny příspěvky, které zazněly, ale jen některé z těch, které 

předcházely oznámení Miloše Jakeše o rezignaci jeho samotného, předsednictva a sekretariátu 

ústředního výboru KSČ. Budou přitom uvedeny v tom pořadí, jak šly za sebou, přičemž nebudou 

rozebírány celé (včetně úvodního Jakešova vystoupení), ale jen určité části. 

   Průběhem a výsledky tohoto mimořádného zasedání se Rudé právo zabývalo ve dnech 25., 26. a 

27. listopadu 1989. Citace v této kapitole však budou vycházet především ze stenografického 

záznamu v Posledním hurá.1 To snad lépe umožní postihnout, jakým způsobem se lišily či 

shodovaly pohledy na svět jednotlivých diskutujících – a co to v souhrnu prozrazuje o stavu 

politické identity KSČ 24. listopadu 1989. 

8. 1. Úvodní projev generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše

Generální tajemník Miloš Jakeš se ve svém projevu mimo jiné zabýval hodnocením situace po 17. 

listopadu 1989. Ve vztahu k účastníkům demonstrací uvedl: „Nepovažujeme naprostou většinu 

účastníků demonstrací za nějaké protisocialistické elementy, zejména se to týká mládeže.“2  

   V tomto konkrétním případě nepojímal společenský prostor jako striktně rozdělený na dva 

protikladné tábory kolem jednoho dominantního společenského antagonismu – nepřiřadil přímo 

mládež k „protisocialistickým elementům“. 

   Celkově však v Jakešově vystoupení převládala snaha – ve vztahu k vývoji po 17. listopadu 1989 

– dichotomizovat společenský prostor – a určitým způsobem tak přiřadil mládež 

do „protisocialistického“ tábora:

   „Vývoj událostí ukázal, že domácí nepřátelé socialistického Československa, za výrazné podpory 

ze zahraničí, přešli k frontálnímu útoku za prosazení svých politických cílů. Aktivizovali a použili  

k tomu všech prostředků včetně zneužití mládeže k nátlakovým akcím.“3

1 Viz následující články: 1) Soudruh Karel Urbánek novým generálním tajemníkem ÚV KSČ. Mimořádné zasedání 
ústředního výboru KSČ. Rudé právo, 25. 11. 1989, s. 1. 2) Usnesení ÚV KSČ. Rudé právo, 25. 11. 1989, s. 1. 
3) Z diskuse na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 26. 11. 1989, s. 2. 4) Z diskuse na mimořádném zasedání 
ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 3-5. K mimořádnému zasedání ÚV KSČ z 24. listopadu 1989 viz také Poslední  
hurá. 1992, s. 4-153. Jakešovo oznámení rezignace viz tamtéž, s. 107. 
2 Poslední hurá, s. 7. Celé Jakešovo úvodní vystoupení viz tamtéž, s. 6-14. Viz také Soudruh Karel Urbánek novým 
generálním tajemníkem ÚV KSČ. Mimořádné zasedání ústředního výboru KSČ. Rudé právo, 25. 11. 1989, s. 1. 
3 Poslední hurá, s. 8-9. 
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   Současně však Jakeš používal pojem „dialog“ - přestože se jím pokoušel určit hranice 

společenského prostoru jeho navázáním na „socialismus“ - docházelo tím k určitému překračování 

politických hranic a oslabování antagonismu v jeho výkladu: 

   „Jsme připraveni zahájit na všech úrovních otevřený dialog s různými iniciativami, ale s tím, že 

tento dialog přispěje k uplatnění všeho dobrého, co přispívá k rozvoji socialistické společnosti.  

Dialog považujeme za jednu ze základních norem procesu demokratizace, ale není to dialog 

statisíců na náměstích a ulicích.“4

   Ve vztahu k identitě KSČ je zajímavý ten moment z Jakešova vystoupení, kdy odůvodňoval 

návrh, aby se stal členem předsednictva ÚV KSČ František Graif, právě proto, že se jedná 

o „dělníka“ – což ukazuje na zřetelné hledání vlastní identity, na její neukotvenost: 

    „..., a došli jsme k závěru, že členem předsednictva ústředního výboru by mohl být soudruh 

František Graif, bohužel, soudruh Graif říká, že definitivně pro nemoc nám tuto funkci odmítá 

převzít. Je třeba, aby se sám osobně vyjádřil, a pak budeme muset hledat doplnění dělníka 

na dnešním nebo příštím zasedání ústředního výboru strany.“5 

   Jakešovo úvodní vystoupení je tedy rozporné – přestože se pokoušel položit důraz na jeden 

dominantní společenský antagonismus – nedokázal společenský prostor zcela zjednodušit a 

současně se v něm také částečně ukazovala krize skupinové, komunistické, identity. 

8. 2. Z diskuze na ÚV KSČ 24. listopadu 1989

Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ se lze zaměřit na některé části vystoupení Jaroslava 

Ondráčka, Antonína Mladého, Jiřího Purše, Františka Graifa, Miroslava Štěpána, Jiřího Klímy, 

Vladimíra Kunovjánka, Miroslava Huščavy, Jana Zelenky a Jiřiny Švorcové.

8. 2. 1. Jaroslav Ondráček (horník, Žacléř)

Jaroslav Ondráček navrhl odstoupení předsednictva a sekretariátu ústředního výboru KSČ. Jeho 

vystoupení do určité míry dokumentuje neukotvenost výkladu – jakým způsobem představitelé 

KSČ a vlády měnili svá stanoviska k zákroku bezpečnostních sil 17. listopadu 1989. Což se 

neshodovalo s jeho představou pojmu „politika“ - jako jednoznačného postupu.   

4 Tamtéž, s. 11. 
5 Tamtéž, s. 13-14. Jméno Františka Graifa je v originále uvedeno tučně. Miloš Jakeš přednesl následující kádrové 
návrhy: z funkcí členů PÚV KSČ uvolnit Gustáva Husáka, Aloise Indru, Karla Hoffmanna (toho i z funkce tajemníka – 
člena sekretariátu ÚV KSČ), Miroslavu Němcovou uvolnit z funkce členky sekretariátu a zvolit jako kandidátku 
předsednictva, za členy předsednictva bylo navrženo zvolit Miroslava Zajíce a Františka Graifa – pozn. autora. 
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    „To, co děláme, to hraničí se soudností. Nemůžu pochopit, jak se s. Poledník může tak otočit.  

Není mi jasné, že vláda této republiky nebo všechny tři vydají jeden den prohlášení, že souhlasí  

se zásahem pořádkových sil a druhý den předseda vlády s. Adamec řekne, že se to bude prošetřovat.  

No a hned, aby se to nepletlo, řekne soudruh generální tajemník taky, že se to bude prošetřovat, i  

když předsednictvo dalo stanovisko, že souhlasí s vyjádřením vlády. Soudruzi, takhle se dělá 

politika? Já kdybych ji dělal takhle v dole v organizaci, tak vezmou klacek a vyženou mě. To se 

na mě nezlobte.“6 

    V následující citaci je možné vidět, že právě v době hluboké politické krize se stává zřetelným, že 

reprezentace, ani zájmy nejsou něco předem daného, ale že jsou vytvářeny v rámci politického boje. 

Ondráček sváděl zápas o reprezentaci kladenských horníků se zaměstnancem Hruškou. 

   „No, a aby se tomu dala koruna, tak soudruh předseda vlády přijme ty, já to ani neumím nazvat, a 

mezi nimi je horník Hruška, náš zaměstnanec. Nemyslím na naší šachtě, ale v našem podniku, který 

vystupuje, jako že obhajuje zájmy kladenských horníků. To je 18 tisíc lidí. Ten hajzl, s odpuštěním, 

že to tak říkám. Kdo mu dal právo, kdo mu dal kredit, za koho mluví? Vždyť ho nikdo nikde nevolil.“

    Ondráčkovo vystoupení dokládá, pod jak velkým tlakem byla KSČ ze strany okolního prostředí. 

Čemuž se snažil čelit ofenzivní politickou strategií – jedinou možnost viděl v urychleném 

zveřejnění programu – tak, aby KSČ nepřestala být pokládána za reprezentanta všech. Ukazuje to, 

jak silně Jaroslav Ondráček spojoval identitu KSČ s vedoucí úlohou ve společnosti.

   „Asi to nebude jednoduchý, ale měli bychom odsud odejít s nějakým jasným programem. 

Nemyslím na deset let, ale s programem, co budeme dělat v nejbližším měsíci. Abychom dokázali  

našim lidem říci, co bude. Jestli se myslíte, že veřejnost na to nečeká, tak jste na omylu. Ta čeká, co 

se bude dít. S jakou se odtud rozejdeme, co rozhodneme, jak to bude dál. Jestli se to nepovede, tak 

říkám zcela otevřeně, že to je začátek našeho konce. A smete nás to všechny a můžeme si to pak 

zdůvodňovat, kde chceme a jak chceme.“ 

     Míru krize uvnitř KSČ – neukotvenost její skupinové identity – dokládá, jak se Ondráček 

vymezil proti dvěma členům ÚV, rektorům Klímovi a Češkovi. Politické hranice byly přímo uvnitř 

ÚV, jeho členové vedli souboj o závazný výklad – ústřední výbor byla vlastně „společnost 

v malém“. Protože ta se teď znovu vytvářela, tak se odhalily rozpory v ÚV – na zasedání 24. 

listopadu 1989 hodně záleželo na tom, kdo má jakou funkci a odkud pochází – protože členové a 

kandidáti ÚV KSČ působili v odlišných prostředích. 

6 Citace v rámci tohoto oddílu pocházejí přibližně z druhé poloviny vystoupení Jaroslava Ondráčka – viz Poslední 
hurá, s. 18-19. V originále jsou některé části citovaných pasáží vytištěny tučně. Celé vystoupení tamtéž, s. 17-19. Viz 
také Z diskuse na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde konkrétně s. 3. 
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   „Ještě jednu věc. Jsem obyčejný horník, proto mi promiňte, že nedovedu pochopit svým hornickým 

rozumem, jak soudruh Češka, člen ÚV, soudruh Klíma, člen ÚV, šéfové vysokých škol, řeknou klidně 

do televize, že souhlasí s požadavky studentů. No vážení, co tam dělali do včerejška? Proč s nima 

nediskutovali? Proč nevedli ten dialog? Oni souhlasí s tím, aby stávkovali? No to snad není možné!  

Já to nedovedu pochopit! Je to normální?“ 

   Opět zde vystupuje pojem „dialogu“. Jaroslav Ondráček ho vlastně spojoval se schopností členů 

KSČ prosadit svoji perspektivu jako jedinou správnou – jako součást politického boje. 

    Ve svém vystoupení – mnohem více než generální tajemník Jakeš – se snažil prosazovat názor, že 

KSČ by měla více reprezentovat dělníky. Je v tom vidět příklad, jak uvnitř strany probíhal zápas 

jednotlivců (respektive skupin) o univerzalizaci partikulární perspektivy – zápas o identitu KSČ. 

     „No a úplně na závěr. Myslím si, že bychom do předsednictva ústředního výboru strany měli  

navrhnout minimálně dva dělníky, už o tom kdysi mluvil Tonda Mladý, na jednom zasedání. Pak se 

to takticky přešlo. Jak je vidět, tak je potřeba, aby i dělníci do toho mluvili, protože zatím jsme ještě 

dělnickou stranou a myslím si, že jí budeme.“

8. 2. 2. Antonín Mladý (dělník, ČKD Kompresory Praha)

Antonín Mladý mluvil nejen za sebe, ale současně reprezentoval stanoviska komunistů z Prahy 9 a 

závodů ČKD Praha – podobně jako Jaroslav Ondráček (a někteří další členové ÚV) tak vystupoval 

jako reprezentant dělníků a přenášel pohled dovnitř KSČ. 

   „Vývoj událostí od 17. listopadu vyžadoval okamžitou politickou akci z centra. Ve složitém vývoji  

zklamali a selhali jak členové předsednictva, tak i tajemníci ÚV KSČ. Jejich pasivita spočívá 

především v tom, že komunisty a dělníky ve fabrikách nechali na pospas. Většina z vás za celý týden 

nikam nevyjela. Vaše nečinnost dopustila naplnění hesla – kde nepracuje strana, tam pracuje 

nepřítel. Vaší vinou strana a dělnická třída za poslední týden utrpěla dost politických porážek. (…) 

Vzhledem k tomu, že jste se nezapojili do věcného dialogu na závodech a za vašimi sliby 

nenásledovaly činy a politické řešení, u většiny komunistů jste ztratili důvěru. Bude velice správné,  

a pro postupné akční sjednocování stranických řad důležité, když sami ze stranických funkcí,  

z předsednictva ústředního výboru KSČ, odstoupíte.“7

    Pohled Antonína Mladého má dvě roviny, které jsou určitým způsobem propojeny – otázku 

politické strategie a politických hranic (tedy členění společenského prostoru). Mladý viděl jako 

jedinou možnost ofenzivní politickou strategii „centra“ skrze „věcný dialog na závodech“. V jeho 

7 Poslední hurá, s. 24. V originále část textu vyznačena tučně – pozn. autora. 
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vystoupení nezmizel protiklad „strana“ - „nepřítel“, ale přesunutí pozornosti dovnitř KSČ ho značně 

zastínilo. Základem jeho pohledu bylo vytvoření politické hranice mezi „většinou komunistů“ 

na straně jedné a „členy předsednictva, tajemníky ÚV KSČ“ na straně druhé – lidi ve vedení 

pojímal jako úzkou partikulární skupinu, která podle jeho názoru už nikoho nereprezentovala. 

   Je důležité se vrátit k pojmu „vedoucí úloha KSČ ve společnosti“. Politickou krizi – zřetelnou 

po 17. listopadu 1989 – je možné také pojímat jako krizi důvěry, krizi reprezentace. Z představitelů 

KSČ se stávala partikulární skupina, protože je ostatní přestali (či přestávali) vnímat jako zástupce 

všech. Klíčové bylo vytváření politické hranice mezi členskou základnou a vedením uvnitř KSČ – 

že v rámci strany začali být považováni někteří lidé za úzkou skupinku. Každá politická krize je 

svým způsobem odhalováním toho, že věci nemusí být nutně takové, jaké jsou – jedná se o 

dynamický proces vytváření společnosti i skupin. 

   Antonín Mladý shrnul svůj názor na politickou situaci – respektive schopnost KSČ být zástupcem 

všech – v jedné větě – kdy perspektivu stáhl zcela dovnitř KSČ: „Závěrem chci připomenout, že již  

Vladimir Iljič Lenin zdůrazňoval, že nic jiného než naše vlastní chyby nás nemůže porazit.“8

8. 2. 3. Jiří Purš (publicista, Praha) 

Pohled Jiřího Purše byl zásadně ovlivněn tím, že se snažil vystupovat jako zástupce umělecké obce 

(zvláště té pražské). V části svého vystoupení se vracel k Palachovu týdnu a Několika větám – a 

zvláště Palachův týden bral jako určitý zlom – právě z perspektivy kulturních pracovníků. 

    „Ale potom přišel šok v podobě lednových událostí na Václavském náměstí. Nemohu tvrdit, že 

všichni pražští umělci byli proti zásahu vůbec, ale co je šokovalo, byla neadekvátnost zásahů 

některých jednotek, které vypadaly v některých případech spíše jako zásahy z filmu Divokého 

západu. A kategoričnost stanoviska předsednictva na jejich záštitu měla za následek první vlnu 

podpisových akcí.“9 

    Jeho pozornost se nezaměřovala na průběh demonstrací, ale zásahy bezpečnostních složek, které 

označil za „šok“, který spojil i se „zásahy z filmu Divokého západu“. Naznačoval, že je to vedení 

strany, které vytváří politické hranice mezi KSČ a ostatními tím, že sahá k použití síly. 

   Přímo řekl: „Ten, kdo si dal práci s analýzou situace a jejím vývojem, upozorňoval již  

po lednových událostech na to, že další vývoj bez změny rozhodnutí o politice ‚tvrdé ruky‛ a jeho 

8 Poslední hurá, s. 25. Celé vystoupení viz tamtéž, s. 24-25. Viz též: 1) Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ. 
Rudé právo, 26. 11. 1989, s. 2. 2) Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde 
konkrétně s. 3.  
9 Citace v tomto oddíle podle: Poslední hurá, s. 28. Část textu v originále vyznačena tučně. Celé vystoupení viz tamtéž, 
s. 27-29. Viz taktéž Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde s. 5. 
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změně na politiku skutečných – nejen formálních a slovních – reforem, tedy skutečných reforem, 

prosazení demokracie v celé straně i společnosti, tato změna, když nebude provedena, nepovede to 

k ničemu.“

   To je příklad zásadního sporu uvnitř KSČ – když mluvil o tom, že byla alternativa, kterou 

spojoval se „skutečnými reformami“, jejichž obsah definoval „prosazením demokracie v celé straně 

i společnosti“ - na ÚV se zápasilo 24. 11. 1989 o hegemonii – který výklad v KSČ převládne. 

   Je podstatná ještě jedna citace: „Současné události nás, bohužel, přesvědčují o tom, že to byla 

pravda. Naše předsednictvo zřejmě vidělo situaci – a je třeba říci, že chtělo vidět – jinak. A to opět 

vedlo k narůstání odcizení strany od společnosti a současně s tím narůstání společenské krize. Je 

třeba konstatovat, že nakonec nic neplatila upozornění a připomínky řady soudruhů a soudružek.“

   Purš se snažil prosadit svůj výklad jako jediný možný a jako takový, který je v KSČ rozšířený – 

vytvářel tím politickou hranici – snažil se zatlačit předsednictvo do izolace. Současně to vnímal tak, 

že se do ní dostává sama KSČ, že ji ostatní přestávají považovat za svého reprezentanta, což je tady 

vyjádřeno pojmem „odcizení“. 

  V případě Jiřího Purše – stejně jako některých dalších komunistů – kritika předsednictva byla 

určitým stahováním se do sebe, řešením vlastních vnitrostranických záležitostí – a přitom byla 

projevem interakce – vyhodnocováním podnětů z okolního prostředí.

8. 2. 4. František Graif (horník, okres Teplice)

Stejně tomu bylo v případě Františka Graifa, z Dolu Klementa Gottwalda Hrdlovka, který i 

pod vlivem událostí po 17. listopadu 1989, zpětně kritizoval Miloše Jakeše za jeho slova 

o stabilizované politické situaci, jež pronesl na 15. zasedání ÚV KSČ v říjnu 1989. 

