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Abstrakt 

Bakalářská práce „Referendum ve Švýcarsku: kanton Jura (případová studie)“ 

pojednává o možnostech a omezeních využití referenda jakožto prvku přímé 

demokracie. Práce zkoumá ryze specifické postavení referenda a užití jeho typů 

v politickém systému Švýcarska na případu postupu, který vedl k ustavení nového 

kantonu Jura. Nejdříve jsou představeny obecné typologie referend, ze kterých je 

následně vycházeno při popisování postavení a samotných typů základních prvků přímé 

demokracie, které se používají ve Švýcarsku. Dále je vysvětlena geneze vzniku kantonu 

Jura, přičemž prostřednictvím metody deskriptivní obsahové analýzy a teorie 

konsociační demokracie je vysvětlen proces vzniku kantonu Jura a jeho vznik samotný, 

který se odehrál prostřednictvím lidového hlasování ve federálním referendu. 

 

 

Abstract 

Bachelor’s thesis „Referendum in Switzerland: Jura canton (case study)“ discusses the 

possibilities and limitations of use of referenda as an element of direct democracy. The 

thesis explores purely specific postition of referendum and the use of its types in the 

political system of Switzerland, which is displayed on the case of procedure, which led 

to the establishment of the new canton of Jura. Firstly, general typologies of referenda 

are introduced, from which subsequently, is reflected in decribing the status and the 

very typec of basic elements of direct democracy, which are used in Switzerland. It is 

also explained the genesis of creation canton of Jura, where through the methods of 

descriptive content analysis and theory of consociational democracy the process of 

creating the canton of Jura and the creation itself, which took place through the popular 

vote in a federal reference. 
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Úvod 

 

V nynější době se v České republice stále více hovoří o prvcích přímé 

demokracie, které jsou obsažené v politickém systému Švýcarska. V této situaci tak 

nabývá na stále větší důležitosti zkoumání tohoto politického systému. 

 

Jedním z prvků švýcarské přímé demokracie, o kterém se často hovoří, je 

referendum. Jeho jedinečné postavení ve švýcarském politickém systému je dáno 

především etnickou, jazykovou a náboženskou fragmentací obyvatelstva. I přes tuto 

fragmentaci však dokáže Švýcarsko řešit tuto rozdílnost efektivně, především díky 

systému, který je „ušitý na míru“ jeho potřebám. Můžeme tedy sledovat přítomnost 

velkého množství názorů, které jsou však prostřednictvím referend dovedeny ke 

vzájemnému konsenzu. V případě, kdy konsenzus není možný, je možné zavést ještě 

radikálnější opatření, které může vést až k rozdělení státu na další samosprávní jednotky 

- kantony, jak tomu bylo v případu vzniku kantonu Jura. Proto se budeme tímto 

případem v naší práci zabývat.  

 

Metoda a cíl práce 

 

Cílem práce je poukázat na jedinečné postavení referenda v politickém systému 

Švýcarska, které je následně aplikováno na případ vzniku kantonu Jura. Bude nastíněn 

politický systém Švýcarska, v rámci kterého bude hlavní pozornost věnována referendu, 

konkrétně jeho rozdělením na různé typy aplikované ve Švýcarsku. Následně bude 

pomocí metody deskriptivní případové studie popsán případ vzniku kantonu Jura, který 

lze brát jako typický projev tzv. konsociační demokracie.  

 

Referendum 

 

Pro potřeby práce je v první řadě nutné uvést problematiku referenda v obecné 

rovině jako demokratického prvku, který může být následně aplikován na konkrétní 

politické systémy. 



   

 

Referendum ve Švýcarsku 

 

Vyjma kantonálního rozdělení a geografických a sociálně-ekonomických 

aspektů švýcarského státu je nutné zaměřit se na referendum, jako na typický prvek 

přímé demokracie, který následně vedl ke zrodu kantonu Jura.  

 

Budou rozebrány typy referend ve Švýcarsku a jejich využití, což bude následně 

aplikováno na problematice vzniku kantonu Jura.  

. 

 

Kanton Jura (případová studie) 

 

Švýcarsko je kromě svého specifického politického systému charakteristické 

rovněž svými etnickými, náboženskými a jazykovými skupinami. Právě tento fenomén 

přispěl ke vzniku samostatného kantonu Jura, který se oddělil od kantonu Bern v roce 

1979. Toto je jediný případ změny kantonálního uspořádání ve Švýcarsku ve 20. století. 

Jedná se tedy o unikátní případ, který nám ukazuje, jakým způsobem je možné řešit 

konflikty uvnitř takto silně fragmentovaného státu, což dokládá teorie konsociační 

demokracie. 

 

Předběžná osnova práce 

 

1 Referendum 

 1.1 Vznik referenda  

 1.2 Referendum jako prvek přímé demokracie 

2 Referendum ve Švýcarsku 

 2.1 Postavení referenda ve švýcarském politickém systému 

 2.2 Obligatorní referendum 

 2.3 Fakultativní referendum 

3 Kanton Jura (případová studie) 

 3.1 Faktory předcházející vzniku kantonu Jura 

 3.2 Separatismus kantonu Jura 

 3.3 Vznik kantonu a jeho fungování 
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Úvod 
 

Důvody a východiska práce 

 

Jedním z témat současné politické vědy je užívání prvků přímé demokracie, 

jejich možnosti a omezení. Toto téma získává v nynější době na popularitě s ohledem na 

vyšší míru využívání těchto prvků v mnohých evropských státech. Typickým prvkem 

přímé demokracie, který se v praxi často používá, je referendum. 