   „Politická situace v naší společnosti nás určitě nenechává žádného spát. Ještě na 15. zasedání 

soudruh generální tajemník řekl v úvodním slovu, je to před měsícem, že máme politickou situaci 

konsolidovanou, lidé že jsou s námi. A najednou se protrhla hráz, neutekl ani měsíc. Jak si to máme 

v hlavě srovnat my, dělníci, dole?“10

8. 2. 5. Miroslav Štěpán (vedoucí tajemník MěV KSČ v Praze)   

Ve vystoupení Miroslava Štěpána si lze povšimnout dvou odstavců, které do značné míry odhalují 

zásadní neukotvenost identity, kdy některé členy KSČ nepovažoval za „komunisty“, ale spíše 

10 Poslední hurá, s. 31. V originále celá tato část textu uvedena tučně. Celé vystoupení tamtéž, s. 31-35. Viz taktéž 
Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde s. 4.  
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za „sociáldemokraty“ - to ukazuje na zřetelné názorové rozpory v (pražské) KSČ, a také na to, že se 

v listopadu 1989 nedalo přesně určit, co dělá komunistu komunistou – byl o to veden politický spor. 

   „Podívejte se. Nemohu pochopit, že komunisté, dělníci, intelektuálové a jiní se podepisují  

pod papíry, které, soudružky a soudruzi, jiní lidé nepodepisují a jsou mnohem mladší a nepotřebují  

na to stanovisko ani okresního výboru, ani městského výboru strany. Nemohu to pochopit. Tedy 

přiznejme tady, že některé organizace zasáhl silný sociáldemokratismus, tendence, řekl bych, slyšet 

na vše, co je spojeno s kritikou, na vše, co ráda slyší většina.“

    „Musíme si nutně říci, že zklamala strana, že zklamali komunisté, nezvládli věci na některých 

úsecích. A nemyslím si vůbec, že to je jenom v tom, jestli je někdo přesně nebo nepřesně řídil.  

Myslím si, že je to také v tom, jestli skutečně jsou, byli komunisty. To si musíme také přiznat, ale 

dnes nemáme čas na tuto analýzu.“11

8. 2. 6. Jiří Klíma (rektor Českého vysokého učení technického, Praha)

Pohled Jiřího Klímy na politickou situaci v ČSSR byl ovlivněn tím, že se do určité míry snažil 

na zasedání ústředního výboru KSČ vystupovat jako mluvčí názorů studentů (na ČVUT).  

   „Naši mladí členové strany a studenti nestraníci v diskusích odmítají výhrady vedení strany 

k vedení diskuse s těmi, kteří nestojí na našich pozicích. Říkají – co je to za demokracii, když vy si 

vybíráte, s kým povedete dialog a s kým ne. Když vy sami určujete, kdo je protisocialistický a kdo je 

prosocialistický. Obávám se, že současný život nás nutí a bude nutit k tomu, abychom vedli diskusi,  

abychom vedli až ideologické střety, nikoliv mocenské střety, i s těmi, kteří odmítají socialismus.  

Říkat – nebudu se o tom s tebou bavit – není žádný argument a nepřijmou nám to mladí.“12 

   Tím, jak spojoval pojmy „demokracie“ a „dialog“, tak se tím zesložiťoval společenský prostor – 

protiklad „protisocialistický“ - „prosocialistický“ se stával sporným – v tomto pojetí nebylo možné 

některé skupiny vyloučit z veřejné debaty či jim předem připisovat určitou politickou identitu. 

V Klímově podání mizely hranice mezi „mladými členy strany“ a „studenty nestraníky“ - a naopak 

se dostával do určité izolace pohled „vedení strany“.

8. 2. 7. Vladimír Kunovjánek (ředitel Ústavu marxismu-leninismu)

Ředitel Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ začal své vystoupení těmito slovy: „Soudružky a 

11 Poslední hurá, s. 44-45, 45. Celé vystoupení podle stenozáznamu viz tamtéž, s. 43-47. Viz taktéž Z diskuze 
na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde s. 4.  
12 Poslední hurá, s. 77. Celé vystoupení tamtéž, s. 75-79. Viz též: 1) Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ. 
Rudé právo, 26. 11. 1989, s. 2. 2) Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde 
konkrétně s. 3. 
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soudruzi, nemluví se mi dnes lehko. Jsem z generace, kdy můj děda jako předválečný člen strany 

organizoval stávky proti kapitalistickému zřízení, kdy můj otec jako předúnorový člen strany 

organizoval stávky za vítězství našeho Února. Netušil jsem, že se někdy ocitnu v situaci, kdy budu 

na tom zcela opačně, kdy budeme přemýšlet o tom, jak nejen studentské, ale i dělnické stávce 

zabránit.“13 

   Projevilo se tu vnitřní dilema Vladimíra Kunovjánka, jak se postavit ke generální stávce, dané 

tím, že se jeho individuální politická identita, ale i jeho chápání skupinové identity KSČ, ocitla 

v krizi. Identita jednotlivce i skupiny je dána vztahem k ostatním. Vladimír Kunovjánek to pojímal 

tak, že k identitě KSČ patří tradice stávek – že je přirozeným reprezentantem zájmů studentů a 

dělníků. Neměl úplně jasno v situaci, kdy nastala zřetelná krize reprezentace – kdy se ukazovalo, že 

KSČ jejich reprezentantem být nutně nemusí. Tohle je sice vystoupení jednotlivce, ale lze ho 

v určitém smyslu zobecnit – krize identity spočívá také o tom, že vznikají pochybnosti o tom, koho 

vlastně zastupujete a koho nikoli – to se v listopadu 1989 svým způsobem týkalo i KSČ jako celku.

   Kromě jiného také prohlásil: „Soudružky a soudruzi, nedá se nic dělat. Jestliže hovoříme 

otevřeně, teď už nepůjde o žádné dialogy, ale půjde spíše o přijímání kompromisů, protože nejsme 

to už jenom my, kteří určují pravidla hry. Musíme dnes přijmout takové závěry, ať se nám líbí více či  

méně, s nimiž budeme souhlasit nejen my tady v sále, ale i členská základna, i ta většina 

společnosti, které jde o konstruktivní řešení vzniklé situace.“14 

   Pojmy „dialog“ a „kompromis“ tady přímo vztahoval k politickému boji. „Kompromis“ pro něj 

na rozdíl od „dialogu“ představoval nutnost, aby se KSČ přizpůsobila požadavkům jiných 

politických aktérů – což je příklad defenzivní politické strategie. ÚV KSČ svým způsobem 

představil jako úzkou skupinu lidí zatlačenou do izolace a nucenou přizpůsobovat se ostatním. 

Vlastně tak přiznával pozici hegemona „většině společnosti“ a „členské základně“ - a jejich výkladu 

událostí. 

   Jak bylo naznačeno výše – nevěděl, jaký má zaujmout postoj ke generální stávce. Neviděl jí úplně 

v protikladu k zájmům KSČ – představovala pro něj určitou možnost, jak zakrýt politické hranice 

uvnitř KSČ – a tím určitým způsobem dostat z izolace (P)ÚV KSČ a jeho pohled na svět. 

  „V této souvislosti mi dovolte i osobní názor ke generální stávce. Samozřejmě musíme přijmout 

závěry, abychom generální stávce zabránili a musíme proto všechno udělat. Nejsem si ale zcela 

jistý, jak třeba znám situaci na pražských vysokých školách – a nejde jen o vysoké školy, zda se nám 

13 Poslední hurá, s. 79. Celé vystoupené tamtéž, s. 79-82. Viz též Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé 
právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde konkrétně s. 4. 
14 Poslední hurá, s. 81. 
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to podaří. Proto se domnívám, že pokud se nám to nepodaří, komunisté by se této stávky měli,  

říkám, to je krajní, mezní řešení, využít k tomu, aby podpořili na svých pracovištích nové vedení 

strany a vlastně určitý program tohoto nového vedení.“15

8. 2. 8. Miroslav Huščava - horník, Výstavba ostravsko-karvinských dolů

Vystupoval jako reprezentant ostravsko-karvinských havířů. V závěru svého vystoupení se vyjádřil 

ke generální stávce: „Rozbíječská generální stávka, to není program, a proto ji co nejkategoričtěji  

odmítáme. Je potěšitelné, že drtivá většina našich pracujících, komunistů i bezpartijních důrazně 

odmítá pokusy o rozvrat naší společnosti, pokusy o politickou konfrontaci.“16

   To byl zásadně odlišný výklad než v případě Vladimíra Kunovjánka. Miroslav Huščava označil 

generální stávku za „rozbíječskou“, spojoval ji s „rozvratem“, „politickou konfrontací“. Snažil se 

zjednodušovat společenský prostor – skrze odmítání generální stávky – vytvářel jednolitý blok 

(respektive řetězec ekvivalencí) „drtivé většiny pracujících“ - „komunistů“ - „bezpartijních“.

8. 2. 9. Jan Zelenka

Jan Zelenka se ve svém vystoupení mimo jiné vracel k 15. zasedání ÚV KSČ a dopisu Obrody 

členům KSČ z října 1989: „Přiznám se, že jsem chtěl vystoupit už na minulém zasedání a chtěl jsem 

kritizovat generálního tajemníka za jeho specifické zhodnocení tak zvaných mimostrukturálních či  

neformálních organizací. Cituji ‚Ať se halí do jakéhokoli programu, jsou všechny antisocialistické,‛ 

řekl a Rudé právo to tak napsalo. Hodil tak nediferencovaně všechny do jednoho pytle s chartisty.  

Přitom na základě dopisu klubu Obrody, který dostávají dnes organizace strany, si žádný výbor 

nemyslí, a mluvil jsem s několika teď, že jde o protisocialistickou organizaci a jejich dopis, že je  

snad dokonce antisocialistickým pamfletem.“17 

   Jan Zelenka neopouštěl definici politických hranic společenského prostoru, založenou na jednom 

hlavním společenském antagonismu (označování určitých skupin za „antisocialistické“), ale 

politické hranice podle něho nevedly mezi KSČ na straně jedné a Chartou 77 a Obrodou na straně 

druhé, ale snažil se rozlišovat mezi Chartou a Obrodou (použil logiku diference, rozrušil mezi nimi 

řetězec ekvivalencí), čímž politické hranice překreslil tím způsobem, že na jejich jednu stranu 

postavil KSČ společně s Obrodou a na tu druhou Chartu 77. Vlastně vyčetl Miloši Jakešovi, že 

15 Tamtéž, s. 81-82. 
16 Poslední hurá, s. 89. V originále uvedeno tučně. Celé vystoupení tamtéž, s. 87-89. Viz též Z diskuze na mimořádném 
zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde konkrétně s. 4. 
17 Poslední hurá, s. 90. Celé vystoupení tamtéž, s. 89-91. Viz též Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé 
právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde konkrétně s. 4. 
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nediferencovaným přístupem k opozici se KSČ sama zbavovala potenciálních politických spojenců.

8. 2. 10. Jiřina Švorcová (herečka Divadla na Vinohradech, Praha)

Jiřina Švorcová – podobně jako někteří jiní účastníci zasedání – považovala za určitý předěl 

události Palachova týdne z ledna 1989: „Po lednových událostech, kdy došlo k prvnímu zásahu 

na Václavském náměstí s použitím vodních děl a slzného plynu, stranické vedení bohužel neobrátilo 

pozornost k příčinám, jejichž kořeny jsou v naší vlastní stranické práci, v jejích chybách, 

na kabinetní politiku předsednictva a aparátu doplácí i celá strana, ty kořeny jsou v našich 

nedostatcích, kterých promyšleně, organizovaně využívají nepřátelé socialismu, ale pozornost 

se obrátila na ty, kteří proti zásahu protestovali.“18

   Ve vystoupení Jiřiny Švorcové – a to nejen v této pasáží – se kombinují dva motivy, které jdou 

v určitém smyslu proti sobě. Na jednu stranu zdůrazňovala aktivitu „nepřátel socialismu“, což by 

značilo zjednodušení společenského prostoru kolem jednoho dominantního protikladu. Na druhou 

stranu vytvářela politické hranice uvnitř KSČ – zdůrazňovala její vnitřní „chyby“ a „nedostatky“ a 

spojovalo je s demonstracemi z ledna 1989. Oddělovala „předsednictvo“ a „aparát“ od „celé strany“ 

– v tom je vidět určitá neukotvenost pojmu „strana“ - myslet se tím mohou různé osoby či instituce 

– Švorcová v tomto případě ji spíše spojovala s členskou základnou než s vedením, proti němuž se 

vyhraňovala. 

    V souvislosti s politickou situací po 17. listopadu 1989 mimo jiné řekla: „Hledat viníky událostí,  

které následovaly, v členské základně a mezi řadovými funkcionáři strany, tvrdit, že nejednají jako 

komunisté, jak to ještě včera formuloval soudruh Štěpán, odmítám.“19 

   Pohledy na svět Jiřiny Švorcové a Miroslava Štěpána se v tomto konkrétním případě zásadním 

způsobem lišily. Byl to vlastně přímý spor o to, kdo je a kdo není komunistou. To ukazuje, jak 

rychle se po 17. listopadu 1989 odhalilo, že komunistická identita nemá žádnou pevnou podstatu. 

   Tomu odpovídá závěrečná pasáž vystoupení Jiřiny Švorcové, kdy reprezentovala názor komunistů 

pražských divadel: „Byla jsem pověřená, mám tedy otevřený dopis zasedání ústředního výboru,  

který sepsal mimořádný aktiv komunistů pražských divadel, který se v podstatě ztotožňuje 

s názorem o odstoupení ústředního výboru, s kritikou dosavadní práce strany a s požadavkem 

urychleného svolání sjezdu strany.“20

18 Poslední hurá, s. 97. Celé vystoupení tamtéž, s. 96-98. Viz taktéž: 1) Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ. 
Rudé právo, 26. 11. 1989, s. 2. 2) Z diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde 
konkrétně s. 3. 
19 Poslední hurá, s. 97. 
20 Tamtéž, s. 98. 
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8. 2. 11. Shrnutí

Ve vydání Rudého práva z 27. listopadu 1989 byly hledány společné body mezi jednotlivými 

diskuzními příspěvky z 24. listopadu 1989: „Na pátečním, mimořádném zasedání ÚV KSČ se mnozí  

diskutující členové a kandidáti ústředního výboru vyslovovali – jménem svým i kolektivů – pro 

zásadní kádrové změny v předsednictvu i sekretariátu ÚV KSČ. Charakteristické bylo, že téměř 

všichni se otevřeně zamýšleli nad současnou situací ve společnosti, snažili se odhalovat příčiny 

problémů a ukazovat východiska.“21 

   Stejně tak je možné říci, že se v rámci diskuze na ÚV KSČ projevily zřetelně odlišné pohledy 

na generální stávku (Kunovjánek – Huščava), na politické hranice uvnitř KSČ (Mladý – Štěpán), 

na pojem „dialogu“ (Ondráček – Klíma), zřetelný spor o identitu, kdo je či není komunista (Štěpán 

– Švorcová), zda jsou v rámci KSČ dostatečně reprezentováni dělníci či nikoli (Ondráček).

    Je důležité si uvědomit, že v diskuzi 24. listopadu 1989 vystoupila pouze určitá část členů a 

kandidátů ÚV KSČ. Ústřední výbor měl v té době 148 členů a 58 kandidátů (celkově 206), přičemž 

mimořádného zasedání se zúčastnilo 139 členů a 56 kandidátů (celkově 195). Z toho v rámci 

diskuze vyjádřilo svůj názor 44 z nich, přičemž 37 před oznámením rezignace generálního 

tajemníka, předsednictva a sekretariátu.22

8. 3. Usnesení ÚV KSČ z 24. 11. 1989

V usnesení ÚV KSČ z 24. listopadu 1989 se mimo jiné odráželo to, že se vedení KSČ spíše 

přizpůsobovalo pohledu ostatních – snažilo se vstřebat jejich požadavky. To se projevilo v tom, že 

bylo vyjádřeno „politování“ nad událostmi 17. listopadu 1989, současně byl zákrok proti 

účastníkům demonstrace označen za „politickou chybu“ (bod 3). Dále bylo uvedeno: „KSČ zahájí  

věcný dialog se všemi, kteří respektují Ústavu ČSSR. Jeho prostřednictvím chce přispět k obnovení 

důvěry ve stranu a její politiku.“ - (bod 4). 

    První bod se týkal otázky akčního programu: „Svolat nejpozději do poloviny prosince 1989 

zasedání ÚV KSČ k přijetí akčního programu pro postup strany do XVIII. sjezdu KSČ. Program 

musí dát konkrétní odpověď na naléhavé otázky obnovy socialismu, přestavby v politické, 

ekonomické a všech dalších oblastech společenského života.“23 

   ÚV KSČ nepojímalo akční program jen jako program jedné skupiny – komunistické strany – ale 

21 Z diskuse na mimořádném zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 3-5, zde konkrétně s. 3. 
22 Viz: 1) Poslední hurá, s. 14-15, 108. 2) Soudruh Karel Urbánek novým generálním tajemníkem ÚV KSČ. 
Mimořádné zasedání ústředního výboru KSČ. Rudé právo, 25. 11. 1989, s. 1. 
23 K jednotlivým bodům usnesení viz: 1) Poslední hurá, s. 146-147. 2) Usnesení ÚV KSČ. Rudé právo, 25. 11. 1989, 
s. 1. 
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také ostatních skupin. Byl to současně také projev přizpůsobování se požadavkům ostatních 

(defenzivní přístup), ale také to znamenalo snahu nastolit agendu, získat aktivní souhlas ostatních, 

stát se pro ně znovu atraktivní – vedení KSČ se tím snažilo zmobilizovat stranu a ještě zkusit 

konkurovat v OF v boji o to, kdo je reprezentantem veřejnosti. 

   Komunistická strana Československa však byla limitována tím, že teprve hledala svou vlastní 

identitu – akční program lze považovat za snahu ji znovu částečně ukotvit (spolu s tím definovat 

obsah pojmu „socialismus“). To omezení bylo také v tom, že se KSČ stahovala do sebe, že se 

začaly ozývat požadavky na konání jejího mimořádného sjezdu. KSČ se celkově ocitala ve složité 

situaci – začínala řešit dvě věci současně – definování vlastní identity a udržení (respektive znovu 

obnovení) vlastní pozice jako celospolečenského hegemona – jako všeobecného reprezentanta.

8. 4. Nové složení předsednictva ÚV KSČ

Nové složení předsednictva (a sekretariátu) ÚV KSČ bylo přímo součástí usnesení a bylo uvedeno 

těmito slovy: „Ústřední výbor vědom si své odpovědnosti před stranou a lidem přijal rezignaci 

všech členů a kandidátů předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ a zvolil nové vedení strany, rozšířené 

o přední dělníky, ve složení:“24

   Formulace „rozšířené o přední dělníky“ je velmi důležitá, protože ukazuje na neukotvenost 

komunistické identity – hledání toho, jaké skupiny vlastně KSČ reprezentuje. V rámci nového 

složení PÚV KSČ se tato poznámka vztahovala k dvěma jeho novým členům: Miroslavu 

Huščavovi, hlavnímu předákovi výstavby OKD, Ostrava a „družstevnímu rolníku“25 Josefu 

Čížkovi, předsedovi JZD Chelčice, okres Strakonice. 