 

Pokud chceme zkoumat možnosti a meze využití referenda v politice, nabízí se 

zkoumání jeho postavení v politickém systému Švýcarska, který je na užívání prvků 

přímé demokracie založen. 

 

Švýcarsko je tvořeno 26 kantony, které ve společném konsenzu tvoří 

konfederaci, jeden stát. Každý kanton disponuje vysokou mírou pravomocí. Švýcarská 

konfederace uznává čtyři oficiální jazyky. Populace je rozdělena nábožensky na 

katolíky a protestanty. Etnická rozdílnost švýcarských občanů je také patrná. Můžeme 

tedy předpokládat existenci velkého množství mnohdy protichůdných názorů 

švýcarských občanů na daný problém. Přesto se však státu daří rozdílnosti efektivně 

řešit ke spokojenosti občanů, především díky politickému systému, který je „ušitý na 

míru“ jeho potřebám. Fundamentálním prvkem švýcarského politického systému je 

právě referendum. 

 

Jedním z mnohých případů užití referenda ve Švýcarsku bylo hlasování  

o autonomii kantonu Jura v roce 1978. Oblast Jury, ve které žije většina francouzsky 

mluvících římských katolíků, spadala více než 150 let pod vládu kantonu Bern. Většina 

obyvatel kantonu Bern je německy mluvících protestantů. Hlasování o autonomii tak 

mělo být vyvrcholením dlouholetých snah frankofonních obyvatel o oddělení jurské 

oblasti od Bernu. Tento případ je jedinečný, neboť zapříčinil vznik nového kantonu 

„pouze“ prostřednictvím hlasování v referendu, proto se budeme tímto případem 

zabývat.  
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Hlavním cílem této práce bude zkoumat ryze specifické postavení referenda  

a užití jeho typů v politickém systému Švýcarska na případu postupu, který vedl 

k ustavení nového kantonu Jura. Východiskem práce bude typologie referend  

a možnosti (meze) využití referenda v politice. Hlavní výzkumná otázka je pak 

stanovena takto: „Jak se podílelo užití prvku referenda na vzniku autonomního kantonu 

Jura?“ Vycházíme z předpokladu, že vysoká míra užití prvků přímé demokracie 

umožnila ojedinělý vznik nového „státu ve státě“. Dílčím cílem pak bude zhodnocení, 

zdali je možné považovat tento postup za precedentní, a tím pádem zdali je možné ho 

obdobně aplikovat i v jiných případech konfliktů jednotlivých skupin. Vycházíme 

z předpokladu, že vznik kantonu Jura je unikátním příkladem konsenzuální politiky 

Švýcarské konfederace, a tudíž bude jeho použití při řešení jiných konfliktů velmi 

problematické.  

 

Metodologické zpracování 

 

V práci bude využito metody deskriptivní obsahové analýzy odborných  

i dobových pramenů, prostřednictvím které bude popsán vznik kantonu Jura. 

 

Nejprve bude vysvětlen pojem referendum z teoretického hlediska s nastíněním 

možných pohledů na jeho užití v nynější době. Dále budou představeny dvě obecné 

typologie referend, ze kterých bude vycházeno.  

 

Následně se práce bude zabývat postavením referenda ve Švýcarsku, přičemž 

pozornost bude věnována i historickému vývoji, který považujeme za velmi důležitý pro 

pochopení této problematiky. Pozornost bude rovněž věnována dvěma základním typům 

referend ve Švýcarsku, sice obligatornímu a fakultativnímu referendu. Oproti projektu 

se práce zabývá také institucí lidové iniciativy, kterou je ale nutné se zabývat, jelikož 

s problematikou referend ve Švýcarsku úzce souvisí, a pro případ vzniku kantonu Jura 

je její vysvětlení nezbytné. 

 

Poslední část práce se zabývá konkrétním případem vzniku jurského kantonu, 

jako vyvrcholení dlouholetých snah frankofonních občanů kantonu Bern o dosažení 

autonomie. Nejprve jsou nastíněny faktory, které ke vzniku kantonu přispěly, dále jsou 
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popsány separatistické snahy jurských občanů a nakonec se zabýváme samotným 

vznikem kantonu, na nějž nahlížíme pomocí teorie konsociační demokracie.  
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1. Referendum 

1.1 Referendum jako prvek přímé demokracie 

 

Pro potřeby naší práce je nejdříve nutné definovat, co pojem referendum 

znamená. Různí autoři hovoří o referendu různými způsoby. Nejobecnější definici 

nabízejí Butler a Ranney, kteří tvrdí, že „v referendu rozhoduje elektorát o nějakém 

veřejném tématu.“
1
 Z této obecné definice můžeme vzhledem ke specifičnosti užití 

nástroje referenda ve Švýcarsku vycházet. V některých zemích se můžeme rovněž setkat 

s pojmem „plebiscit“, který můžeme chápat jako ekvivalent pojmu „referendum“, 

eventuálně s pojmem „všelidové hlasování“, který se používá v České republice.
2
 

 

Výraz referendum pochází z latinského slova „referendus“, což znamená věc,  

o které má být podána zpráva.
3
 

 

Referendum je tedy pomyslným nástrojem, který umožňuje voličům 

v participační demokracii hlasovat o nějakém tématu jinak než prostřednictvím 

rozhodnutí zvolených zástupců (politiků). Proto bývá referendum chápáno jako prvek 

přímé demokracie. 