   Dalšími členy předsednictva ÚV KSČ byli zvoleni: Karel Urbánek (nový generální tajemník ÚV 

KSČ), Ignác Janák (první tajemník ústředního výboru KSS), Ivan Knotek, Jozef Lenárt, Miroslav 

Štěpán (vedoucí tajemník městského výboru KSČ Praha), Miroslav Zajíc a Miroslav Zavadil 

(předseda Ústřední rady odborů). 

   Kandidáty předsednictva ÚV KSČ byli zvoleni: Josef Haman (vedoucí tajemník středočeského 

krajského výboru KSČ), Vladimír Herman (vedoucí tajemník jihomoravského krajského výboru 

KSČ), Miroslava Němcová (předsedkyně ústředního výboru ČSSŽ), Ondrej Šaling (tajemník 

ústředního výboru KSS).26

24 Tamtéž. 
25 Otázku politické identity členů PÚV KSČ zdůrazňovala jedna účastnice zasedání: „Já bych navrhovala tak, jak už to  
tady bylo řečeno, protože jsme se rozhodli, že bude více dělníků v předsednictvu, aby jeden z nich byl družstevní rolník.“ 
Poslední hurá, s. 122. Konkrétní jméno této vystupující není v záznamu uvedeno – pozn. autora. 
26 Viz tamtéž, s. 137-139, 146. 
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   Volba vedení KSČ proběhla ve dvou krocích – nejprve byl volen generální tajemník a následně 

nové složení předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ. Karel Urbánek získal v tajné volbě 130 z 137 

hlasů. V rámci volby dalších členů vedení dostal Miroslav Štěpán 41 hlasů proti (ze 136) – nikdo 

z dalších navrhovaných kandidátů tolik hlasů proti neměl.27 

8. 5. Shrnutí

Mimořádné zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989 bylo projevem boje o hegemonii uvnitř KSČ – 

o to, který výklad událostí v rámci ní převáží. Díky tomu mohla nabývat na důležitosti otázka 

samotné identity KSČ – a zvláště vztahu k dělníkům – která se zřetelně promítla do závěrečného 

usnesení. Její nedílnou součástí bylo také uvažování o optimální politické strategii – což se 

projevilo v rozhodnutí sepsat akční program – a tím se pokusit překonat krizi reprezentace.

    To souvisí s tím, že přece jen převážila perspektiva, která události po 17. listopadu 1989 

spojovala s vnitřní krizí KSČ – respektive příliš defenzivní politickou strategií předsednictva ÚV 

KSČ zvláště po Palachově týdnu v lednu 1989 – než s činností opozice či mezinárodními vlivy.

    Což ovšem mělo jeden velmi podstatný důsledek, který se ukazoval zřetelně už před 

mimořádným zasedáním ÚV KSČ například ve vydání Rudého práva z 23. listopadu 1989. 

(Na některé účastníky zasedání mělo toto vydání velmi silný dopad – zvláště se to týká 

Hegenbartova článku)28. Obrácení perspektivy dovnitř KSČ – a odhalování hranic uvnitř ní – 

určitým způsobem zamezovalo tomu, aby byly události po 17. listopadu 1989 pochopeny jako střet 

protikladných táborů. Neukotvenost identit, prostupnost a proměnlivost politických hranic tady 

hrály značnou úlohu – ve vztahu KSČ k sobě samé a svému okolí – což přispívalo k dynamičnosti 

vývoje.    

 

 

    

27 Viz tamtéž, s. 126, 143-144. 
28 Článkem Rudolfa Hegenbarta argumentoval jak Jan Zelenka, tak Jiřina Švorcová. Viz tamtéž, s. 90, 98. 
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9. Před 2. mimořádným zasedáním ÚV KSČ 

V této kapitole bude pozornost zaměřena na to, jakým způsobem reagovalo na výsledky prvního 

mimořádného zasedání ÚV KSČ ve svých prohlášeních Občanské fórum a aktiv pražských 

komunistů, který se konal ve dnech 25. a 26. listopadu 1989.

9. 1. Okamžitá odpověď OF na nové složení předsednictva

Občanské fórum reagovalo na průběh mimořádného zasedání ÚV KSČ ještě před jeho ukončením – 

půl hodiny před půlnocí 24. listopadu 1989 – kdy ještě nebylo známo nové složení předsednictva, 

ale pouze rezignace dosavadního vedení KSČ. 

   OF v uvedeném prohlášení dále trvalo na generální stávce: „V nastalé situaci Občanské fórum 

vyzývá, aby se generální stávka stala symbolickým neformálním referendem o právu jedné politické 

strany přivlastňovat si ústavními prostředky vedoucí úlohu v politickém uspořádání republiky.“1 

   Tím, jak dávalo pojmu „generální stávka“ obsah „symbolického neformálního referenda“, tak se 

snažilo OF prezentovat generální stávku jako vyjádření všeobecného názoru – jako názoru 

společnosti – na ústavně zakotvenou vedoucí úlohu KSČ. O KSČ se tady mluvilo jako o „jedné 

politické straně“ - tím se zdůrazňovala její partikulární povaha – že je jen jednou z mnoha skupin. 

   V dalším prohlášení z 25. listopadu v půl páté ráno reagovalo OF odmítavě na nové personální 

složení předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ: „I když některé z nejzkompromitovanějších osob,  

jejichž bezpodmínečný odchod jsme žádali, byly odstraněny, jsme novou personální sestavou našich 

nejvyšších stranických orgánů hluboce zneklidněni. Někteří z těch, kteří jsou do nich nově zvoleni,  

v nás vyvolávají pochybnost, že jsou schopni pochopit v krizi v naší zemi a rychle a důkladně ji  

řešit.“2

   Toto prohlášení je dobré srovnat s úvodním provoláním OF z 19. listopadu 1989, kde byl 

požadován odchod Gustáva Husáka, Miloše Jakeše, Jana Fojtíka, Miroslava Zavadila, Karla 

Hoffmanna, Aloise Indry, Miroslava Štěpána a Františka Kincla (federálního ministra vnitra).3 Z 

nich po zasedání ÚV KSČ v předsednictvu zůstal jak Miroslav Štěpán, tak Miroslav Zavadil. 

   Občanské fórum vystupovalo aktivně jako ten, kdo nastoluje politickou agendu. ÚV KSČ bylo 

v situaci, kdy se v zásadě tlaku zvenčí přizpůsobovalo. Z pohledu OF se však personální změny 

1 Prohlášení Občanského fóra k situaci 24. listopadu 1989 ve 23.30 hodin. In: ÚSD AV ČR, Archiv KC OF, sl. 
Dokumenty – kopie počítačového tisku A4, 1 s. Cit. podle: Suk, Jiří. Op. cit. 1998, s. 24-25, zde s. 24. 
2 Prohlášení Občanského fóra ze dne 25. 11. - 4.30 hod. In: ÚSD AV ČR, Archiv KC OF, sl. Dokumenty OF – kopie 
počítačového tisku A4, 1s. Cit. podle: Suk, Jiří. Op. cit. 1998, s. 25. 
3 ÚSD AV ČR, Archiv KC OF, sl. Dokumenty OF – kopie počítačového tisku A4, 1s. Cit. podle: Suk, Jiří. Op. cit. 1998, 
s. 13-14, zde s. 13. 
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jevily jako nedostatečné, což umožňovalo tomuto uskupení přecházet do ještě větší politické 

ofenzívy. 

  „Zároveň vyzýváme všechny občany, aby co možná nejvýraznějším způsobem manifestovali svou 

touhu po demokracii generální stávkou vyhlášenou na pondělí 27. listopadu od 12 do 14 hodin.“4

    Občanskému fóru nabízela generální stávka příležitost formulovat aktivní konsenzus na pojmu 

„demokracie“ - a tím sebe prezentovat jako někoho, kdo reprezentuje všeobecný zájem. Jedna věc 

je, že došlo k masové mobilizaci obyvatelstva v ČSSR – lidé byli v ulicích fyzicky přítomni. 

Druhou věcí je politický boj o interpretaci tohoto faktu – v kterém mělo převahu Občanské fórum, 

především díky tomu, že demonstrace od 21. do 27. listopadu 1989 organizovalo.    

9. 2. Aktiv pražských komunistů (25. a 26. listopadu 1989)

Jak již bylo uvedeno v druhé kapitole, aktiv pražských komunistů vedl k tomu, že na mimořádném 

zasedání městského výboru KSČ 25. listopadu 1989 rezignoval jeho vedoucí tajemník Miroslav 

Štěpán společně s předsednictvem a sekretariátem. Řízením organizace byl pověřen Viktor Pázler.5 

   V této podkapitole bude rozebírán průběh a přijatá usnesení aktivu na základě dvou článků 

v Rudém právu, které vyšly v neděli 26. a pondělí 27. listopadu 1989.6

   V rámci diskuze prvního jednacího dne 25. listopadu 1989 například zaznělo: „Diskutující  

soustředili pozornost na to, že opožděnost reakcí předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ 

na lavinovitý spád událostí po 17. 11. má mimo jiné pramen v odtrženosti řady členů bývalého 

stranického vedení od mas, nedostatečného živého kontaktu s nižšími články strany a z širšího 

hlediska dlouholetým podceňováním základních organizací.“7 

   Na pražském aktivu docházelo zřetelně k tomu, že jeho účastníci začínali nově definovat svoji 

komunistickou identitu v určitém protikladu k „bývalému stranickému vedení“ (respektive části lidí 

v něm) – tady byly vytyčována politická hranice mezi ním a „masami“, a také jinými částmi KSČ. 

Už se v tomto pojetí nejednalo o reprezentanty, ale o izolované osoby, vytlačované ze společnosti.

   Důležitý posun v definování vlastní identity spočíval také v odmítání ústavně zakotvené vedoucí 

4 Prohlášení Občanského fóra ze dne 25. 11. - 4.30 hod. In: ÚSD AV ČR, Archiv KC OF, sl. Dokumenty OF – kopie 
počítačového tisku A4, 1s. Cit. podle: Suk, Jiří. Op. cit. 1998, s. 25. 
5 Viz Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 74, 78. 
6 Viz tyto články: 1) Adamičková, Naďa; Kazda, Lubor. Komunisté vpřed! V Praze se konal celoměstský aktiv 
funkcionářů KSČ. Rudé právo, 26. 11. 1989, s. 1, 3. 2) Janouškovec, Jiří; Loučková, Eva. Komunisté do čela boje 
za socialismus. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 2. 
7 Tuto a další citace k diskuzi na aktivu 25. 11. 1989 viz Adamičková, Naďa; Kazda, Lubor. Komunisté vpřed! V Praze 
se konal celoměstský aktiv funkcionářů KSČ. Rudé právo, 26. 11. 1989, s. 3. Některé části zde citovaných pasáží byly 
v originále zdůrazněny tučným písmem – pozn. autora.  
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úlohy KSČ: „Řečníci tuto administrativně zajištěnou pozici KSČ odmítali a uváděli, že své 

postavení ve společnosti si musí umět strana zajišťovat reálným vlivem na lidi, reálnou autoritou,  

reálnými výsledky ovlivňování procesů. Žádali, aby v příští ústavě formulace o vedoucí úloze KSČ 

ve společnosti obsažena nebyla.“ 

   Důležitým tématem diskuze byl vztah ke studentům: „Aktiv dal hlasy většiny diskutujících najevo 

spontánní podporu studentům, kteří stojí za energickými společenskými změnami ve společnosti,  

za demokratizací ve jménu lepšího socialismu. Zdůraznil nezbytnost vést skutečný živý dialog.“ 

   Ten vztah byl pojímán úplně odlišně než k bývalému vedení KSČ. Studenti byli prezentováni 

nejen jako integrální součást společnosti, ale jako někdo, kdo ji aktivně vytváří – a kdo reprezentuje 

zájmy všech. Současně se v něm odráží pokus o jistou mobilizaci pražských komunistů – pojmout 

události po 17. listopadu 1989 jako vytváření aktivního konsenzu kolem pojmů „demokratizace“, 

„lepšího socialismu“ - tedy vytvářet jednotný blok studentů a komunistů. 

   Na druhou stranu v otázce generální stávky se ukazovalo, že neexistuje jeden „komunistický“ 

pohled na probíhající události, na pražském aktivu o něj probíhal prudký politický zápas: „Vášnivé 

spory se rozhořely kolem stávkového hnutí. Jedni se za chystanou pondělní akci stavěli. Druzí ji  

rázně odmítali a upozorňovali na škody jež způsobí. Varovali před možnými důsledky, jež nyní 

pociťuje Polsko a které mohou dopadnout i na nás.“

   Autoři článku v jeho závěru zdůraznili ofenzivní politickou strategii – pokus o to, aby byla 

perspektiva (pražské) KSČ ostatními přijímána jako taková, která vyjadřuje zájmy všech, a nikoli 

jen jedné skupiny. Současně tady byly pojaty hranice společenského prostoru jako otevřené: 

  „Celá diskuse měla velmi bojovný, aktivizující náboj a vyústila rovněž v rozhodnutí aktivu 

bezprostředně po skončení se zapojit do veřejných vystoupení na shromážděních pražské veřejnosti.  

Tak, aby slovo komunisty znovu zaznělo, aby byla obnovena důvěra, aby probíhal skutečný 

celospolečenský dialog a byl ve prospěch socialistického rozvoje naší vlasti.“8

   V přijatém stanovisku ze soboty 25. listopadu 1989 je přítomen ústup od dělení společenského 

prostoru na dva protikladné tábory, tady je to takřka úplně potlačeno: „Požadujeme národní dohodu 

na základě rovnocenného partnerství všech pokrokových sil ve společnosti jako základ 

pro obnovení důvěry v komunistickou stranu.“9

   Dále bylo požadováno svolání nového zasedání ústředního výboru KSČ a provedení dalších 
8 Účastníci aktivu nedostali příležitost přečíst jeho závěrečné stanovisko na demonstracích na Letné o víkendu 25. a 26. 
listopadu 1989. Když s ním vystoupil na demonstraci 27. listopadu 1989 na Václavském náměstí řadový člen KSČ 
Evžen Průša, bylo skandováno: „Měli jste dost času!“. Viz Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 81, 85. 
9 Ke stanovisku ze soboty 25. 11. 1989 viz Adamičková, Naďa; Kazda, Lubor. Komunisté vpřed! V Praze se konal 
celoměstský aktiv funkcionářů KSČ. Rudé právo, 26. 11. 1989, s. 1. 
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kádrových změn (v té souvislosti byla přijata rezignace Miroslava Štěpána a požadován odchod 

Miroslava Zavadila)10, a taktéž svolání mimořádného sjezdu KSČ. Hledání vlastní identity – 

respektive určení toho, jaké skupiny KSČ vlastně zastupuje – se projevilo v požadavku na větší 

zastoupení – dělníků, rolníků, inteligence a mládeže (ve stranických orgánech).

   Generální stávka nebyla v usnesení striktně odmítnuta – podobně jako v případě vystoupení 

Vladimíra Kunovjánka na zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989 byla pojata jako příležitost, jak 

vyvést KSČ z izolace: „Obracíme se ke všem pracujícím, aby nepřerušovali práci a manifestačně 

vyjádřili svoji podporu novému vedení strany a stanovisku z dnešního aktivu komunistů Prahy.“

    Diskuze na pražském aktivu pokračovala v neděli 26. listopadu 1989. Jedním z témat byl vztah 

k Občanskému fóru: „Pokud si neuvědomíme, že Občanské fórum je opozicí, tak si neuvědomujeme 

reálnou politickou situaci, konstatoval soudruh Kolář z ČVUT. Připomněl, že pokud se bude 

opozice formovat na pracovištích, musíme s ní jít do dialogu.“11 

   Je důležité, že zde bylo Občanské fórum označováno jako „opozice“. Tím je tady vytvářena určitá 

politická hranice, ale zároveň to automaticky neznamená její vyloučení ze společnosti.

    Za klíčovou lze považovat tuto pasáž článku RP z 27. listopadu 1989: „Diskutující se rozcházeli  

v názorech na to, zda by komunisté měli vstoupit do Občanského fóra, či nikoliv.“ 

   Právě na pražském aktivu 26. listopadu 1989 se zřetelně odhalovala nahodilost a proměnlivost 

komunistické identity. Na tom je vidět, že člověk může mít několik politických identit najednou – 

že se mohou překrývat. Do určité míry splývalo vnitřní a vnější prostředí. Politické hranice KSČ (ve 

vztahu k OF) byly do značné míry nejasné a prostupné. Jak už ukazoval spor mezi Švorcovou a 

Štěpánem na mimořádném zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989, odhalovalo se, že pojem 

„komunista“ nemá pevně daný obsah, podstatu – i člen KSČ se mohl považovat za stoupence OF.

   Zároveň se ale na tom samém aktivu projevovala snaha vytvářet politickou hranici mezi studenty 

a Občanským fórem, respektive tvrdit, že (jen) KSČ vyjadřuje jejich zájmy: „Jednoznačně se 

řečníci vyslovili pro co nejrychlejší splnění základních požadavků studentů. Komunisté by se měli  

v těchto hodinách mobilizovat, co nejvíce mezi studenty a mladé lidi chodit a vysvětlovat jim, co 

v současné době strana chce. Upozorňovat je i na síly, které chtějí studentské nadšení využít ve svůj 

prospěch. Řeklo se i: myslím, že v současné době podporují jen komunisté, ne Občanské fórum, to 

10 Předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo večer 25. listopadu 1989 o svolání zasedání ÚV KSČ na neděli 26. listopadu 1989. 
Miroslav Zavadil oznámil na mimořádné plenární schůzi Ústřední rady odborů večer 26. listopadu 1989, že rezignuje 
na funkci předsedy ÚRO a člena předsednictva ÚV KSČ. Viz: 1) Rudé právo, 26. 11. 1989, s. 1. 2) Suk, Jiří. Op. cit.  
1997, s. 82. 
11 K diskuzi a stanovisku aktivu pražských komunistů z neděle 26. listopadu 1989 viz Janouškovec, Jiří; Loučková, 
Eva. Komunisté do čela boje za socialismus. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 2. 
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sleduje jiné cíle.“

   Ve stanovisku z neděle 26. listopadu 1989 (mělo celkem 11 bodů) bylo kromě jiného navrhováno 

ustavení diskusních středisek k aktuálním politickým otázkám, včetně hodnocení let 1968-1969 a 

následujícího období (bod 4). Dále bylo řečeno v bodě 5: „Strana jde s pracujícím lidem, mládeží a 

studenty.“ Bod 6 představovala věta: „Ve vztahu k Občanskému fóru povedeme dialog.“

    Celkově lze říci, že se na pražském aktivu docházelo k pokusu prezentovat část lidí z bývalého 

vedení KSČ jako izolovanou skupinu. Současně byli za politické spojence považováni svým 

způsobem studenti. Zároveň lze říci, že vztah k Občanskému fóru nebyl přesně definován a byl 

do značné míry rozporuplný. Dalo by se to interpretovat tak, že pražský aktiv navazoval na 

mimořádné zasedání ÚV KSČ z 24. listopadu 1989 v tom, že se prohlubovala vnitrostranická krize 

a současně docházelo k jistému otevírání – k pokusu učinit KSČ pro ostatní atraktivnější – což se 

odrazilo například v určité výzvě k přehodnocení pohledu na léta 1968-1969 či ochotě vzdát se 

ústavně zakotvené vedoucí úlohy. Komunistická identita se začínala dynamicky proměňovat.  