 

Referenda mohou nabývat nejrůznějších forem a mohou zastávat různé funkce. 

Pokud bychom zůstali u obecné charakteristiky referenda, mohli bychom konstatovat, 

že referendum může mít buď poradní, nebo závazný charakter. Může být tedy vnímáno 

buď jako vyjádření všeobecného názoru na konkrétní téma, či jako nutný prvek pro 

odhlasování nějaké (konstitucionální) změny.
4
 

 

Mnohdy tak bývají referenda poradního charakteru vypisována při hlasování  

o ožehavých tématech, která hýbou společností a mnohdy ji rozdělují na dvě či více 

                                                 
1 BUTLER, David, ed. a Austin RANNEY. Referendums around the world: the growing use of direct democracy. 

Washington: AEI Press, 1994, s. 1. ISBN 0-8447-3853-0. 

2 CRONIN, Thomas E. Direct democracy: the politics of initiative, referendum and recall. Cambridge: Harvard 

University Press, 1989, s. 160. ISBN 0-674-21025-5. 

3 HOLUB, Josef a Stanislav LYER. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům 

kulturním a cizím. 3. vyd. Praha: SPN, 1982. s. 413. Odborné slovníky. 

4 BUTLER, David, ed. a Austin RANNEY. Referendums around the world: the growing use of direct democracy. 

Washington: AEI Press, 1994, s. 1. ISBN 0-8447-3853-0. 
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skupin. Referendum závazného charakteru bývá často spojeno s konstitucionálními 

změnami, čili kupříkladu při hlasování o uznání významné mezinárodní smlouvy. 

„Referenda se často ukázala jako užitečný nástroj pro řešení či odložení problémů, 

které byly příliš ožehavé pro reprezentativní aparát. Často dala legitimitu novým 

režimům nebo hranicím nebo konstitucím, které by jinak nevznikly.“
5
  

 

Někdy může být volba vyvolána lidovou iniciativou, která je vyhlášena formou 

petice při podpisu určitého procenta voličů. Počty petičních podpisů nutných pro 

vypsání referenda, stejně jako případy, ve kterých je nutné vypsat referendum, jsou 

uvedeny v ústavách jednotlivých států. Taktéž existuje možnost volby pro odvolání 

(recall), což znamená sesazení z politické funkce nebo pozice, o čemž se rozhodne 

právě prostřednictvím referenda. Referendum, lidová iniciativa a odvolání tak tvoří tři 

základní instrumenty přímé demokracie.
6
 

 

Užití referenda se těší stále větší popularitě. „Takřka všechny evropské země se 

pohybují směrem k většímu užití referend (vyjma Belgie).“
7
 Ohledně užití referenda jako 

prvku přímé demokracie a vyšší míry jeho užití se velmi diskutuje. Existuje velký 

zástup přívrženců i odpůrců užití referenda. „Pro některé autory jsou referenda 

ekvivalentem přímé demokracie, pro některé chudou, neodůvodněnou náhražkou.“
8
 

V tomto duchu se vyjadřuje i Giovanni Sartori: „My si jen něco namlouváme, jestliže 

považujeme referendum a občanské zákonodárné iniciativy za moderní ekvivalenty nebo 

náhradní formy přímé demokracie.“
9
 Zároveň však dodává, že: „Musíme mít na paměti, 

že a) demokratický ideál nedefinuje demokratickou skutečnost a naopak, skutečná 

demokracie není a nemůže být totožná s ideální demokracií, a b) demokracie je 

                                                 
5 CRONIN, Thomas E. Direct democracy: the politics of initiative, referendum and recall. Cambridge: Harvard 

University Press, 1989, s. 163. ISBN 0-674-21025-5. 

6 Blíže in: CRONIN, Thomas E. Direct democracy: the politics of initiative, referendum and recall. Cambridge: 

Harvard University Press, 1989, 289 s. ISBN 0-674-21025-5. 

7 QVORTRUP, Mads. Introduction to the first edition: should we have more referendums? In: A comparative study of 

referendums: government by the people. 2nd ed. Manchester: Manchester University Press, 2005. ISBN 0-7190-

7181-X. Strana neuvedena. 

8 HUG, Simon a George TSEBELIS. Veto players and referendums around the world. Journal of theoretical politics. 

October 2002, 14(4), s. 465. [online]. DOI: 10.1177/095169280201400404. [cit. 2015-02-17]. Dostupný z: 

http://jtp.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/citmgr?gca=spjtp%3B14%2F4%2F465. 