9. 3. Shrnutí

Jak reakce Občanského fóra, tak aktivu pražských komunistů fakticky znamenala odmítnutí nového 

složení vedení ÚV KSČ. Což bylo spojeno s otázkou interpretace generální stávky, která byla 

chápána jako vyjádření názoru celé společnosti. Aktiv pražských komunistů byl určitým pokusem, 

jak zabránit tomu, aby generální stávka vyzněla proti KSČ jako celku – a to jak ve snaze se 

distancovat od bývalého vedení KSČ, tak být přitažlivější pro ostatní skupiny.   
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10. Pohled RP na mimořádné zasedání ÚV KSČ z 26. 11. 1989

Předmětem této kapitoly budou dvě věci: výsledky dalšího mimořádného zasedání ÚV KSČ z 26. 

listopadu 1989 a pokus o rozbor úvodníku Rudého práva z 27. listopadu 1989, který na ně 

bezprostředně reagoval. Což hodně prozrazuje o proměnách komunistické identity a interpretace 

událostí, jež následovaly po demonstraci ze 17. listopadu 1989, ale také o Rudém právu samotném.  

10. 1. Stručně k výsledkům tohoto zasedání

Zasedání ÚV KSČ z 26. listopadu 1989 přijalo kromě vlastního usnesení (o čtyřech bodech) ještě 

dvě další: o svolání mimořádného sjezdu KSČ a ke kádrovým návrhům. 

   Ve vlastním usnesení se třetí bod týkal vztahu KSČ k Obrodě a Občanskému fóru: „Bere 

na vědomí informaci o dialogu se zástupci Obrody a Občanského fóra s tím, že v něm bude 

pokračováno.“ 

   Důležitým výstupem bylo rozhodnutí o svolání mimořádného sjezdu KSČ na 26. ledna 1990 – 

který se nakonec uskutečnil o měsíc dříve 20. a 21. prosince 1989. Současně byla určena agenda 

sjezdu strany – projednání postupu KSČ do řádného XVIII. sjezdu; přijetí akčního programu 

pod názvem: Za urychlení přestavby, rozvoje demokracie a socialismu; volba ústředního výboru 

KSČ a ústřední kontrolní a revizní komise KSČ. 

   Došlo k rozsáhlé obměně ve složení předsednictva ÚV KSČ. Jeho novými členy byli zvoleni: 

Břetislav Benda, Hana Kožešníková, Antonín Mladý, Vasil Mohorita, Valérie Petrincová, Ondrej 

Šaling (ten byl současně uvolněn z funkce kandidáta), Miroslav Válek. Z funkcí členů 

předsednictva ÚV KSČ (jakož i dalších stranických funkcí) byli uvolněni: Jozef Lenárt, Miroslav 

Štěpán, Miroslav Zavadil. Z funkcí kandidátů předsednictva byli uvolněni: Josef Haman, Vladimír 

Herman.1 

10. 2. Úvodník RP z 27. listopadu 1989 (Neztrácejme čas! Jednejme!)

Ze strany redakce RP byl mimořádný sjezd KSČ pokládán za důležitou událost – perspektiva se 

v tomto úvodníku stahovala výrazně dovnitř strany: „Svolání mimořádného sjezdu strany 

považujeme za nejvýš naléhavý a nezbytný krok. Nezbytný proto, že podle stanov naší strany je to 

jediný orgán, který může přijmout zásadní, radikální a rozhodné kroky, které vyvedou naši stranu 

1 Viz podrobněji: 1) Poslední hurá, s. 226-228. 2) Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 82. Dále viz tyto články v Rudém právu: 1) 
Další mimořádné zasedání ÚV KSČ. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 1. 2) Ze zprávy předsednictva ÚV KSČ přednesené 
soudruhem Karlem Urbánkem. Rudé právo, 27. 11. 1989, s. 1. 3) Přípravy na mimořádný sjezd. K nedělnímu zasedání 
ústředního výboru KSČ. Rudé právo, 28. 11. 1989, s. 1-2. 
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ze současné vážné krize. Na prvém místě jsou to obnova ústředního výboru strany a vypracování 

takového akčního programu, kolem něhož se sjednotí členská základna.“2 

   Je třeba si uvědomit, že Rudé právo hrálo v dané době dost podstatnou úlohu v tom, jak se bude 

formovat komunistická identita a pohled na svět – současně se k ní přihlašovalo opakováním slova 

„náš“ - a bojovalo o prosazení své interpretace událostí, že se KSČ ocitla ve „vážné krizi“, kterou 

může překonat sjezd. Čili byl mimořádný sjezd silně propojen s otázkou samotného definování 

identity KSČ, a to v návaznosti na akční program. Právě akční program si redakce RP spojovala s 

tím, že nedojde k rozpadu KSČ kvůli názorovým rozporům mezi jejími členy – tím by se dal 

vysvětlit důraz na pojímání „členské základny“ jako jednoho celku.

   V úvodníku se naplno projevila autonomie redakce RP na ústředním výboru KSČ – dost zásadním 

způsobem se proti němu vymezila: „Uplynulé dny prokázaly, že dosavadní ústřední výbor 

v současném složení není schopen vyjadřovat a programově formulovat požadavky a stanoviska 

odpovídající naléhavosti doby a vyjadřující bytostný zájem komunistů. Výmluvným svědectvím jsou 

i opakované změny ve stranickém vedení, k nimž muselo docházet, protože předchozí nebyly přijaty 

ani komunisty, ani veřejností.“

    Redakce RP byla součástí sporu o tom, co tvoří jádro komunistické strany – která její část. Rudé 

právo se zřetelně začalo stavět do role obhájce zájmů členské základny, právě na úkor ústředního 

výboru. To lze hodnotit jako docela zásadní změnu – která byla již zřetelná v referování o průběhu 

stranického aktivu v Praze. Ze strany některých komunistů, ke kterým se přiklonila redakce RP, 

byla snaha pohlížet na dosavadní ústřední výbor jako skupinu, která již nikoho nereprezentuje – 

nachází se v izolaci. Čemuž odpovídá konstrukce politických hranic v tomto úvodníku – na jejíž 

jedné straně stojí ústřední výbor a na té druhé komunisté, veřejnost (a Rudé právo). Výklad RP se 

od úvodníku z 20. listopadu 1989 dramatickým způsobem proměnil. 

    Dále bylo uvedeno: „Domníváme se, že pouze sjezd a nové vedení zmobilizují stranu, vrátí jí  

sebedůvěru a postaví znovu do popředí zápasu za pokrok, demokracii, humanistické ideály, za vše,  

co bylo a musí zůstat našemu hnutí nejvlastnější.“ 

    V tomto úvodníku se naplno odhalovalo, že KSČ je partikulární skupina, která usiluje o to, aby se 

její pohled na svět stal univerzálně platným. Zároveň je tu možné vidět pokus o ukotvení 

komunistické identity odkazem na pojmy „pokrok“, „demokracie“, „humanistické ideály“. 

Zajímavé je, že se v této konkrétní pasáži zmiňuje vedle „strany“, také „hnutí“. 

  Úvodník pokračoval těmito slovy: „Aby sjezd naplnil svůj smysl, splnil očekávání, musí být 
2 Tato a další citace v této podkapitole pocházejí z tohoto zdroje: Neztrácejme čas! Jednejme! (úvodník). Rudé právo, 
27. 11. 1989, s. 1. 
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demokratickým shromážděním, jež bude zobrazovat celou širokou škálu názorů, stanovisek a 

podnětů, které v těchto dnech tak hlasitě zaznívají ze základních organizací.“ 

    Opět se ukazuje, jak se redakce Rudého práva proměňovala v mluvčího základních organizací. Je 

také důležité, že se snažila prosadit pohled, že mimořádný sjezd má být „demokratický 

shromážděním“ - spojeného s otevřeností politických hranic – svým způsobem uznání toho, že střet 

různých názorů je legitimní formou politického boje – že určité názory nejsou automaticky 

vylučovány mimo hranice KSČ.

    Dále bylo také napsáno: „Bez mimořádného sjezdu nebude strana vyzbrojena do svobodných 

demokratických voleb, nebude v nich úspěšná bez programu, za který se postaví všichni.“ 

    Bojovat o hegemonii zde byl spojen se „svobodnými demokratickými volbami“, což svým 

způsobem navazuje na průběh pražského aktivu, kde začala být výrazně odmítána ústavně 

zakotvená vedoucí úloha KSČ. To lze také vnímat jako součást proměny komunistické identity. 

    K tomu se váže i tato pasáž textu: „Již předsjezdová diskuse a samotný sjezd budou veřejným 

důkazem, že se dokážeme rozejít definitivně s administrativně přikazovacím systémem, 

s poručníkováním a nekompetentností, které tak neblaze a s tragickými důsledky ochromily stranu 

ve chvílích nejtěžších.“

    Redakce Rudého práva se snažila určitým způsobem směrovat předsjezdovou diskuzi a průběh 

mimořádného sjezdu podle svých vlastních představ. V té souvislosti připisovala mimořádnému 

sjezdu KSČ přelomový charakter – rozchodu s minulostí – přičemž identitu KSČ vymezovala proti 

- „administrativně přikazovacímu systému“, „poručníkování“, „nekompetentnosti“. 

    Základ komunistické identity byl viděn ve spojení pojmů „socialismus“ a „demokracie“: 

„Stojíme za principy a pravidly socialistické demokracie. Dodržujme je, protože právě v rámci 

demokracie se ukáže, kdo se přihlašuje k socialistické budoucnosti naší vlasti upřímně a poctivě.“ 

10. 3. Shrnutí

Z úvodníku Rudého práva z 27. listopadu 1989 – který reagoval na rozhodnutí zasedání ÚV KSČ 

z 26. listopadu 1989 o svolání mimořádného sjezdu KSČ – vyplývá, že události po 17. listopadu 

1989 vedly k zřetelnému hledání vlastní identity KSČ a určitému stahování se do sebe. 

   Identita se proměňovala v několika zásadních směrech. Jádro strany začalo být hledáno stále více 

v řadových komunistech, respektive základních organizacích, naopak stranické vedení, respektive 

dosavadní ÚV KSČ byl odsouván na okraj, vymezovala se proti němu i redakce Rudého práva. 
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   Pojem „socialismus“ byl více vázán na takové pojetí „demokracie“, které bylo spojeno jak 

se „svobodnými demokratickými volbami“, tak se střetáváním různých názorů uvnitř KSČ. 

   Redakce Rudého práva v době, kdy ještě nebyl sepsán akční program, měla značný vliv na to, jak 

se bude formovat komunistická identita. I když se v daném úvodníku snažila připisovat 

mimořádnému sjezdu KSČ charakter toho místa, kde dojde k rozchodu s minulostí, tak je možné 

říci, že k té podstatné změně už docházelo. 

   Je to zřetelné už v tom, jak v průběhu sedmi dnů od 20. listopadu do 27. listopadu 1989 přestaly 

být v Rudém právu připisován demonstracím „antisocialistický“ či „protistátní“ charakter, od výzev 

k „rozvaze“ se přešlo k zdůrazňování nutnosti „mobilizovat“ komunistickou stranu a současně 

začalo být stranické vedení pojímána jako úzká partikulární skupina, která už za nikoho nemluví. 

   Dalo by se namítnout, že se jedná o pouhé detaily, protože základem představ jak redaktorů 

Rudého práva, tak členů KSČ o uspořádání společnosti zůstával i nadále pojem „socialismu“. To je 

sice v určitém smyslu argument pravdivý, ale na druhou stranu nelze považovat za detail, s čím je 

pojem „socialismus“ spojován či proti čemu je vyvazován. Politické hranice začal vidět tiskový 

orgán ÚV KSČ jinde – a hlavně uvnitř strany. Měnilo se pojímání studentů, začala být 

zdůrazňována ofenzivní politické strategie oproti defenzivní.

   Celkově lze říci, že výklad pojímání událostí se od 18., respektive 20. do 27. listopadu 1989 

značným způsobem proměnil – protože byl nestálý, neukotvený, stejně jako identita KSČ. Lze to 

vysvětlit tím, že se redaktoři Rudého práva, stejně jako členové KSČ snažili vstřebat požadavky a 

pojmy z okolního prostředí (jako OF) – volání po zrušení ústavně zakotvené vedoucí úloze KSČ, 

„dialogu“, „demokracii“ a dalších. Toto vstřebání požadavků a pokusu začleňovat je do svého 

pohledu svět ale probíhalo přinejmenším od událostí Palachova týdne v lednu 1989, stejně jako 

v případě Několika vět a dopisu Obrody členům KSČ. 

   Klíčové však je, že teprve po 17. listopadu 1989 nabyl tlak vnějšího prostředí takové intenzity, že 

se pohled části komunistů (a redaktorů RP) přesunul od zdůrazňování činnosti „nepřátel socialismu“ 

k poměrům uvnitř komunistické strany. Tím rozhodně není řečeno, že k tomu muselo dojít. Byl to 

výsledek toho, jak v té době byly události hodnoceny, respektive toho, že se i v rámci tiskového 

orgánu ÚV KSČ odkrývaly rozpory v KSČ – že nabýval na intenzitě boj o hegemonii uvnitř ní. 

Důsledkem toho bylo, že se začala rychle proměňovat – právě proto, že chtěla nadále dominovat 

okolnímu prostředí. Přičemž začaly hledány být jiné způsoby toho, jak této dominance dosáhnout. 

Úvodník RP z 27. listopadu 1989 má pro pochopení těchto posunů nezastupitelnou roli.
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11. Postoj Rudého práva ke generální stávce

Než budou rozebrány některé pasáže z úvodníku Rudého práva z 28. listopadu 1989, který reagoval 

na generální stávku, je dobré připomenout kontext. Generální stávka proběhla 27. listopadu 1989 

od 12 do 14 hodin, doprovázela ji hesla „Konec vlády jedné strany!“ a „Svobodné volby!“. 

Ze šetření Ústavu pro výzkum veřejného mínění vyplynulo, že přestala pracovat zhruba polovina 

obyvatel, čtvrtina se připojila manifestačně, přibližně desetině občanů nebyla umožněna účast 

na stávce. Dobrovolně se ke generální stávce odmítla připojit zhruba pětina občanů.1

11. 1. Úvodník RP z 28. listopadu 1989 (Jak dál?) 

Generální stávce byl v tomto úvodníku připsán tento charakter: „Šlo o výraz oprávněné 

nespokojenosti s pomalým průběhem politických a hospodářských reforem, o vyjádření vůle 

po radikálních změnách, jejichž charakter bude naznačen v širokém celospolečenském dialogu.“2

   Studenti a mládež zde byli bráni jako integrální součást společnosti, jako skupina, jejíž požadavky 

mají univerzální přesah, ale také jako spojenci komunistů: „Ale je třeba říci otevřeně, že 

v uplynulých dnech právě mládež a studenti prokázali nejen vysoké organizační schopnosti, ale i  

rozhodnost, schopnost srozumitelně vyjádřit svůj názor i stanovisko. Dokázali, že nejsou apolitičtí,  

že jsou schopni nadchnout se pro vše, co považují za důležité, se vším důrazem podstoupit zápas 

za věc, kterou vidí jako věc dobrou a spravedlivou. (…) I proto byli včera spolu s nimi v generální  

stávce na mnoha místech komunisté.“ 

   Na to navazovala další pasáž textu: „Ale je třeba také otevřeně říci, že s nimi ve stávce byly i jiné 

síly. A není možné nevidět, že mnohá hesla, která se v těchto dnech proklamují v hlavním městě i  

na jiných místech, se od studentských požadavků už značně vzdálila. Právě tato hesla hovoří  

jednoznačně o skutečnosti, že v těchto dnech se v naší zemi vedle zápasu za perspektivní a 

prosperující socialistickou vlast vede současně i jiný boj, zápas o samotný charakter našeho 

budoucího zřízení.“ 

   Objevuje se zde tendence vytvářet politickou hranici mezi studenty a komunisty na straně jedné a 

„jinými silami“ na druhé - ale současně daná politická hranice není přímo založena na protikladném 

vztahu, nemluví se zde o „antisocialistických silách“. Naplno se v této pasáži odhaluje, že se 

společnost vytváří v rámci politického boje – že si konkurují různé představy o její podstatě. 

  Jeden z dalších odstavců zněl: „Na hlavu komunistické strany se nyní snáší mnohá kritika. 
1 Viz Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 84. 
2 Tato a další citace v této podkapitole pochází z následujícího zdroje: Jak dál? (úvodník). Rudé právo, 28. 11. 1989, 
s. 1. 
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Oprávněně. Dostali jsme kdysi důvěru pracujícího lidu a spolu s ní jsme převzali odpovědnost 

za osudy této země. Dali jsme lidem živobytí a práci, vytvořili jsme podmínky pro slušný život  

pro všechny. Ale zapomněli jsme, že materiální dostatek ještě není výrazem plného života 

svobodných  a rovnoprávných lidí. Že lidské potřeby jsou mnohostranné a různorodé tak, jako je 

mnohostranná  a různorodá naše společnost. A že i ti všichni, kteří myslí a žijí jinak než my,  

komunisté, mohou přesto být, a také i jsou, dobrými občany této socialistické země, vlastenci, a i  

proto chtějí o jejím dalším vývoji spolurozhodovat.“ 

   Zřetelně zde vyčnívá partikulární postavení komunistické strany – právě proto, že převládá logika 

diference – že je společnost explicitně označena za „mnohostrannou a různorodou“. Společenský 

antagonismus, který by proti sobě stavěl identitu „komunistů“ a ostatních, je tady překračován 

hledáním něčeho společného – univerzálního. Tím je v tomto případě odkaz k určité územní či 

národní identitě – komunisty a ty ostatní k sobě váže to, že jsou „dobrými občany této socialistické 

země“, „vlastenci“. Svým způsobem je zde komunistický pohled na svět – a tím se tento úvodník 

liší od některých předešlých textů – podřízen něčemu vyššímu. Zároveň v tom lze vidět snahu, aby 

se komunisté nedostali do izolace – aby nebyli vylučováni ze společnosti.