9 SARTORI, Giovanni. Teória demokracie. 1. vyd.  Bratislava: Archa, 1993. s. 285. ISBN 80-7115-049-5.  
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výsledkem interakce ideálů a reality, která ji formuje, tlaku toho, co by mělo být,  

a odporu toho, co je.“
10

  

 

Otázkou však zůstává, zdali může být referendum adekvátní alternativou 

rozhodnutí volených zástupců, politiků. Butler a Ranney uvádí argumenty příznivců  

a odpůrců užívání referenda. Přívrženci vyššího užití referenda sice uznávají 

reprezentativní vládu jako nezbytnou základní institucionální formu demokracie, ale 

zároveň tvrdí, že tato demokracie může být vylepšena povolením přímého hlasování 

občanů. Hlavními výhodami, které z povolení této instituce pramení, je maximalizování 

legitimity a participace. Odpůrci této instituce argumentují tím, že běžní občané nemají 

analytické dovednosti ani informace k tomu, aby mohli dělat kvalifikovaná rozhodnutí. 

Rozhodnutí volených úředníků musí brát v potaz intenzitu volebních preferencí 

společně s legitimními požadavky jednotlivých skupin, které vyúsťují v konkrétní 

politické výstupy, které dají všem skupinám něco, co chtějí; rozhodnutí volených 

úředníků budou spíše ochraňovat práva menšin a povolení referenda rovněž vede ke 

ztrátě autority těchto úředníků.
11

  

 

Jak můžeme vidět, idea užívání instituce referenda se jeví jako nejvýše 

problematická. Není však cílem této práce zabývat se univerzální otázkou, zdali 

referendum používat, či nikoli. Ve Švýcarsku je míra i způsob využití tohoto 

instrumentu jedinečný, což mimo jiné dokládá i konkrétní případ užití referenda, který 

vedl ke vzniku jednoho celého samostatného švýcarského kantonu, Jury, kterým se 

budeme v naší práci zabývat. Vzhledem k rozmanitosti příležitostí, při kterých  

je referenda užíváno, stejně jako pro snazší orientaci v této tematice v obecné rovině, je 

vhodné nyní rozdělit referenda dle různých typů. 

1.2 Typologie referend 

 

S trochou nadsázky lze říci, že každé referendum je jedinečné. Každé je totiž 

ovlivněno nejrůznějšími faktory a kontextem situace. Už jen samotný vznik referenda je 

rozdílný, jelikož každý stát si vymezuje možnosti, v rámci kterých je užití referenda 

                                                 
10 Tamtéž, s. 10. 

11 BUTLER, David, ed. a Austin RANNEY. Referendums around the world: the growing use of direct democracy. 

Washington: AEI Press, 1994, s. 13-18. ISBN 0-8447-3853-0. 
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přípustné. Dále můžeme hovořit o efektu, respektive politické síle referenda (zdali se 

jedná o celostátní, regionální či místní úroveň) a historické zkušenosti obyvatel s tímto 

instrumentem. Celý proces volby v referendu, podobně jako jeho význam, ovlivňuje již 

samotné téma návrhu a jeho kontext (kupříkladu referendum o vstupu daného státu do 

Evropské unie je zajisté důležitější, než místní referendum o tom, zdali se máme 

vyslovit pro, nebo proti hazardu v nějaké konkrétní oblasti), s čímž souvisí  

i informovanost voličů. Důležité je také počítat s politickým postavením a sílou 

navrhovatele a odpůrce, stejně jako s předpokládanými preferencemi pro a proti návrhu, 

což může ovlivnit i míru participace občanů na daném referendu atd. Takto bychom 

mohli pokračovat ještě velmi dlouze. Robert H. Dorff a Jürg Steiner ve své práci 

Political Decision Making in Face-to-Face Groups: Theory, Methods, and an Empirical 

Application in Switzerland rozvádějí výše zmíněné faktory a aplikují je právě na případ 

Švýcarska, kdy uvádějí, co všechno ovlivňuje rozhodující proces švýcarských občanů 

v rámci přímé interpersonální, skupinové komunikace, což přesně dokládá, jak může být 

referendum složitý, komplexní a jedinečný akt.
12

 
13

 

 

Výše zmínění autoři uvádějí čtyři základní oblasti, kterými je nutné se zabývat, 

pakliže chceme porozumět, co všechno ovlivňuje výše zmíněný rozhodovací proces:
14

 

 

1) struktura rozhodující se skupiny, 

2) podstata konfliktu, 

3) kontext konfliktu, 

4) samotný rozhodující proces. 

 

Pro názornost si dovolujeme uvést kompletní tabulku s dílčími problémy 

jednotlivých oblastí v příloze č. 1. 

 

                                                 
12 Face-to-face group decision making lze chápat jako proces, který vede k tvorbě názoru a následného rozhodnutí 

skupin, realizuje se přímo a vymezuje se vůči online komunikaci. Proto tento proces řadíme mezi interpersonální, 

skupinovou komunikaci.  

13 DORFF, Robert H. a Jürg STEINER. Political Decision Making in Face-to-Face Groups: Theory, Methods, and an 

Empirical Application in Switzerland. The American Political Science Review. June 1981, 75(2), s. 368-380. 

[online].[cit. 2015-03-31]. Dostupný z: http://www.jstor.org/stable/1961371. 

14 Tamtéž, s. 371. 
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I přes tuto jedinečnost a zdánlivou rozdílnost lze vypozorovat prvky, které jsou 

referendům společné. Opět zde platí, že různí autoři vnímají potenciální typologii 

referend různě. 