   Tyto naznačené motivy se promítly i do další pasáže textu – nejistota a hledání vlastní identity 

ve vztahu k druhým, překračování politických hranic odkazem na ČSSR – vlastní stát. Je v tom 

znát, jak silně byla KSČ (respektive Rudé právo) ovlivněna okolním prostředím – jak krize identity 

vyvěrala z pochopení událostí po 17. 11. 1989 jako neschopnosti dominovat druhým. V tom se 

právě odhalovalo to, že existují i jiné přístupy – lze to částečně interpretovat jako pragmatickou 

volbu – jestliže se dosavadní postupy ukázaly jako neúčinné či přímo kontraproduktivní, bylo je 

nutné nahradit něčím jiným, pokud KSČ chtěla prosazovat sebe nadále jako reprezentanta všech.  

   „Jak tedy dál? Hledat to, co nás spojuje se všemi poctivými lidmi, bez ohledu na politickou 

příslušnost či náboženské vyznání. Bez avanturismu a skepse, s plnou odpovědností za naše 

nejbližší i budoucí osudy budovat tento stát. Základy, na nichž stojí, jsou pevné. Právě toto vědomí 

nám umožňuje nevěšet hlavu, neklopit oči, nepropadat panice. Mnohokrát jsme opakovali heslo 

Čelem k masám, ale často jen opakovali.“

   Uvedený odstavec pokračoval: „Je milión sedm set tisíc členů v naší straně. Pravda, jako vždy a 

v každé pohnuté době, i uprostřed našich řad budou malověrní, ale i ti, kteří se domnívali, že 

legitimace jim umožní lepší bydlo. Skuteční komunisté zůstanou komunisty i ve chvíli, kdy se zcela 

zásadně mění politika strany.“ 

   Komunistická strana zde nebyla představována jako jednolitý celek – v této pasáži byla přibližně 
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rozčleněna na tři skupiny lidí. Opět se tu projevilo hledání vlastní identity a odpovědi na otázku, 

kdo jsou „skuteční komunisté“ - kdo (a co) tvoří jádro, respektive podstatu KSČ. 

   Redakce Rudého práva představovala skupinu, která začala události interpretovat v tom smyslu, 

že pro KSČ není jiné alternativy než se rozejít s minulostí, přistupovat jinak k politickému boji. 

Důraz na diskontinuitu a interpretaci, že přichází nová doba, se objevila i v samotném závěru tohoto 

úvodníku. 

   „Emoce a vášně opadnou. Na řadu přijde střízlivý rozum. Přijdou společenské zápasy zcela 

nového charakteru. Lze v nich utrpět nejeden šrám. Ale tyto zápasy je nutno podstoupit. Dnes, zítra 

a kdekoliv. To je jedna jasná odpověď na otázku, jak dál?“           

11. 2. Shrnutí

Co se ukazuje v tomto úvodníku jako podstatné, je právě prvek určité nejistoty – vyjádřené také 

svým způsobem názvem úvodníku - „Jak dál?“ - nejistoty o tom, v čem spočívá podstata 

společnosti, komunistické identity, kudy vedou politické hranice. Lze v tom také vidět rysy 

nevyhraněnosti, proměnlivosti. Jako jednu z mála jistot nacházeli redaktoři Rudého práva 

v odkazech na „stát“, „zemi“, „vlastenectví“ – věcech, které se jim jevily jako nezpochybnitelné 

pro definování společnosti. Je na to možné pohlížet tak, že „socialismus“ byl přece jen těmto 

pojmům podřízen – byla dost odhalena jeho partikulární povaha – nepředstavoval všeobecné 

pojítko.

   Ještě jednu věc je dobré z tohoto úvodníku zdůraznit a připomenout – otázku pojímání 

společenského prostoru. Oproti jiným textům, které se objevily v Rudém právu v minulosti, není 

položen důraz na vyčleňování některých skupin ze společnosti, na tvorbu protikladných táborů, ale 

spíše na začleňování do společnosti – v čehož důsledku její politické hranice nejsou stanovené. 

Jednalo se o zcela zásadní změnu výkladu, jež umožňovala KSČ hledat politické spojence.  
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12. Celostátní aktiv KSČ (28. listopadu 1989) 

Celostátního aktivu KSČ v pražském Paláci kultury se zúčastnilo přibližně tři tisíce komunistů 

včetně generálního tajemníka ÚV KSČ Karla Urbánka, který zde vystoupil s projevem. Účastníci 

aktivu se vyslovovali pro vytvoření silných akčních skupin KSČ v podnicích, které by tvořily 

protiváhu občanským fórům, pro infiltraci OF, pro trestní stíhání mluvčího OF V. Malého za urážky 

hlavy státu. Současně se aktiv vyslovil pro spolupráci KSČ se socialisticky orientovanými 

politickými silami – v té souvislosti byl vysloven souhlas s opětovným vstupem těch členů KSČ, 

kteří z ní byli vyloučeni po roce 1968 – a naopak pro demaskování těch politických seskupení, jimž 

jde o destrukci socialistického zřízení. Bylo odmítnuto zrušení Lidových milicí, základních 

organizací KSČ na pracovištích a předání majetku komunistické strany státu.1 

   Rudé právo se celostátnímu aktivu KSČ věnovalo ve dnech 29. a 30. listopadu 1989. V této 

kapitole budou rozebírány některé pasáže z úvodního projevu Karla Urbánka (podle znění 

otištěného v RP 29. listopadu 1989).2 

12. 1. Úvodní projev generálního tajemníka ÚV KSČ Karla Urbánka 

„Z jakých skutečností vycházíme: v tuto chvíli jsme, ať to chceme či nechceme přiznat, v defenzívě.  

Naši odpůrci převzali iniciativu. Opozice se zformovala a získala silný vliv.“3 

   Hodnocení situace ze strany Karla Urbánka bylo založeno na tom, že viděl politickou hranici – a 

tady tím zjednodušoval společenský prostor – mezi KSČ na straně jedné a „opozicí“ na straně 

druhé. Nezmizel společenský protiklad – když mluvil o „našich odpůrcích“. Současně je ale 

nepovažoval za marginální skupinu.

   „Znovu opakuji, to, co nyní potřebujeme, je akční jednota, vycházející z hnutí, ze ZO KSČ, 

okresních a krajských výborů, prostě z celkové potřebné důvěry v činnost centra.“ 

   Vystoupení Karla Urbánka je v tomto smyslu velmi výmluvné – KSČ se dostávala do složité 

situace ze dvou důvodů: opozice se jevila navenek jako jednolitý celek, což se nedalo říci 

o komunistické straně. Zásadní pro nového generálního tajemníka bylo překrývat politické hranice 

1 Viz: 1) Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 89-90. 2) Cuhra, Jaroslav; Koudelka, František; Suk, Jiří. Op. cit. s. 103-104. 3) 
Koudelka, František; Nosková, Alena; Prečan, Vilém: Situační zprávy ústředního aparátu KSČ 20. listopadu – 1.  
prosince 1989. Pokyny a směrnice vedení KSČ nižším stranickým složkám 19. listopadu – 1. prosince 1989. 1999, 
s. 107-108.  
2 Viz: 1) Pergl, Václav. Budeme bojovat o ideály socialismu. Projev Karla Urbánka na celostátním aktivu strany. Rudé 
právo, 29. 11. 1989, s. 1-2. 2) Bojovat. (Slovo ke dni). Rudé právo, 30. 11. 1989, s. 1. 3) Pergl, Václav. Strana vždy 
bude hájit zájmy pracujících. Z celostátního aktivu KSČ v Praze. Rudé právo, 30. 11. 1989, s. 2. 
3 Tato a některé další citace v této podkapitole viz Pergl, Václav. Budeme bojovat o ideály socialismu. Projev Karla 
Urbánka na celostátním aktivu strany. Rudé právo, 29. 11. 1989, s. 1-2, zde konkrétně s. 1. 
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mezi „centrem“ a dalšími částmi KSČ – jako základními organizacemi a dalšími.

   „To nové, co je organizováno na širokém základě, zvláště tady v Praze, v Bratislavě, ale i  

v ostatních místech republiky, je široká základna Občanského fóra. Proto je nutné, aby se komunisté 

spojili se všemi, kteří mají upřímný zájem na budování socialismu. K tomuto spojení je třeba využít  

platformy Národní fronty. A o to nyní jde.“ 

   Karel Urbánek tedy viděl politický prostor definovaný střetem dvou do určité míry protikladných 

skupin – KSČ a Občanského fóra o postavení toho, kdo reprezentuje další skupiny. V jeho pojetí 

vystupovala jako zřetelně slabší komunistická strana – na rozdíl od OF bylo více odhaleno její 

partikulární postavení – stejně jako pojmu „socialismus“. Jedinou možnost, jak překonat tento 

nedostatek, viděl ve větší otevřenosti KSČ – stírání hranic s okolím.

   „Je třeba ukázat, že my komunisté tady pořád jsme a zůstaneme. Musíme být novou stranou. 

Stranu musíme mobilizovat, dosáhnout toho, aby byla schopna reagovat na nové podmínky,  

ovlivňovat je, tomu musí odpovídat naše činnost, obsah, formy a metody práce.“ 

   „Samozřejmě že se nezměníme ze dne na den. Ale pokud nepřesvědčíme členskou základnu i lid 

této země, že jsme schopni se změnit a uskutečnit v rámci demokracie své cíle, potom prohrajeme. 

Každý pokus o setrvání ve starých kolejích, o návrat do bývalých poměrů, je pro stranu nesmírně 

nebezpečný.“

   Ve vystupování Karla Urbánka na celostátní aktivu KSČ je přítomen zřetelný rozpor – na jedné 

straně volání po ofenzivní politické strategii – po mobilizaci komunistů, nastolování agendy a 

prosazování „socialismu“ jako pojmu, na němž se zakládá společnost – na druhé straně se objevuje 

defenzivní přístup. Jeho důraz na změnu identity KSČ („nová strana“) je spojen s tím, že se 

přizpůsoboval volání ostatních po „demokracii“ - jako toho pojmu, který vyjadřuje univerzální 

zájem. Současně generální tajemník ÚV KSČ odhaloval partikulární postavení své i vedení KSČ 

tím, že ho postavil na jednu stranu politické hranice a na tu druhou jednolité celky - „členskou 

základnu“ a „lid této země“ - jim přiznával roli hegemona, který nastoluje agendu.

   „Ideální by nyní jistě bylo, kdyby nyní vedení strany vyjadřovalo názorovou jednotu členské 

základny. Prostě kdyby to, co je dnes nezbytné pro aktivizaci a budoucnost strany, chápali a chtěli  

všichni. Musíme být realisty. Takový stav teď sotva může nastat. I proto, že například z pohledu 

krajů a okresů nemusí být závažnost událostí posuzována tak jako v centru. Nemůžeme ztrácet čas 

nějakou širokou vnitrostranickou diskusí, k tomu se dostaneme, až přejde krizová situace.“ 

   Ukazuje se zde – jak už bylo naznačeno výše – jak byla schopnost KSČ dominovat okolnímu 

prostředí limitována (do značné míry veřejným) odhalováním politického boje uvnitř ní samotné – 
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zřetelnou rozdílností názorů. Karel Urbánek tak vlastně prozrazoval, že jeho pohled na situaci není 

vyjádřením názoru celé komunistické strany – že si konkuruje s jinými pohledy. Ale zároveň tato 

neukotvenost komunistické identity mu dávala (i dalším) značnou volnost v jejím reformulování. 

   Dále vyjmenoval skupiny, které považoval za jádro KSČ – respektive které skupiny mělo podle 

jeho názoru její vedení reprezentovat: „Vedení teď musí postupovat tak, jak předpokládáme, že to 

odpovídá především názorům většiny naší strany, s mimořádným respektem k názorům dělníků,  

družstevních rolníků, mladých lidí, tvůrčí a dělnické inteligence, prostě těch, kteří tvoří zdravé 

jádro a základ strany.“

   V další části vystoupení Karel Urbánek řekl: „Jsme hluboce přesvědčeni, že ideály socialismu, i  

když byly chybnou praxí diskreditovány, si zachovají svou sílu a platnost. Vyjadřují reálný zájem 

pracujícího člověka, jeho touhu po sociální spravedlnosti. O tyto ideály budeme dále bojovat.“4 

   Je tu vidět propojení otázky identity a pohledu na svět s představou reprezentace předem daných 

zájmů určité skupiny. Kdy byl obsah pojmu „socialismus“ - jako základ pro formulování 

komunistické identity – definován skrze „sociální spravedlnost“ a „reálný zájem pracujícího 

člověka“. Urbánek to pojímal vlastně jako neměnné principy, které vyjadřují kontinuitu KSČ.

   „Musíme se změnit v moderní politickou stranu, která v demokratické a korektní soutěži hledá a 

nachází své nezastupitelné místo ve společnosti. Tento požadavek je naprosto zásadní a mnohým 

bude ještě nějaký čas trvat, než si uvědomí všechny jeho souvislosti. Musíme ho však vyslovit již  

nyní a naprosto jasně na začátku předsjezdového období, aby si snad někdo nemyslel, že naše 

pozice je pouze taktická, že se za čas chceme vrátit k takovému modelu strany, který se neosvědčil.“

   „A dále musíme řešit kardinální otázku historie strany. Máme-li se vyrovnat s minulostí, musíme 

podrobit analýze vývoj uplynulých let včetně souhrnu faktů spojených s událostmi roku 1968. To 

prostě patří k procesu obnovení důvěry lidu ve stranu.“ 

   Zároveň se ale v těchto dvou odstavcích objevuje důraz na určitou diskontinuitu – čímž se 

odhalovalo to, že identita KSČ je měnitelná – ať už ve vztahu k roku 1968 či optimálnímu „modelu 

strany“. To, co je u Urbánka zásadně jiné oproti Jakešovi, je důraz na pojímání KSČ jako „moderní 

politické strany“ definované skrze „demokratickou a korektní soutěž“. Je to projevem určité snahy 

přizpůsobit se požadavkům OF. Vyplývá z toho také, jak úzce byla identita KSČ navázána 

na způsob politického boje – byl to důsledek ústavního zakotvení vedoucí úlohy KSČ v roce 1960.

   Dalo by se říci, že to představovalo určitý limitující faktor pro KSČ v listopadu 1989 – lze 

4 Tato a zbylé citace v této podkapitole viz Pergl, Václav. Budeme bojovat o ideály socialismu. Projev Karla Urbánka 
na celostátním aktivu strany. Rudé právo, 29. 11. 1989, s. 1-2, zde konkrétně s. 2. 
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argumentovat tak, že krizi její identity prohlubovalo to, že se za 29 let určitým způsobem „vedoucí 

úloha“ propojila jak s KSČ, tak s pojmem „socialismu“ jako takovým. V listopadu 1989 docházelo 

uvnitř KSČ k určitému procesu – bylo to zjevné už na pražském aktivu – oddělování tohoto 

institutu od její identity. To je možné pokládat za důležitý rys tohoto období.

   V tomto projevu se současně objevilo vymezení pojmu „socialismu“ a „sociální spravedlnosti“ 

v protikladu ke „kapitalismu“ a „masové nezaměstnanosti“: „Jednoznačně přitom říkáme, že tyto 

změny je možné a nutné uskutečnit na socialistickém základě, při plném respektování sociálních 

zájmů pracujících. Zásadně odmítáme názory, že se musíme navrátit ke kapitalismu, řešení 

hospodářských problémů za cenu masové nezaměstnanosti. Sociální spravedlnost pro všechny 

považujeme za mimořádně aktuální.“ 

    Dále generální tajemník ÚV KSČ řekl: „Musíme se podívat pravdě otevřeně do očí. Poslední dny 

ukázaly v celé tvrdé realitě, že vliv strany na politické dění nebyl dostatečný. Její řídící struktury 

srostly s administrativním systémem řízení a odtrhly se od členské základny. Bylo to v rozporu 

s názory, přesvědčením a tužbami tisíců řadových členů strany ze závodů a míst, kteří poctivě 

pracovali pro rozvoj společnosti. Jejich upozorňování, kritická slova a volání po nápravě však byla 

přehlížena. Sami se stali objektem manipulace.“

    Tato část vystoupení Karla Urbánka je velmi důležitá, protože se v ní kombinují dva motivy: 

prezentování bývalého vedení KSČ jako společensky izolované skupiny a zdůrazňování – a svým 

způsobem také idealizace – členské základny, respektive řadových členů KSČ. Členská základna 

byla pojímána – a to nejen v tomto vystoupení – jako někdo, kdo tvoří jádro komunistické strany, 

jako skupina, která je bytostně spojena s její identitou – která vyjadřuje její kontinuitu a také určité 

ideální vlastnosti („poctivě pracovali pro rozvoj společnosti“). Tento důraz vyniká ve srovnání 

s distancováním se od bývalého vedení či ústavně zakotvené vedoucí úlohy. 

    „Budoucnost strany vyžaduje zříci se mocenského monopolu, proměnit se v aktivní politickou 

sílu, přijmout výzvy a přispět k vytvoření pluralitní demokracie, působit v rovnocenném partnerství  

s ostatními politickými silami a ve spojenectví se všemi, kdo se vyslovují pro socialistický rozvoj.  

Vyjadřujeme přesvědčení, že demokratické požadavky nejsou v rozporu se socialistickým rozvojem. 

Celou činnost strany tomu musíme přizpůsobit. V tomto směru jednal dnes s opozičními skupinami 

předseda federální vlády soudruh Adamec.“ 

   Lze tady upozornit na určitý rozdíl: stavění pojmů „socialismus“ a „kapitalismus“ proti sobě 

umožňovalo zjednodušovat společenský prostor na dva tábory. Na druhé straně spojování 

„socialismu“ s „pluralitní demokracií“ vedlo k jeho diferencovanějšímu pojímání, kde politické 
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hranice mezi jednotlivými subjekty nejsou tak ostře dané. 

  Podobně jako dříve u „dialogu“ je to vstřebávání prvků, které nebyly pro komunistický pohled 

na svět (diskurz) typické – přičemž to mělo dopad na sebepojímání KSČ – vedlo to k vymezení se 

proti ústavně zakotvené vedoucí úloze KSČ jejím označení za „mocenský monopol“. Komunistická 

identita tak byla prezentována jako slučitelná s demokratickou.                

12. 2. Shrnutí

Ve vystoupení Karla Urbánka na celostátním aktivu KSČ 28. listopadu 1989 se objevovala snaha 

do určité míry vymezit protikladně identity KSČ a Občanského fóra – jako hlavních politických 

konkurentů v zápase o reprezentaci celé československé společnosti. Společenský antagonismus se 

zde přitom vytvářel na bázi střetu odlišných pojmů „socialismu“ a „kapitalismu“, které byly 

spojovány na straně jedné s „reálnými zájmy pracujícího člověka“ a „sociální spravedlností“ a na 

straně druhé s „masovou nezaměstnaností“. 

   Zároveň tady byly faktory, které bránily tomu, aby Urbánek politickou situaci jednoznačně 

prezentoval jako střet dvou protikladných táborů, přičemž se jednalo o faktory, které souvisely 

právě s tím, že byly vidět politické hranice uvnitř KSČ, že se proměňovala její identita. 

   Nový generální tajemník ÚV KSČ se vlastně vymezoval proti bývalému vedení a sám ukazoval, 

že nové vedení KSČ není automaticky reprezentantem členské základny, že o tuto reprezentaci je 

nucen bojovat, mimo jiné proto, že se uvnitř KSČ střetávají odlišné názory. V této situaci se o to 

více obracel k členské základně jako k nezpochybnitelnému jádru strany. 

   Objevily se zde pojmy, které byly pro komunistický diskurz velmi netypické – jako „moderní 

politická strana“ či „pluralitní demokracie“ - které jsou zároveň dokladem toho, že identita KSČ 

neměla pevně danou podstatu. Byla to svým způsobem náhrada za ústavně zakotvenou vedoucí 

úlohu KSČ, kterou generální tajemník ÚV KSČ odmítal jako „mocenský monopol“. 

   Nabízí se interpretace, že projev Karla Urbánka na celostátním aktivu KSČ 28. listopadu 1989 byl 

určitým spojením kontinuity a diskontinuity, kde některé prvky identity KSČ byly uchovávány 

(jako „socialismus“, členská základna), jiné opouštěny (vedoucí úloha, distancování se od bývalého 

vedení) a jiné přijímány („pluralitní demokracie“, naznačení jiného hodnocení roku 1968). Byl to 

důsledek interakce s okolním prostředím – přizpůsobování se některým podnětům z něj. 
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13. Postoj RP ke zrušení vedoucí úlohy KSČ (29. 11. 1989) 

Na své schůzi ve středu 29. listopadu 1989 Federální shromáždění ČSSR rozhodlo o zrušení 

vedoucí úlohy KSČ ve společnosti (článek 4 Ústavy), o zrušení vedoucí úlohy KSČ v Národní 

frontě (článek 6 Ústavy). Z článku 16 Ústavy byla vypuštěna pasáž, která přiznávala marxismu-

leninismu roli státní ideologie. Vládní návrh změn Ústavy ČSSR odůvodnil ministr federální vlády 

Marián Čalfa. Toto téma bylo také předmětem jednání mezi delegací OF a VPN s předsedou 

federální vlády Ladislavem Adamcem 28. listopadu 1989.1   

13. 1. Slovo ke dni z 1. prosince 1989 (Bez čtvrtého článku) 

Redakce Rudého práva komentovala rozhodnutí federálního parlamentu v pátek 1. prosince 

ve Slovu ke dni, který obsahoval pět kratších odstavců, z nichž se lze zaměřit na dva poslední. 

   „O osudu článku 4 Ústavy ČSSR rozhodovali předevčírem poslanci Federálního shromáždění 

ČSSR, aniž by širší veřejná diskuse mohla být zorganizována a vyhodnocena. Události posledních 

dnů tuto otázku nastolily okamžitě. Ne až ve znění připravované ústavy, ale už dnes jako změnu 

v dosud platné ústavě. Vyplynula z požadavků jednotlivců i skupin, občanů, organizací a sdružení,  

jako je Občanské fórum, podpořených stávkovým hnutím studentů a pracujících. To bylo třeba 

respektovat. Ve FS ČSSR se rozhodlo i o změně dalších článků ústavy – 6 a 16 – o Národní frontě a 

o výchově a kultuře v duchu vědeckého světového názoru.“ 

   „Není vyloučeno, že tento ústavní akt přijmou někteří spoluobčané, především z řad členů KSČ, 

s těžkým srdcem. Ale tyto dny nám jasně ukázaly, že deklarovaná a ústavně zakotvená společenská 

pravidla neznamenají nic, neodpovídají-li realitě, a hlavně vůli převážné části lidu. Postavení  

jakékoliv politické strany ve společnosti není dáno zákonem, ale účinností její politiky, tím, jak její  

program a jeho praktické uplatňování odpovídá zájmům lidu.“2 

   Je zde zřetelně vidět mechanismus, kterým bylo odhaleno partikulární postavení KSČ jako jedné z 

politických stran. Svým způsobem zde byl zjednodušen společenský prostor na politickou hranici 

mezi KSČ a „převážnou částí lidu“ - bez toho aniž by byl mezi nimi zaváděn antagonistický vztah.

   Pohled OF a dalších skupin – které zde nebyly zpochybňovány jako integrální součást společnosti 

– tady byl vzat jako něco naprosto převažujícího, kterému se KSČ (v otázce zrušení její vedoucí 

úlohy) přizpůsobuje. Přičemž je tady zřetelný ten rys, že redakce RP se v tomto článku snažila téma 

prezentovat jako věc konsenzuální, neproblematickou – která není předmětem sporu.

1 Viz: 1) Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 88-89, 92. 2) Suk, Jiří. Op. cit. 1998, s. 33-35, 40-41. 
2 Viz Bez čtvrtého článku. (Slovo ke dni). Rudé právo, 1. 12. 1989, s. 1. 
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    Z pohledu redakce Rudého práva se neměnilo to, že by komunistická strana neměla právo 

reprezentovat ostatní, ale způsob, jak o tuto reprezentaci usilovat.  Odhalilo se to, že se jedná 

o interaktivní vztah mezi různými skupinami, který není předem definován – teď se jednalo o tom, 

jak se bude KSČ profilovat – co bude pokládat za „zájmy lidu“.   

13. 2. Shrnutí

Tento redakční článek Rudého práva nelze vnímat izolovaně. Postoj, který přestal považovat 

ústavně zakotvenou vedoucí úlohu za součást identity KSČ, byl současně výsledkem tlaku zvenčí i 

zevnitř této politické strany. Bylo to ovlivněno právě tím, že se měnil pohled Rudého práva na to, 

kdo do lidu patří a kdo nikoli, že se vyvíjel názor na to, co je a co není „socialistické“. Proces 

hledání vlastní podstaty komunistické strany pokračoval v ČSSR v prosinci 1989 – zveřejněním 

návrhu Akčního programu KSČ, okresními konferencemi a mimořádným sjezdem, čemuž se budou 

věnovat tři následující kapitoly této diplomové práce. 
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14. Návrh Akčního programu KSČ (RP 2. prosince 1989) 

Předmětem této kapitoly bude rozbor některých pasáží návrhu Akčního programu KSČ 

Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR, podle znění uvedeného v Rudém právu 2. 

prosince 1989.   

14. 1. Předmluva k vlastnímu textu

Vlastnímu textu předcházela předmluva, v níž byl položen důraz na zachování členské základny a 

charakteru KSČ jako „početné a silné organizace“. Jako podmínka obnovení důvěry v KSČ byla 

označena nutnost se „distancovat od deformovaných metod politiky“, a také „osvobodit stranu 

od zátěže minulosti, především tragických let 1968-1969“. V další části předmluvy byl položen 

silný důraz na „jednotu strany“. Akční program byl představen jako začátek „nového zápasu“.1 

14. 2.  Text návrhu Akčního programu

„Současné události mají svou příčinu v hluboké nespokojenosti lidí s dosavadním administrativním, 

byrokratickým pojetím socialismu.“ 

   „Vývoj v naší společnosti se ideálům socialismu značně vzdálil. (…) Dřívější vedení strany sice 

přijalo dokumenty o přestavbě společnosti, avšak jejich realizace je nedůsledná a zůstalo jen při  

slovních prohlášeních o demokratizaci a dialogu. Očekávalo, že hluboké změny, kterými dnes 

prochází socialistický svět, se Československu vyhnou. Odmítalo provést zásadní kritiku stalinských 

deformací v Československu. K přestavbě zaujalo přezíravý postoj. Lidé proto ztratili důvěru, že 

strana přestavbu opravdu uskuteční. Iniciativy se proto chopili jiní.“2 

   Je tu přítomen zásadní rozdíl ve výkladu vývoje v druhé polovině 80. let 20. století v ČSSR, kdy 

marginální skupinou, oddělenou od univerzálního postoje společnosti, nejsou „antisocialistické“, 

respektive „nezákonné skupiny“, ale „dřívější vedení strany“. Nové ve výkladu je také vymezování 

„ideálů socialismu“, „přestavby společnosti“, „hlubokých změn“ proti „administrativnímu, 

byrokratickému pojetí socialismu“ a „stalinským deformacím“.

   „Základní závěr, který vyvozujeme ze současné krize, je v provedení zásadního obratu v politice 

strany. Rozhodně a definitivně se rozcházíme se starou koncepcí vedoucí úlohy jedné strany, opřené 

o mocenský a ideologický monopol. Vyslovujeme se pro humanistický a demokratický socialismus.  

Nastupujeme cestu dialogu s dalšími politickými silami a hnutími.“ 
1 Podrobněji viz Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR. Návrh Akčního programu Komunistické strany 
Československa. Rudé právo, 2. 12. 1989, s. 1-2, zde konkrétně s. 1. 
2 Tyto a některé další citace v této podkapitole viz tamtéž. 
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    Základ identity KSČ zde byl spatřován v „humanistickém a demokratickém socialismu“, jehož 

obsah byl ukotvován vymezením se proti „staré koncepci vedoucí úlohy jedné strany“ a 

„mocenskému a ideologickému monopolu“. S tímto jiným pojetím „socialismu“ souviselo takové 

pojímání společenského prostoru, kde nebyla vytyčena jednoznačná politická hranice mezi KSČ a 

dalšími subjekty – což je tady spojeno s použitím pojmu „dialog“. Současně bylo zvýrazněno 

partikulární postavení KSČ – jde o jednu ze stran.

   Zatímco výše uvedené citace kladly důraz na diskontinuitu, v další byla naopak hledána 

kontinuita s minulostí: „Navazujeme na demokratické tradice našich národů, na tradice tvůrčí  

politiky a sepětí strany s lidem, které se projevily v národní, demokratické revoluci, v únoru 1948 i v  

reformním úsilí ledna 1968.“ 

   Vyniká zde označení „demokratické tradice našich národů“ - jako něčeho univerzálního, 

nezpochybnitelného, přirozeného. Jiné hodnocení roku 1968 pak mělo přímý dopad na konstrukci 

politických hranic a komunistické identity v návrhu Akčního programu KSČ.

   „Strana se sice tehdy rozešla s pasivními a politicky odlišně orientovanými členy, ale ke své škodě 

také s tisíci poctivých komunistů. Nové vedení strany se k nim nyní obrací s rukou podanou 

ke spolupráci a nabízí jim i vstup do obnovované strany.“ 

   Právě na příkladu bývalých členů KSČ, vyloučených a vyškrtnutých po roce 1968, se zřetelně 

ukazuje proměnlivost a nahodilost politických hranic, když začali být tito lidé opětovně považováni 

za „poctivé komunisty“. Ale na druhou stranu je si dobré povšimnout toho, že tito bývalí členové 

KSČ zde byli představeni jako politicky různorodá skupina.

   „Učiníme vše, abychom byli masovou stranou dělnické třídy, rolníků a inteligence, stranou 

pracujících, stranou mladých, stranou lidu. Ucházíme se o podporu každého, kdo se vyslovuje 

pro další socialistický rozvoj naší země.“ 

   V návrhu Akčního programu se projevilo to, že se KSČ považovala za přirozeného reprezentanta 

nejen konkrétních skupin, ale všech – v tomto se její identita příliš neměnila. Stejně jako v tom, že 

skrze pojem „socialismus“ se snažila definovat hranice společenského prostoru (jistou odlišností 

bylo silnější akcentování pojmu „demokracie“). Důležitá je druhá věta citace – v návrhu Akčního 

programu je přítomna snaha vytvářet aktivní konsenzus – a tím nechat hranici vnitřku otevřenou. 

   „V politickém životě se hlásíme k principům skutečné demokracie pro všechny a bez výhrad. 

Chceme své postavení a politický vliv získávat činy. Každodenně se o něj ucházet v rovnoprávném 

soutěžení s ostatními politickými stranami a společenskými silami.“ 
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    Definování „skutečné demokracie“ skrze „rovnoprávné soutěžení“ tady vede k diferenciaci 

společenského prostoru – bez dominantního antagonismu.

    Dále bylo v textu explicitně zdůrazněno pojetí KSČ jako přirozeného (a věčného) reprezentanta 

dělnické třídy: „KSČ od svého zrodu vyrůstala jako mluvčí dělnické třídy a pracujícího lidu a 

obhájce jejich zájmů. Nikdy nebude jednat jinak.“3 

   V úplném závěru návrhu Akčního programu KSČ byl znovu pojat pojem „socialismus“ jako 

všeobecný ideál, kolem kterého se vytváří společnost: „Jsme plně přesvědčeni, že ideály socialismu 

jsou hluboce zakotveny v myšlení a tradicích našeho lidu a že i nadále budou mít jeho podporu. Jde 

o nám naplnění historického poslání socialismu jako pokrokové, demokratické a humanistické 

perspektivy lidstva. Komunistická strana, která se nezvratně rozchází s deformacemi minulosti,  

za to bude bojovat. Věříme, že získáme podporu občanů našeho státu.“    

14. 3. Shrnutí

Co lze považovat za klíčové v návrhu Akčního programu KSČ, je důraz na rozlišení dvou druhů 

„socialismu“ - „administrativně, byrokratické pojetí“ a „stalinské deformace“ na straně jedné a 

„humanistický a demokratický socialismus“ na straně druhé. To dávalo možnost prezentovat bývalé 

vedení KSČ jako úzkou skupinu lidí, která vyjadřovala jen své parciální zájmy. Tady docházelo 

k vytváření určité politické hranice. To bylo současně doprovázeno stíráním politických hranic mezi 

KSČ a dalšími subjekty, včetně bývalých členů KSČ – a obecně příklonem k diferencovanějšímu 

pojímání společenského prostoru například díky pojmům „dialog“, „rovnoprávná soutěž“ či 

„skutečná demokracie“.

   Ty věci zde spolu úzce souvisely – identita KSČ byla na přelomu listopadu a prosince 1989 nově 

konstituována v protikladu k bývalému vedení – na prezentování poměrně silné míry diskontinuity 

s minulým režimem, tak aby naopak bylo zabráněno vytlačování komunistické strany mimo 

společenský prostor. Nové vedení KSČ se snažilo zabránit marginalizaci komunistů právě určitým 

důrazem, že identita komunisty a „demokrata“ nejsou v nutném rozporu. Došlo tady k určitému 

diskurzivnímu vývoji, kdy pro udržení KSČ jako integrální součástí společnosti se zdálo být 

výhodnější diferencovat – rozlišovat mezi „poctivými komunisty“ a „bývalým vedením“. 

   Tyto proměny hodnocení politické situace byly ze strany předsednictva ÚV KSČ, které návrh 

Akčního programu zveřejnilo, přizpůsobováním se činnosti OF – vstřebáváním pojmů „mocenský a 

ideologický monopol“, ale bylo by příliš zjednodušující tvrdit, že nastal celospolečenský konsenzus, 

3 Poslední dvě citace v této podkapitole viz Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR. Návrh Akčního 
programu Komunistické strany Československa. Rudé právo, 2. 12. 1989, s. 1-2, zde konkrétně s. 2. 
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jestliže za neměnný – a do budoucna perspektivní – ideál byl nadále považován „socialismus“. 

   Byl v tom také určitý souboj o výklad událostí po 17. listopadu 1989 – jako střetu dvou 

protikladných představ o „socialismu“ - jedné „byrokratické“, „stalinské“ a druhé „demokratické“. 

Dalo by se to tady interpretovat tak, že se jednalo o určité ukotvování toho, co se objevilo například 

v úvodníku RP z 23. listopadu 1989 – rozlišení „ideje“ a „praktické politiky“ - či snahy na aktivu 

pražských komunistů připisovat studentům identitu bojovníka za „lepší socialismus“. Takovémuto 

rozlišení dvou druhů „socialismu“ v návrhu Akčního programu svým způsobem napomohlo i 

zrušení ústavně zakotvené vedoucí úlohy KSČ 29. listopadu 1989 – že to bylo možné interpretovat 

jako předěl a tvrdit, že není cesty zpět – že neexistuje jiná alternativa.   

   Komunistická identita se druhé polovině listopadu a na začátku prosince 1989 dost zásadním 

způsobem proměňovala – při určitém spojování kontinuity a diskontinuity. Autor diplomové práce 

se domnívá, že vzhledem k tomu, že jsou některé tendence dostatečně zřejmé (zvláště vyhraňování 

se vůči „bývalému vedení“, důraz na „poctivé komunisty“ a členskou základnu jako jádro strany, 

případně zřetelné otevření politické hranice vůči bývalým členům KSČ), že by mohlo stačit, pokud 

se zaměří v dalších kapitolách jen na Slovo ke dni RP po okresních konferencích a následně 

na některé dokumenty mimořádného sjezdu. 
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15. Pohled Rudého práva na okresní konference KSČ

Předmětem této kapitoly bude pokus o rozbor tří ze sedmi odstavců Slova ke dni Rudého práva 

z úterý 12. prosince 1989, který reagoval na okresní konference KSČ z 9. a 10. prosince 1989.1 

15. 1. Text Michala Podzimka (Co po okresních konferencích)

„Sobotní a nedělní mimořádné okresní konference ukázaly, že strana žije, že komunisté ve své velké 

většině nerezignovali, že chtějí svou stranu od základu obrodit. Že se nepochybně chceme rozejít  

s chybami minulosti i s těmi, kteří je zavinili. Že se chceme stát moderní levicovou stranou, jež si 

zachová významné místo ve společnosti, bude vyjadřovat a hájit zájmy dělníků i ostatních 

pracujících, inteligence, mládeže, ale i důchodců. Jde o takovou stranu, která bude prosazovat 

ekonomické a společenské reformy, ale nebude přitom ztrácet ze zřetele, že tyto reformy nemohou jít  

na účet poctivých občanů, jejich zájmů a jistot.“2 

   Základ identity KSČ tady byl spojován s pojmem „moderní levicová strana“, v čemž byl přítomen 

důraz na diskontinuitu – že funguje jinak než před listopadem 1989 („chceme rozejít s chybami 

minulosti“) včetně vytváření politické hranice mezi komunisty a bývalým vedením („i s těmi, kteří 

je zavinili“). Byly tady opět vyjmenovány skupiny, za jejichž reprezentanta se KSČ pokládá, ale 

mnohem zajímavější je odvolání se na „poctivé občany, jejich zájmy a jistoty“ - je to jednak prvek 

kontinuity a současně vytváření určité jádrové skupiny společnosti – jejího základu. 

   „Jde vlastně o jakési místní akční programy. Do popředí v nich vystupují především požadavky: 

udržet činnost základních organizací, vstupovat všude do dialogu s dalšími politickými silami a 

společně se snažit o konstruktivní řešení společenských problémů, bez předsudků navazovat 

spolupráci s těmi, kteří museli ze strany odejít po roce 1968, s příslušníky klubu Obroda,  

s Demokratickým fórem komunistů a s dalšími, s nimiž nás spojují ideály socialismu.“

   Tady převládal důraz na překračování politických hranic mezi komunisty a ostatními politickými 

subjekty – čemuž napomáhal pojem „dialog“ a hledání „socialistických“ spojenců – bývalých členů 

KSČ, Obrody, Demokratického fóra komunistů. Diferencované pojímání společenského prostoru 

bylo prostředkem, jak zabránit prezentaci komunistů jako izolované, marginální skupiny.  