 

Základní typologie referenda se řídí podle následujících kritérií:
 15

 

 

1) podle způsobu předepsání; pak rozlišujeme: 

 obligatorní (mandatorní) referendum, 

 fakultativní referendum, 

2) podle závaznosti referenda; pak rozlišujeme: 

 mandatorní (závazné, decizivní, rozhodovací) referendum, 

 konzultativní (poradní) referendum, 

3) podle možnosti občanů referendum iniciovat; pak rozlišujeme: 

 pasivní referendum, 

 aktivní referendum. 

 

Referenda je možné také dělit podle administrativně-politických úrovní, na 

kterých se odehrávají. Podle této logiky bychom mohli dělit referenda na celostátní  

a lokální (regionální). Toto administrativně-politické dělení nabývá většího významu 

v zemích, které nejsou unitárním státem (federace). 

 

Poněkud odlišnou typologii referend nám nabízí Mads Qvortrup. Tato typologie 

vychází spíše z uvědomění, že referendum může sloužit jako významný strategický 

nástroj. Strategická funkce referenda je velmi důležitá a při vyhlášení každého referenda 

bychom ji měli mít na paměti, proto zde Qvortrupovu typologii uvádíme. Qvortrup dělí 

referenda na:
16

  

 

- řešící rozhodnutí (decision-solving),  

 jsou navrhnuta, když je názor vlády na nějaké téma rozdílný, 

- legislativní (legislative),  

                                                 
15 BARTÁKOVÁ, Petra. Referenda ve vybraných zemích. Parlament České republiky: Parlamentní institut, 2006, s.4. 

[online]. [cit. 2015-04-01]. Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=20542. 

16 QVORTRUP, Mads. A comparative study of referendums: government by the people. 2nd ed. Manchester: 

Manchester University Press, 2005, s. 104-105. ISBN 0-7190-7181-X. 
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 jsou vyvolána, když menšinové vlády (a prezidenti) nejsou schopny 

prosadit své návrhy přes parlamentní systém, tudíž se uchýlí k přímému 

oslovení voličů, 

- plebiscitární (plebiscitary), 

 jsou vyvolána, když vláda (nebo prezident) chce posílit svůj mandát,  

- opravňující (politicky obligatorní – legitimating, politically obligatory), 

 jsou veřejná hlasování o kontroverzních tématech, která jsou považována 

za hodné přímého schválné občany, 

- opoziční (opposition),  

 jsou navrhnuta politickými stranami v opozici, aby se předešlo uzákonění 

návrhu, se kterým tyto strany nesouhlasí, 

- taktické (tactical), 

 jsou používána politickými stranami k posílení svých volebních pozic či 

ke způsobení rozpaků ostatním stranám. 

 

Pro účely naší práce je však důležité aplikovat uvedené typologie na případ 

Švýcarska. Je nutné vysvětlit, jaké postavení referendum zastává ve švýcarském 

politickém systému, a nejen uvést, jakých konkrétních podob tato referenda nabývají, 

ale i zmínit se o podmínkách, za jakých jsou vyhlašována a schvalována. Proto se nyní 

budeme postavením referenda v politickém systému Švýcarska a konkrétními typy 

švýcarských referend zabývat. 
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2. Referendum ve Švýcarsku 

2.1 Postavení referenda ve švýcarském politickém systému 

 

 „Švýcarsko nevytvořilo referendum: referendum vytvořilo Švýcarsko.“
17

 „Velké 

politické momenty moderního Švýcarska se neodehrály díky následování odvážných 

státníků, ale v národních debatách, které přitáhly masy k volbám o rozhodnutí 

budoucnosti své země.“
18

  

 

Referendum má ve švýcarském politickém systému naprosto jedinečné 

postavení. Pro samotné pochopení tohoto postavení, stejně tak jako pro pochopení jeho 

současného fungování v různých podobách, nejprve v krátkosti uvedeme historický 

proces tvorby tohoto prvku přímé demokracie, který napomohl vzniku současného 

politického systému Švýcarska, a jeho ukotvení v současném politickém systému, 

jelikož se domníváme, že bez historického aspektu nelze význam referenda ve 

Švýcarsku plně pochopit. 

 

Referendum, respektive přímá demokracie, má ve Švýcarsku hlubokou, více než 

sedm set let starou tradici. Již samotný vznik Švýcarska v roce 1291 dal předznamenat, 

že tato země bude ve své historii vycházet z principu hlubokého konsenzu. Až do 

třináctého století nebyla tato geografická oblast jednotná. Habsburkové se snažili získat 

nad tímto územím kontrolu. Původní kantony Uri, Schwyz a Unterwalden se vůči tomu 

chtěly bránit, proto na začátku srpna roku 1291 na horské louce Rütli založily spolek, 

který de facto znamenal vznik pozdějšího jednotného státu. „První přímá politická 

volba občanů se vyskytla v roce 1294 v kantonu Schwyz. Tato volba byla prvním 

dochovaným rozhodnutím kantonálním Landsgemeinde, výročním suverénním 

shromážděním všech mužských občanů, kteří měli patřičný status, který je opravňoval 

volit. Již v počátku čtrnáctého století byla tato shromáždění dobře zakotvenou tradicí 

v centrálních horských kantonech. Co do počtu členů čítalo nejmenší shromáždění méně 

                                                 
17 RUPPEN, Paul. Direct Democracy in Switzerland. In: KAUFMANN, Bruno, ed. a M. Dane WATERS. Direct 

Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide to the Initiative an Referendum Process in Europe. 

Durham: Carolina Academic Press, 2004. ISBN 978-0890892626. s. neznámá. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupný 

z: http://www.iniref.org/swiss-dd.html 

18 KOBACH, Kris W. Switzerland. In: BUTLER, David, ed. a Austin RANNEY. Referendums around the world: the 

growing use of direct democracy. Washington: AEI Press, 1994, s. 98. ISBN 0-8447-3853-0. 
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než tisíc členů a největší ovlivňovalo více než deset tisíc lidí… Pět jich zůstává činných  

i dnes.“
19

  

 

Další instituce přímé demokracie (tj. referenda, iniciativy, shromáždění aj.) jsou 

patrné pod různými názvy v různých kantonech v de facto stále stejné podobě až do 19. 

století.
20

 Z hlediska použití referenda došlo k významnému kroku v roce 1802, kdy bylo 

ve Švýcarsku uskutečněno první celonárodní referendum o přijetí Napoleonovy ústavy. 

Ústava byla přijata, i když se pro její schválení vyjádřilo 72 500 občanů a proti 92 500. 

167 000 občanů se hlasování nezúčastnilo a ústava byla nakonec schválena 

(„vnucena“).
21

  

 

Ve třicátých letech 19. století můžeme vypozorovat další důležitý moment 

v historii použití referenda ve Švýcarsku. V této době značných liberálních reforem bylo 

uvedeno dobrovolné legislativní referendum (čili fakultativní). Toto referendum 

umožnilo občanům napadnout běžné zákony zřízením petice, čímž mohli nastolit 

palčivé otázky veřejnosti dříve, než by je začal řešit elektorát jako celek.  romě toho část 

kantonů umožnila svým občanům vyvolat iniciativu pro celkovou revizi ústavy, což 

umožnilo občanům těchto kantonů požadovat zásadní revizi základního kantonálního 

práva.
22

 

 

V roce 1848 byla po krátké občanské válce (1847-1848) přijata nová švýcarská 

ústava. Tím byly založeny moderní politické instituce, které existují dodnes. Za tyto 

instituce považujeme dvoukomorový parlament, nazývaný Federální shromáždění, 

skládající se z Národní rady (je známa také jako dolní komora, v současnosti je tvořena 

dvěma sty poslanci volenými přímo lidem na základě proporčního systému, poslanci 

jsou voleni na čtyři roky, každý kanton je volebním obvodem a počet křesel je přidělen 

kantonům dle počtu populace, přičemž každý kanton má garanci minimálně jednoho 

poslance) a Rady států (horní komora, tvořena šestačtyřiceti reprezentanty kantonů); 

sedmičlennou Federální vládu a Federální soud.  

                                                 
19 Tamtéž, s. 99. 

20 Blíže in: KOBACH, Kris W. The Referendum: Direct Democracy in Switzerland. 1993. [online]. [cit. 2015-04-10]. 

Dostupný z: http://www.ditext.com/kobach/1.html. 

21 KOBACH, Kris W. Switzerland. In: BUTLER, David, ed. a Austin RANNEY. Referendums around the world: the 

growing use of direct democracy. Washington: AEI Press, 1994, s. 100. ISBN 0-8447-3853-0. 

22 Tamtéž. 



   

 

14 

  

 

Tato ústava však také zavedla obligatorní konstitucionální referendum pro 

všechny navrhované ústavní změny, a rovněž zavedla konstitucionální iniciativu pro 

celkovou revizi ústavy. Občané tak mohli na základě petice zkonstruovat referendum  

o navrhovaném přepisu ústavy. V ústavě roku 1874 bylo uvedeno dobrovolné 

(fakultativní) legislativní referendum, v roce 1891 byla zavedena možnost uspořádání 

konstitucionální iniciativy pro částečnou revizi ústavy, prostřednictvím které mohli 

občané doplňovat k ústavě dodatky (což fakticky znamená zavedení lidové iniciativy na 

federální úrovni). Dobrovolné (fakultativní) smluvní referendum bylo zavedeno v roce 

1921.
23

 

 

„Široká kantonální autonomie v tvorbě svých vlastních politických programů, 

rovnovážná reprezentace na federální úrovni, perfektní bikameralismus a kantonální 

většina pro ústavní revize tudíž představovala impozantní soubor záruk pro  

kantony – speciálně pro ty, které byly na straně poražených po konfrontaci v letech 

1847-48 –, že minority nebudou ušlapány v novém federálním státě. Jejich pozice byla 

později konsolidována větším užíváním přímé demokracie a proporčního zastoupení… 

Navzdory dvěma ústavním revizím, v letech 1874 a 1999, je současný institucionální 

rámec stejný, jako ten vzniklý v roce 1848.“
24

 

 

Kromě přímé demokracie je švýcarský politický systém známý rovněž svou 

magickou formulí, což je prvek, který byl uveden v platnost v roce 1959. Tento prvek 

zajišťuje rovnoměrné rozdělení sedmi míst ve Federální vládě mezi čtyři největší 

politické strany v poměru 2:2:2:1.
25

 „Tato velká koalice společně se vše prostupujícím 

étosem kompromisu vyvolala u mnohých pozorovatelů tendenci označovat švýcarskou 

vládu jako učebnicový příklad konkordanční demokracie.“
26

 
27

 

                                                 
23 Tamtéž, s. 101 

24 CHURCH, Clive a Paolo DARDANELLI. The dynamics of confederalism and federalism: Comparing Switzerland 

and the EU. Regional & Federal Studies. 2011, roč.15, vyd.:2, s. 169. [online].. cit. [2015-04-10]. Dostupný z: 

http://dx.doi.org/10.1080/13597560500115444. 