   „Mnozí diskutující na konferencích také upozorňovali, že se množí útoky proti poctivým a 

schopným pracovníkům pro jejich příslušnost ke KSČ. V těchto případech nutno plně podpořit  

jejich autoritu, rozhodně odmítnout skandalizování. Současně s tím se ovšem i iniciativně 
1 Viz Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 150, 162. 
2 Citace v této podkapitole pocházejí z tohoto zdroje: Podzimek, Michal. Co po okresních konferencích. (Slovo ke dni). 
Rudé právo, 12. 12. 1989, s. 1. 
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vyslovovali za zavedení stranického šetření a odpovídající postihy vůči těm, kteří se prokazatelně 

zpronevěřili stranické cti a morálce a zneužívali své funkce.“

  Součástí hodnocení situace bylo jak bránění jádra KSČ („poctiví a schopní pracovníci“), tak i 

definování toho, co je neslučitelné s komunistickou identitou – právě to umožňovalo některé lidi 

přestat považovat za komunisty – a tím je také izolovat a marginalizovat. Vytvářela se tím politická 

hranice, která předtím neexistovala. Bylo to také projevem toho, že se vlastně KSČ jako skupina 

na konci roku 1989 nově formovala – někdo z ní byl vylučován, jiný naopak přijímán – její hranice 

byly neukotvené, nestabilní.   

15. 2. Shrnutí

V hodnocení okresních konferencí ze strany Michala Podzimka je vidět částečné ukotvování prvků 

výkladu, které se objevovaly v Rudém právu na konci listopadu a začátku prosince 1989 – příklon 

k diferencovanějšímu pojímání společenského prostoru, hledání politických spojenců, otevírání 

politické hranice pro bývalé členy KSČ, důraz na diskontinuitu a spolu s tím vymezování se proti 

některým tehdejším členům KSČ. Zároveň je ale tady možné vidět zřetelnou dynamiku (a 

nestabilitu) přetváření komunistické identity v tom, že jí Michal Podzimek spojil s pojmem „levice“ 

- což lze považovat za určitý posun. 
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16. Dokumenty mimořádného sjezdu KSČ (20. a 21. 12. 1989)

Předmětem této kapitoly bude pokus o rozbor některých pasáží Akčního programu KSČ 

Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR, Prohlášení k občanům ČSSR, Usnesení 

k posouzení politické odpovědnosti bývalých vedoucích funkcionářů KSČ. Provolání k bývalým 

členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po letech 1968-1969 bude citováno a rozebráno celé. 

Všechny tyto čtyři dokumenty, přijaté na mimořádném sjezdu KSČ, byly otištěny v Rudém právu 

ve čtvrtek 21. a v pátek 22. prosince 1989.1

16. 1. Akční program KSČ

Konečné znění Akčního programu bylo rozčleněno do sedmi kapitol. Následuje rozbor některých 

částí první kapitoly, která byla nazvána Důsledná obroda strany.    

   „Jde nám o přeměnu KSČ v moderní politickou stranu, která se začlení do československého 

demokratického hnutí a v jeho rámci bude schopna pozitivně ovlivňovat vývoj v naší společnosti  

v závěru 20. a na prahu 21. století.“

   „Proto se jednoznačně a definitivně distancujeme od stalinského modelu strany a společnosti,  

který je ve všech svých podobách socialismu zcela cizí a nepřátelský. Odmítáme deformace 

marxistické teorie a vyslovujeme se pro tvořivé teoretické myšlení oproštěné od jakýchkoli  

ideologických dogmat.“2 

   KSČ byla připsána politická identita „moderní politické strany“, a to ve zřetelném protikladu 

k „stalinskému modelu strany a společnosti“ (což zde ještě zvýraznila formulace, že je „socialismu 

zcela cizí a nepřátelský“ - je to snaha o ukotvení určité politické hranice, její explicitní označení). 

KSČ přitom v prvním odstavci zřetelně vystupuje jako část celku - „československého 

demokratického hnutí“.  

   „Na základě objektivního a poctivého zkoumání faktů vyvodíme co nejdříve závěry ze závažných 

přehmatů a chyb, jichž se dopustili někteří funkcionáři KSČ.“ 

   „Na základě šetření důsledně očistíme stranu od těch, kteří zneužívali svého členství ve straně a 

svého mocenského postavení v hospodářských, státních a společenských institucích 

k neoprávněným výhodám a k osobnímu obohacování.“ 

1 Viz také Suk, Jiří. Op. cit. 1997, s. 192-193. K průběhu jednání mimořádného sjezdu KSČ viz také: 1) Mimořádný 
sjezd strany zahájen. Jedná o obrodě KSČ v moderní politickou stranu zbavenou stalinistických deformací. Rudé právo, 
21. 12. 1989, s. 1-2. 2) Nabízíme ruku ke spolupráci při výstavbě společného domova. Mimořádný sjezd přijal Akční 
program, zvolil nové orgány. Rudé právo, 22. 12. 1989, s. 1,3.  
2 Všechny citace v této podkapitole pocházejí z tohoto zdroje: Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR. 
Akční program Komunistické strany Československa. Rudé právo, 22. 12. 1989, s. 1-2, zde konkrétně s. 1. 
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   „Zároveň se rozhodně stavíme proti paušálnímu očerňování všech komunistů. To nejen odporuje 

pravdě, ale je i v rozporu s demokratickou politickou kulturou a atmosférou svobody a osobní 

odpovědnosti, o jejichž vytvoření usilujeme.“

   Tyto tři odstavce ukazují na vytváření politické hranice uvnitř KSČ, použití logiky diference, kdy 

je pouze úzká skupina osob („někteří funkcionáři“) spojována se „závažnými přehmaty a chybami“, 

respektive s „neoprávněnými výhodami“ a „osobním obohacováním“, nikoli KSČ jako celek. 

   Naopak docházelo ke zřetelnému otevírání politické hranice pro členy KSČ, vyloučené či 

vyškrtnuté po roce 1968: „Mimořádný sjezd KSČ rehabilituje všechny členy strany, kteří byli  

v minulosti neprávem ze strany vyloučeni a vyškrtnuti. Ty, kteří o to projeví zájem, rádi znovu 

přivítáme v našich řadách.“ 

   Ve třetí kapitole – nazvané Mít jasno, čí zájmy strana hájí – se KSČ prezentovala jako obránce 

„zájmů širokých vrstev lidu“, explicitně se prohlašovala za obhájce zájmů: dělníků, družstevních 

rolníků, pracujících v zemědělství, všech ostatních družstevníků a drobných individuálních 

podnikatelů. Dále se v této kapitole vztahovala k inteligenci, umělcům, kulturním pracovníkům, 

mladé generaci, ženám, zdravotně postiženým občanům a občanům v důchodovém věku.3 

16. 2. Prohlášení k občanům ČSSR

„Protože naše bývalé vedení nenašlo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se omluvit, činí tak 

delegáti mimořádného sjezdu KSČ. Omlouváme se naší mládeži i všem občanům, kteří byli  

postiženi neoprávněnými represemi, omlouváme se dětem těch rodičů, kteří trpěli postihy ještě 

v dalších generacích. Omlouváme se za veškeré příkoří i členům strany, kteří za svoje reformní 

postoje, za nesouhlas s protizákonným vstupem vojsk pěti spojeneckých zemí v roce 1968 museli  

KSČ opustit a ztratili postavení rovnoprávných občanů.“4

   Omluva za neoprávněné represe byla umožněna díky tomu, že skupiny zmíněné v tomto odstavci 

3 Viz podrobněji tamtéž, s. 2. Stručně se lze zmínit o dalších kapitolách Akčního programu KSČ: Ve II. kapitole 
(Demokracie pro všechny) byly akcentovány pojmy jako „demokratická socialistická společnost“, „právní stát“ či 
„politický pluralismus“. KSČ se vyslovovala pro zavedení poměrného volebního systému, vypracování nové Ústavy 
ČSSR a obou republik, zřízení ústavního soudu, uplatnění prvků přímé demokracie. Součástí této kapitoly byla také 
informace o rozpuštění Lidových milic k 21. 12. 1989. Ve IV. kapitole (Jsme pro svobodný a bohatý duchovní život) se 
KSČ vyslovila pro plnou svobodu myšlení, duchovní a kulturní tvorby i výměny informací. Byl požadován rovnocenný 
přístup politických stran do vysílání rozhlasu a televize, stejně jako právo vydávat vlastní periodický tisk. V V. kapitole 
(Rozvíjet sociální jistoty a sociální spravedlnost) byla – vedle požadavku spravedlivé odměny za vykonanou práci či 
všeobecné dostupnosti zdravotní péče – otázka sociální spravedlnosti spojena s ochranou životního prostředí. V VI. 
kapitole (Dosáhnout zdravé ekonomiky) byl zdůrazňován socialistický tržní mechanismus, rovnoprávnost vlastnických 
forem při rozhodujícím podílu společenského vlastnictví. V VII. kapitole (Usilovat o mírový vývoj na zemi, upevnit 
postavení ČSSR ve světě) se KSČ vyslovila pro myšlenku současného rozpuštění Varšavské smlouvy a Severoatlantické 
aliance či odchod cizích vojsk z území všech států. Podrobněji viz tamtéž, s. 1-2.   
4 Všechny citace v této podkapitole viz: Prohlášení k občanům ČSSR. Rudé právo, 21. 12. 1989, s. 1. 
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(mládež, občané, bývalí členové KSČ) zde nebyli vylučováni ze společnosti, byli bráni jako její 

integrální součást – čímž se současně odkrývá postavení KSČ jako části celku – v rámci 

diferencované společnosti.  

   „Rovněž cítíme povinnost vyjádřit politování nad tím, jak bývalé stranické vedení v uplynulých 

letech hrubě a nezákonně nerespektovalo právo na vyjádření názorů nezávislých občanských 

iniciativ včetně Charty 77. Jsme si vědomi i odpovědnosti celé naší členské základny, že tomu 

nedokázala zabránit.“

   Podobně je tomu ve vztahu k Chartě 77. Což je vidět už v tom, že této skupině je připisována 

identita „nezávislé občanské iniciativy“. Přičemž pojetí diferencované společnosti je v tomto 

odstavci přítomno skrze „právo na vyjádření názorů“.  

   „Proto se strana rozhodně rozchází se všemi, kteří se vědomě dopouštěli zvůle, zneužívali moc,  

dali se korumpovat a korumpovali druhé, se všemi, kdož vydávali lež za pravdu, dopustili  

znehodnocení ideálů socialismu, čestnosti a spravedlnosti, významu práce a jejích mravních 

hodnot, víry v domov a vlastenectví, v jednotu slov a činů a kteří dopouštěli zneužívání 

pořádkových sil proti občanům.“

   Jak vyplývá i z výše uvedených odstavců, důležitou částí tohoto prohlášení bylo definování 

vztahu k „bývalému stranickému vedení“. Přičemž to v tomto případě mělo podobu pokusu 

o explicitní stanovení politické hranice mezi „stranou“ jako celkem na straně jedné a jednotlivci 

na straně druhé a důkladného vyjmenování toho, v čem všem jsou identity těchto subjektů 

protikladné, neslučitelné – tady docházelo k prosazování výkladu, že nelze KSČ (respektive 

všechny komunisty) spojovat s „korupcí“, „zneužíváním moci“.    

   „Dáme plný průchod takovému hodnocení všech skutečností, které bez předpojatosti zhodnotí  

míru odpovědnosti osob i institucí státu a strany v uplynulých čtyřech desetiletích s plným 

respektováním všeho nesporného a trvalého, čeho bylo dosaženo v průběhu národně demokratické 

revoluce i při výstavbě socialismu v naší vlasti. Přitom budeme vždy starostlivě dbát pravidla 

chovat se pozorně k dějinám, neboť jinak bychom se dopustili dalších chyb, dokonce na svých 

matkách a otcích, sami na sobě. Proto nedopustíme ani snižování pracovních a občanských zásluh 

těch členů strany, kteří po desetiletí svědomitě a nezištně plnili politické a pracovní úkoly 

ve prospěch naší společnosti.“

   Diferenciace KSČ jako skupiny – respektive vytlačování některých lidí mimo její hranice – byla 

současně spojena se zdůrazňováním pozitivních vlastností jiných členů KSČ. Lze to také vyjádřit 

tak, že komunistická identita byla v prosinci 1989 ukotvována na určitém spojení diskontinuity a 
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kontinuity – v určitém smyslu rozporném pohlížení na léta (1945) – 1948 – 1989. 

16. 3. Provolání k bývalým členům KSČ

„Soudružky a soudruzi, v hodinách obrody, kterou jste sami začali, vás my, delegáti mimořádného 

sjezdu a s námi všichni prostí komunisté, prosíme, když můžete – odpusťte minulost. Pojďme dále 

společně pracovat pro lid, lepší budoucnost ve jménu socialistických ideálů. Komunisté této 

republiky čekají a přejí si váš návrat, kterým dokážete, že můžeme uzavřít smutnou stránku naší 

minulosti. Uskutečníme tak první krok na cestě k získání důvěry lidu. Děkujeme vám za vaše 

komunistické rozhodnutí. Věřte, že v této chvíli vás skutečně potřebujeme!“5

   V textu provolání se delegáti mimořádného sjezdu KSČ obraceli na bývalé členy KSČ jako 

na jednu skupinu – nediferencovali ji. Nešlo tady o definování hranic společnosti, ale výlučně 

komunistické strany jako skupiny – o rozšíření toho, co lze považovat za vnitřní prostředí. Delegáti 

mimořádného sjezdu k tomu přistoupili vlastně tím způsobem, že neviděli politickou hranici mezi 

bývalými a současnými členy KSČ, protože vnímali zájmy obou skupin jako totožné – 

v prosazování „socialistických ideálů“ - že mají společnou identitu. To jen ukazuje, že hranice 

vnitřku a vnějšku jsou sporné a proměnlivé, že to, co (a kdo) tvoří skupinu, není předem dané.   

16. 4. Usnesení k bývalým vedoucím funkcionářům KSČ

Dané usnesení obsahovalo celkem čtyři body. V rámci bodu I.b) bylo pozastaveno členství řadě 

dřívějších vysokých představitelů KSČ „pro hrubé politické chyby“. V rámci bodu I.a) bylo 

vyloučení Vasila Bil'aka zdůvodněno obsáhlejším způsobem: 

    „a) vylučuje z řad členů KSČ Vasila Bil'aka jako představitele sil, které podnítily intervenci 

cizích armád 21. srpna 1968, staly se agresivními exponenty brežněvismu v KSČ a vnutily straně 

tvrdý sektářsko-dogmatický kurs znemožňující zásadní reformy současného systému;“6

   V případě vyloučení Vasila Bil'aka z KSČ šlo tedy o zřetelné stanovení politické hranice mezi ním 

a komunistickou stranou – explicitně na základě toho, že tomuto člověku byla připsána konkrétní 

politická identita, proti které se delegáti mimořádného sjezdu vymezili – skrze označení „agresivní 

exponent brežněvismu“, „tvrdý sektářsko-dogmatický kurs“. Podobně jako v případě bývalých 

členů KSČ tak komunistická strana nově definovala samu sebe jako skupinu a hranice svého 

vnitřního prostředí. Byl to projev politického boje o interpretaci pojmu „komunista“ uvnitř KSČ.  

5 Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968-1969. Rudé právo, 22. 12. 1989, s. 1. 
6 Citace v této podkapitole pocházejí z tohoto zdroje: Usnesení mimořádného sjezdu k posouzení politické 
odpovědnosti bývalých vedoucích funkcionářů KSČ. Rudé právo, 22. 12. 1989, s. 2.  
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   Součástí bodu II. byla věta: „V zájmu očisty strany od politicky a morálně zdiskreditovaných lidí,  

opíraje se o požadavky členské základny, mimořádný sjezd KSČ ukládá ústřednímu výboru KSČ 

zvolenému na mimořádném sjezdu KSČ ustavit komisi pro posouzení politické odpovědnosti  

případů zneužívání moci, osobního obohacování a korupce jednotlivých vedoucích funkcionářů 

bývalého ÚV KSČ po dobu jejich působení ve stranických a dalších funkcích.“

   Na rozdíl od některých jiných textů se zde nemluví o „bývalém vedení“ jako skupině, ale 

o „jednotlivých vedoucích funkcionářích bývalého ÚV KSČ“. Ale pojímání politických hranic se 

tím zásadním způsobem nemění – v rozlišení „strany“ a „politicky a morálně zdiskreditovaných 

lidí“, spojovaných se „zneužíváním moci“, „osobním obohacováním“, „korupcí“. Nedocházelo tím 

jenom ke stanovování hranic KSČ jako skupiny, bývalý vedoucí funkcionáři byli vytlačováni 

za hranice společnosti, marginalizováni. 

16. 5. Shrnutí

Dokumenty mimořádného sjezdu KSČ jsou výsledkem procesu hledání vlastní skupinové identity 

komunistické strany, které nabylo na intenzitě po 17. listopadu 1989, respektive po mimořádném 

zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989. Prosadilo se v něm vytváření politické hranice mezi KSČ 

jako celkem a jejími bývalými vedoucími funkcionáři, pojímání KSČ jako „moderní politické 

strany“ v protikladu k „stalinskému modelu“, současně členové KSČ, vyloučení či vyškrtnutí 

po roce 1968 začali být opětovně (jako celá skupina) pojímáni jako komunisté. 

   V uvedených dokumentech byla zřetelná snaha zamezit takovému zjednodušení společenského 

prostoru, které by vytvářelo politickou hranici mezi (izolovanými) komunisty na straně jedné a 

ostatními občany ČSSR na straně druhé – i z toho hlediska je možné vnímat omluvu 

za neoprávněné represe, právě tak jako vytvoření dvou protikladných identit – komunistické a 

bývalého vedení. Obojí lze pokládat za projev přizpůsobování se změnám po 17. 11. 1989. 

   Takto podaný přehled proměn komunistického pohledu na svět (diskurzu) je určitým způsobem 

zjednodušený, protože autor nerozebíral v podstatě vůbec vztah KSČ ke KSS či Demokratickému 

fóru komunistů. Tímto autor ukončil rozebírání jednotlivých článků Rudého práva a přikročí 

k celkovému shrnutí.   