25 Mezi tyto čtyři největší politické strany řadíme Švýcarskou sociálně demokratickou stranu (SPS/PSS), Radikální 

demokratickou stranu Švýcarska (FDP/PRD), Švýcarskou křesťansko-demokratickou lidovou stranou (CVP/PDC) a 

Švýcarskou lidovou stranu/Demokratickou unii středu (SVP/UDC), která má přiděleno jedno místo ve Federální 

vládě. 

26 Teorií konkordanční, respektive konsociační demokracie se budeme zbývat blíže v souvislosti se vznikem kantonu 

Jura v kapitole 3.  
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Celý tento historický vývoj dal vzniknout ryze specifickému politickému 

systému, který může být charakterizován jako neokorporatistický s demokratickým 

základem nebo jako konsenzuální (konkordanční) demokracie par excellence, 

eventuálně jako systém směřující k polarizovanému pluralismu.
28

  Zároveň může být 

charakterizován následujícími znaky: 
29

 

 

1) intenzivním kantonalismem, 

2) ochranou jazykových menšin, 

3) přetrvávající náboženskou identitou, 

4) fragmentovaným stranickým systémem,  

5) tradicemi politické a ekonomické kooperace, 

6) rozšířeným používáním institutů přímé demokracie, 

7) specifickým postavením v mezinárodním společenství, 

8) konkordační formou demokracie. 

 

Kobach upozorňuje, že i přes náboženské a jazykové potíže „referendum bylo 

vždy tím primárním hnacím motorem změn v každé historické etapě.“
30

 

 

Referendum zůstává významným prvkem, který konstruuje politickou realitu 

Švýcarska i v současnosti. „Švýcarsko je jediným státem na Zemi, ve kterém se politický 

život opravdu točí okolo referenda. Když získají nějaké politické figury na popularitě, 

děje se tomu tak skoro vždy v souvislosti s kampaněmi referenda. Vydávání zákonů 

Národním shromážděním je složitým tancem okolo výhry či prohry v lidovém hlasování. 

Švýcarsko uspořádalo více celonárodních referend od té doby, co byla představena tato 

instituce v roce 1848, než všechny ostatní země dohromady od vzniku státu moderního 

typu. Mezi demokraciemi po světové válce to představuje více než dvě třetiny celkového 

                                                                                                                                               
27 KOBACH, Kris W. Switzerland. In: BUTLER, David, ed. a Austin RANNEY. Referendums around the world: the 

growing use of direct democracy. Washington: AEI Press, 1994, s. 101. ISBN 0-8447-3853-0. 

28 RESCHOVÁ, Jana. Švýcarsko. In: ŘÍCHOVÁ, Blanka et. al. Komparace politických systémů I. Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze, 1999. s. 268. ISBN 80-7079-994-3. 

29 Tamtéž, s. 252-254. 

30 KOBACH, Kris W. Switzerland. In: BUTLER, David, ed. a Austin RANNEY. Referendums around the world: the 

growing use of direct democracy. Washington: AEI Press, 1994, s. 101. ISBN 0-8447-3853-0. 
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počtu. Fakticky žádný jiný stát na světě se nikdy nepřiblížil Švýcarsku v používání prvků 

přímé demokracie v národních politických otázkách.“
31

 

 

Hovoříme-li o konkrétním použití prvku referenda v současném politickém 

systému Švýcarska, je nezbytné si uvědomit, že se tato referenda odehrávají na různých 

administrativně-politických úrovních. Ve Švýcarsku je tak k dispozici celá řada typů 

referend, povinných či nepovinných (vycházejících z lidové iniciativy), která de facto 

odpovídají základní typologii referend nastíněné v kapitole 1.2 a která jsou patrná na 

všech úrovních vlády.  

 

Administrativně-politické úrovně můžeme vymezit takto:
32

 

 

- federální, 

- kantonální, 

- komunální. 

 

Použití referenda na federální úrovni podléhá federálnímu právu. V tomto 

případě se tak jedná o referendum, které ovlivňuje všechny občany a primárně vnímá 

stát jako celek. Na federální úrovni se můžeme setkat se čtyřmi základními typy 

referenda:
33

  

 

- konstitucionální referendum, 

- konstitucionální iniciativa, 

- obligatorní či fakultativní legislativní referendum, 

- dobrovolné smluvní referendum. 