    

     

110



Závěr 

V listopadu a prosinci 1989 došlo k zásadní proměně toho, jakým způsobem Rudé právo jako 

ústřední deník Komunistické strany Československa konstruoval politické hranice společnosti a 

samotnou komunistickou identitu. Přestal být zdůrazňován „antisocialistický“ charakter nezávislých 

iniciativ – tento společenský antagonismus byl silně potlačen a místo toho byla vytvářena nová 

dělící linie mezi KSČ jako takovou (respektive jejím jádrem – členskou základnou, „poctivými“, 

„skutečnými komunisty“) a jejím bývalým vedením, které působilo do 24. listopadu 1989. Současně 

docházelo k tomu, že začali být za komunisty opětovně považováni ti členové KSČ, kteří byli 

vyloučeni či vyškrtnuti po událostech let 1968 a 1969. Na konci roku 1989 se tedy ve veřejně 

prezentovaném komunistickém pohledu na svět politické hranice společnosti a KSČ jako skupiny 

svým způsobem překrývaly. 

    Žádná zásadní proměna se však neděje sama od sebe. Ve výkladu Rudého práva se už před 17. 

listopadem 1989 ukazovala určitá nestabilita konstrukce politických hranic společnosti. Tiskový 

orgán ÚV KSČ se snažil zjednodušit společenský prostor – používal logiku ekvivalence – kdy 

prezentoval jako protikladné identity „socialistické společnosti“ na straně jedné a 

„protisocialistických“, „nezákonných skupin“ na straně druhé. Stabilizaci takto pojaté hranice 

umožňovalo používání pojmů jako „konfrontace“, „pořádek“, „rozvrat“, stejně jako prezentování 

politického boje jako „třídního zápasu“, tedy vytváření jasného protikladu mezi pojmy 

„socialismus“ a „kapitalismus“, spojováním nezávislých iniciativ s „předúnorovými poměry“, 

„buržoazní republikou“ či „kapitalistickým hospodářským systémem“. 

    Ve výkladu se však současně objevovaly některé pojmy, které činily takto pojatou hranici 

nestabilní – jako „pluralismus zájmů a názorů“, „socialistický pluralismus“ a „společenský dialog“. 

Oslabovaly antagonismus, protože naznačovaly vnitřní rozrůzněnost „socialistické společnosti“, 

která v tom případě nevystupovala jako zcela homogenní blok. Neumožňovalo to přesně určit 

hranici, který postoj je ještě „socialistický“ a který už „protisocialistický“. Odhalovalo se tím 

do určité míry partikulární postavení KSČ. Neumožňovalo to prezentovat jako samozřejmost, že 

nezávislé iniciativy mají „nepřátelský charakter“.

    Tato vnitřní rozpornost výkladu Rudého práva (která se nejvíce projevila v rozdílném obsahu 

úvodníků v době Palachova týdne – 20. a 27. ledna 1989) částečně vysvětluje, proč se dostal 

do zřetelné krize po 17. listopadu 1989. Tam se projevila neschopnost připsat aktérům určitou 

politickou identitu a daný výklad udržet – díky tomu se rychle měnilo pojímání politických hranic. 

Komunistická identita se ocitla v krizi – přestávalo být jasné, jak se vztahovat k různým skupinám, 
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kdo je politický spojenec či nepřítel, a také kde má vlastně KSČ jako skupina své hranice.   

    V průběhu deseti dní se prudce měnil výklad politické identity studentů a spolu s tím i pojetí 

demonstrace ze 17. listopadu 1989. Ve článku z 18. listopadu 1989 byla studentské demonstraci 

připisována „rozporná tvář“, identita studentů nebyla pojata jednoznačně a zákrok bezpečnostních 

složek byl představen jako bezkonfliktní záležitost. V úvodníku z 20. listopadu 1989 byla 

demonstrace ze 17. listopadu 1989 označena za „protistátní“, identity demonstrantů a komunistů 

byly stavěny ostře proti sobě, zásah bezpečnostních složek byl fakticky představen jako obrana před 

„agresivním jádrem demonstrantů“. Na pražském aktivu a následně v úvodníku ke generální stávce 

z 28. listopadu 1989 se výklad úplně proměnil: studenti byli prezentováni jako skupina, která 

prosazuje společenské změny, kdy byla vytvářena politická hranice mezi studenty a Občanským 

fórem, a za jejich politického spojence se prohlašovali komunisté. 

    Důležitým faktorem byl také posun v hodnocení demonstrací: zatímco v úvodníku z 20. listopadu 

byl páteční demonstraci přisuzován „protistátní“ charakter, v úvodníku z 23. listopadu 1989 se 

o následných demonstracích na Václavském náměstí mluvilo jako o „masových“ - zřetelně mizelo 

dělení společenského prostoru na dva protikladné tábory, prosazovalo se pojímání společnosti jako 

vnitřně diferencované. Rudé právo nedokázalo autoritativně povědět, které postoje a zájmy jsou 

správné – změnilo dokonce názor i na generální stávku – v úvodnících z 20. a 23. listopadu 1989 ji 

ostře odmítalo, ale v úvodníku z 28. listopadu 1989 ji spíše podpořila. 

   Pro výklad listopadových událostí v Rudém právu je charakteristická nejednoznačnost a 

proměnlivost výkladu v čase – veřejný diskurz, kterým se prezentovala Komunistická strana 

Československa (respektive její vedení – ústřední výbor) vlastním členům i širší veřejnosti, se 

v druhé polovině listopadu 1989 fakticky zhroutil, neměl jasnou strukturu, byl neukotvený. 

    Úvodníky z 20. a 27. ledna 1989 se od sebe lišily, ale v listopadu 1989 byla politická situace 

zřetelně jiná v tom, že se KSČ explicitně obracela sama do sebe – komunistická strana řešila čím je 

a čím není, jaké skupiny zastupuje, kdo je a kdo není komunistou. Období hledání vlastní identity 

trvalo zhruba měsíc, ale nekritičtější fáze, kdy bylo zřetelně vidět, že komunistická identita není 

ukotvená, že nemá pevně danou podstatu, proběhla do konce listopadu, respektive začátku prosince 

1989. Mimořádný sjezd pak výklad, nastavený návrhem Akčního programu KSČ, dramatickým 

způsobem nezměnil. 

   V období od 23. listopadu 1989 do 2. prosince 1989 proběhly dvě mimořádná zasedání ÚV KSČ, 

aktiv komunistů pražských základních organizací a spolu s tím i mimořádné zasedání městského 

výboru KSČ v Praze, celostátní aktiv KSČ a byl zveřejněn návrh Akčního programu. Do vývoje 
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uvnitř KSČ zřetelně zasahovala redakce Rudého práva, chovala se jako autonomní aktér – což lze 

vysledovat ve vydání z 23. listopadu, a ještě více to platí o vydáních z 26. a 27. listopadu 1989.

    Ve vydání Rudého práva z 23. listopadu 1989 se v úvodníku objevilo rozlišování mezi 

„ideou“ (socialismu) a „praktickou politikou“, „řadovými komunisty“ a „chováním jednotlivců“ - 

Rudé právo vyzývalo KSČ, aby se podívala na vlastní činnost a současně začala prezentovat řadové 

komunisty jako jádro strany. 

  Důležitý byl také článek Rudolfa Hegenbarta, který explicitně zmiňovali někteří účastníci 

mimořádného zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989, ve kterém vůbec nebyly zmíněny 

„protisocialistické síly“, ale článek se naopak vztahoval k roli KSČ – prezentoval to jako dilema, 

zda bude „bránící se obklíčenou pevností“, nebo „motorem společenského vývoje“. Identita KSČ se 

stávala předmětem vnitrostranického zápasu, když začali někteří situaci interpretovat tak, že 

existuje politická hranice mezi společností a KSČ, že je marginální skupinou.

   V rámci diskuze na mimořádném zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989 se ukázaly rozdílné 

pohledy na generální stávku (Kunovjánek, Huščava), na to, jak mluvit se studenty (Ondráček, 

Klíma), koho lze považovat za komunistu a koho nikoli (Štěpán, Švorcová). Hledání identity KSČ 

se projevilo také v důrazu některých diskutujících na prosazení většího zastoupení „dělníků“ 

v předsednictvu ÚV KSČ, na ukotvení charakteru KSČ jako „dělnické strany“ (Ondráček). Dá se to 

interpretovat tak, že převládla kritika dosavadní činnosti předsednictva, ale ta měla různé podoby. 

Část diskuze vyšla v RP v neděli 26. listopadu 1989 v průběhu zasedání pražského aktivu.

   Na aktivu pražských komunistů (25. a 26. listopadu 1989) se ukazovala neukotvenost 

komunistické identity v rozdílných názorech na stávkové hnutí – chyběla jistota o tom, co je 

v zájmu KSČ. Projevily se rozdílné názory na to, zda mají komunisté vstupovat do Občanského 

fóra, či nikoli – nebylo jasné, kde leží hranice mezi vnitřním a vnějším prostředím KSČ. Jádro 

strany bylo hledáno v základních organizacích, současně docházelo k vymezování se proti řadě 

členů bývalého vedení KSČ – jako úzké skupiny „odtržené od mas“.

   V úvodníku z 27. listopadu 1989 se redakce Rudého práva vymezovala proti „administrativně 

přikazovacímu systému“, „poručníkování“, „nekompetentnosti“. Tento úvodník ukazoval zřetelnou 

autonomii Rudého práva, které prosazovalo svůj pohled na komunistickou identitu – zdůrazňovalo 

stanoviska základních organizací a vymezilo se proti ústřednímu výboru jako izolované skupině, 

která nevyjadřuje ani „bytostný zájem komunistů“. V dalším úvodníku z 28. listopadu 1989 byla 

diferencována KSČ na tři skupiny - „malověrné“, „ty, kteří se domnívali, že legitimace jim umožní 

lepší bydlo“ a „skutečné komunisty“ - z nichž poslední tvoří jádro KSČ. 
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   Ve vystoupení generálního tajemníka Karla Urbánka na celostátním aktivu KSČ 28. listopadu 

1989 byla identita této skupiny spojována s pojmy „moderní politická strana“, „demokratická a 

korektní soutěž“. Vytvářel politickou hranici mezi „řídícími strukturami“ a členskou základnou 

KSČ – „řadových členů strany ze závodů a míst, kteří poctivě pracovali pro rozvoj společnosti.“

    V návrhu Akčního programu KSČ Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR, který byl 

v Rudém právu zveřejněn 2. prosince 1989, byla snaha pojímat část bývalých členů KSČ, 

vyloučených či vyškrtnutých po roce 1968 jako „poctivé komunisty“. Pokračovalo vymezování se 

proti „dřívějšímu vedení strany“ jako skupiny, která v druhá polovině 80. let 20. století 

nereprezentovala postoje většiny obyvatelstva v ČSSR. Naopak chybělo zřetelné vymezování vůči 

jiným politickým subjektům – společenský prostor byl pojímán jako diferencovaný, což 

umožňovaly pojmy jako „dialog“, „rovnoprávná soutěž“, „skutečná demokracie“. 

    Důležitým rysem výkladu návrhu Akčního programu bylo rozlišování dvou druhů socialismu: 

na  jednu stranu bylo postaveno „administrativně byrokratické pojetí socialismu“, spojené se 

„stalinskými deformacemi“, „vedoucí úlohou jedné strany“, „mocenským a ideologickým 

monopolem“ a na druhou stranu byl postaven „humanistický a demokratický socialismus“, spojený 

právě s „dialogem“, „rovnoprávnou soutěží“ a „skutečnou demokracií“. 

   Důraz na diskontinuitu – oddělení identity KSČ od bývalého vedení a jeho politiky – zde byl 

poměrně silný – vyjádření toho, že se jedná o rozdílné věci – se následně odrazil v dokumentech 

mimořádného sjezdu KSČ z 20. a 21. prosince 1989. 

   V Akčním programu KSČ byl vystavěn protiklad „moderní politické strany“ a „stalinského 

modelu strany a společnosti“, který byl ještě zdůrazněn formulací, že stalinský model je „socialismu 

zcela cizí a nepřátelský“. 

   V usnesení k bývalým vedoucím funkcionářům KSČ bylo důrazně rozlišováno mezi „stranou“ a 

„politicky morálně zdiskreditovanými lidmi“, s bývalým vedením byly spojovány pojmy jako 

„zneužívání moci“, „osobní obohacování“, „korupce“. Vztah k Vasilu Bil'akovi byl definován silně 

protikladně, když byl spojován s „tvrdým sektářsko-dogmatickým kursem“ a byla mu připisována 

identita „agresivního exponenta brežněvismu“. 

   S tímto přístupem k některým dřívějším vrcholným představitelům kontrastovalo v dokumentu 

Prohlášení k občanům ČSSR zdůrazňování „ pracovních a občanských zásluh těch členů strany, 

kteří po desetiletí svědomitě a nezištně plnili politické a pracovní úkoly ve prospěch naší 

společnosti“ - jádrové skupiny řadových, poctivých komunistů. 

   Redefinování hranic KSČ jako skupiny spočívalo kromě vyčleňování bývalého vedení také 
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v začleňování členů KSČ, vyloučených a vyškrtnutých po roce 1968, jejich opětovném pojímání 

jako komunistů – což bylo spojeno s rehabilitací a samostatným provoláním k této skupině. 

   V Prohlášení k občanům ČSSR se důraz na stírání politických hranic mezi komunisty a ostatními 

projevil v omluvě občanům za neoprávněné represe a spolu s tím byla Charta 77 v daném 

dokumentu označena za „nezávislou občanskou iniciativu“. 

    Z tohoto přehledu vyplývají odpovědi na výzkumné otázky: proměna pojímání společenského 

prostoru byla založena na vytvoření nové politické hranice mezi KSČ a jejím bývalým vedením, 

čímž byl potlačen antagonismus ve vztahu k nezávislým iniciativám – jejich vylučování za hranice 

společnosti. Tuto změnu umožnila vnitřní rozpornost výkladu a jeho následná neukotvenost, 

neschopnost připsat aktérům jednoznačnou politickou identitu a v konečném důsledku také stažení 

pozornosti dovnitř KSČ od 23. listopadu 1989. Vlastní okamžik zásadní změny pohledu lze 

vztáhnout k víkendu 24. - 26. listopadu 1989, zvláště pražskému aktivu, na kterém došlo 

k zdůrazňování role základních organizací a vymezování se vůči bývalému vedení.  

    Do mimořádného sjezdu KSČ se částečně proměňovalo pojímání komunistické identity. 

Na mimořádném zasedání ÚV KSČ 24. listopadu 1989 byl velmi silně akcentován dělnický 

charakter (alespoň ze strany některých diskutujících – jako Jaroslava Ondráčka či Antonína 

Mladého), v následných dokumentech bylo nadále zdůrazňováno, že KSČ reprezentuje v první řadě 

zájmy dělníků, ale identita se formovala také na neslučitelném protikladu „moderní politické 

strany“ a „stalinských deformací“, rozlišení dvou druhů socialismu, „poctivých“, „skutečných 

komunistů“ a bývalého vedení/vedoucích funkcionářů.

   Jak už bylo uvedeno výše, vyčleňování nezávislých iniciativ za hranice společnosti jako 

„protisocialistických skupin“ vynikalo ve spojení s „návratem kapitalismu“, „předúnorovými 

poměry“, „buržoazní republikou“. Bývalé vedení/vedoucí funkcionáři byli od KSČ nejzřetelněji 

odděleni spojováním s „osobním obohacováním“, „korupcí, „zneužíváním moci“. Na mimořádném 

sjezdu KSČ se vyskytl podobný druh argumentace jako v dopise Obrody členům KSČ z října 1989. 

Což právě odkazuje k tomu, že vedle vyčleňování některých bývalých vedoucích funkcionářů mimo 

hranice KSČ, působila snaha začlenit bývalé členy, vyloučené či vyškrtnuté po roce 1968.

   Přece jen lze říci, že ve výkladu Rudého práva do listopadu 1989 převládala logika ekvivalence, 

rozdělení společenského prostoru na dva protikladné tábory – to bylo ještě zřetelné v úvodníku z 20. 

listopadu 1989. V úvodníku z 28. listopadu 1989 zřetelně dominovala logika diference, pojímání 

společnosti jako vnitřně diferencované, díky čemuž se zřetelně odhalovalo, že KSČ je jen částí 

celku. 
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   Podařilo se postihnout hlavní proměny toho, jak se KSČ veřejně prezentovala, jak vnímala samu 

sebe a okolní prostředí – ale je třeba dodat, že přes to, že se ukázala nahodilost a historická 

podmíněnost komunistické identity, tak byla nadále vázána na pojem „socialismus“ stejně jako 

vytváření společenských protikladů – co (a kdo) je „socialismu nepřátelské“. 

   Komunistická identita se proměňovala, protože zvláště kolem 24. do 26. listopadu 1989 KSČ 

hledala, jak se k různým skupinám vztahovat, ale zároveň si snažila uchovat určitou podstatu – což 

platí nejen o pojmu „socialismus“, ale i o členské základně jako jádrové skupině.

   Proměna pohledu na svět byla dána tím, že docházelo k vnitrostranickému zápasu o hegemonii, 

kde to v zásadě lze interpretovat tak, že převážil výklad části členů KSČ, kteří svoji perspektivu 

univerzalizovali jako vyjádření vůle celé členské základny – že byl posunut důraz od přisuzování 

nepřátelské identity nezávislým iniciativám k vymezování se proti bývalému vedení a jeho politice. 

Což se projevilo ve vyloučení Miloše Jakeše, Miroslava Štěpána a Vasila Bil'aka z KSČ a 

v pozastavení členství řadě jiných představitelů – byli jinak posuzováni než předtím. Značný podíl 

na tom, že převážil tento pohled, měla redakce Rudého práva – byla přímým účastníkem boje 

o hegemonii v KSČ, například tím, jak informovala o pražském aktivu.  

    Další výzkum by se mohl podrobněji zaměřit například na to, jakým způsobem byla v Rudém 

právu v listopadu a prosinci 1989 prezentována činnost Demokratického fóra komunistů a jeho 

vztah ke KSČ či jak Rudé právo pohlíželo samo na sebe.                            
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PODZIMEK, Michal. Co po okresních konferencích. (Slovo ke dni). Rudé právo, 12. 12. 1989, s. 1. 

Mimořádný sjezd strany zahájen. Jedná o obrodě KSČ v moderní politickou stranu zbavenou 

stalinistických deformací. Rudé právo, 21. 12. 1989, s. 1-2.
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Nabízíme ruku ke spolupráci při výstavbě společného domova. Mimořádný sjezd přijal Akční 

program, zvolil nové orgány. Rudé právo, 22. 12. 1989, s. 1, 3.   

Prohlášení k občanům ČSSR. Rudé právo, 21. 12. 1989, s. 1.      

Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968-1969. Rudé právo, 

22. 12. 1989, s. 1.

Usnesení mimořádného sjezdu k posouzení politické odpovědnosti bývalých vedoucích funkcionářů 

KSČ. Rudé právo, 22. 12. 1989, s. 2.

Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR. Akční program Komunistické strany 

Československa. Rudé právo, 22. 12. 1989, s. 1-2.  
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