 

Kantonální administrativně-politická úroveň vychází z jedinečného postavení 

kantonů v rámci Švýcarské konfederace. „Všech 26 kantonů, které jsou často 

popisovány jako státy nebo panství, má své vlastní ústavy, které vznikly jako výsledek 

                                                 
31 Tatméž, s. 98. 

32 JUD, Markus G. Switzerland’s Political System and Government. [online]. © 2005-2014. [cit. 2015-04-10]. 

Dostupný z:  http://swiss-government-politics.all-about-switzerland.info/. 

33 KOBACH, Kris W. Switzerland. In: BUTLER, David, ed. a Austin RANNEY. Referendums around the world: the 

growing use of direct democracy. Washington: AEI Press, 1994, s. 102. ISBN 0-8447-3853-0. 
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tradic a historických okolností jednotlivých oblastí. Kantony na sebe berou úkoly, které 

odpovídají decentralizaci politické moci ve Švýcarsku a které nebyly postoupeny 

federaci a které nemohou být převzaty téměř 3000 obcemi.“
34

 Na kantonální úrovni 

můžeme rozlišovat tyto druhy referenda (instituty přímé demokracie):
35

 

 

- obligatorní referendum o změně ústavy, 

- fakultativní referendum o přijetí zákona, 

- lidovou iniciativu o částečné revizi ústavy, 

- fakultativní finanční referendum (v 19 kantonech je obligatorní pokud 

navrhovaný kantonální rozpočet překračuje stanovenou hranici výdajů), 

- administrativní referendum (týká se opatření kantonálních parlamentů nebo 

konzultace o návrhu federálního orgánu), 

- referendum o konvencích (týká se smluv uzavíraných mezi kantony: v devíti 

kantonech je obligatorní, v sedmi fakultativní), 

- lidovou iniciativu pro přijetí zákona, 

- lidovou iniciativu pro administrativní rozhodnutí. 

 

Na komunální úrovni mohou být švýcarští občané rovněž politicky aktivní. I na 

této úrovni můžeme vysledovat vysokou míru užívání přímé demokracie. „84% obcí 

využívá přímé demokracie – obecního shromáždění, které je shromážděním voličů. 

Obecní shromáždění se setkává několikrát ročně, aby rozhodlo o důležitých věcech 

 – a rozhodnutí jsou přijata až po veřejné diskusi ohledně daného tématu… Občané 

využívají iniciativy a referenda. Přímo hovoří a hlasují ve shromáždění. V každém 

případě přijímají konečná rozhodnutí ohledně každé politické záležitosti, která je 

důležitá pro jejich obec. Přímo jsou účastni v politickém životě společenství a jedinec 

aktivně formuje svůj sociální a politický život, přičemž není závislý na straně nebo 

vzdálené státní správě. Protože se občané přímo účastní politického rozhodování, jsou 

přímo zodpovědní za všechna politická rozhodnutí, která přijmou.“
36

  

 

                                                 
34 AMMITZBOELL, Niels P. Komunální autonomie a přímá demokracie ve Švýcarsku. 2002. [online]. [cit. 2015-04-

10]. Dostupný z: http://setfree.sweb.cz/texty/svyc_autonomie.htm. 

35 RESCHOVÁ, Jana. Švýcarsko. In: ŘÍCHOVÁ, Blanka et. al. Komparace politických systémů I. Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze, 1999. s. 257. ISBN 80-7079-994-3. 

36 AMMITZBOELL, Niels P. Komunální autonomie a přímá demokracie ve Švýcarsku. 2002. [online]. [cit. 2015-04-

10]. Dostupný z: http://setfree.sweb.cz/texty/svyc_autonomie.htm 
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Užití referenda či prvků přímé demokracie obecně na dané úrovni odpovídá 

závažnosti konkrétního referenda (prvku). Je zřejmé, že referendum na federální úrovni 

ovlivňuje více obyvatel než referendum na kantonální úrovni, to zase ovlivňuje více lidí 

než referendum na komunální úrovni. Tomu odpovídají i témata, o kterých se 

v referendech na jednotlivých úrovních hlasuje (i když platí, že pokud je nějaké téma 

pro konkrétní skupinu obyvatel velmi ožehavé, mohou iniciovat referendum i na 

federální úrovni, pokud jsou schopni sehnat dostatek petičních podpisů, o čemž se 

podrobněji zmíníme níže). S tím souvisejí i kompetence, které náleží jednotlivým 

administrativně-politickým úrovním. Základní rozdělení kompetencí mezi federací  

a kantony (a obce) lze stručně vymezit takto:
37

 

 

1) federaci patří kompetence zejména v oblasti mezinárodních vztahů, národní 

obrany, zemědělství a sociálního zabezpečení, 

2) kantonům patří kompetence v oblasti justice, zdravotní péče, policie a vnitřního 

pořádku, vzdělání a výzkumu, 

3) obcím patří kompetence zejména v oblasti životního prostředí, kultury  

a samosprávy. 

 

Reálně jsou tedy občané vskutku vtaženi do politického života na všech 

administrativně-politických úrovních federace, přičemž škála témat, o kterých mohou 

hlasovat, je nepřeberná. „Ve většině let hlasují švýcarští voliči o šesti až dvanácti 

národních otázkách, které jsou typicky rozděleny do dvou až čtyř oddělených hlasování. 

Navíc jsou voliči žádáni, aby hlasovali v mnohých kantonálních a komunálních 

referendech. Když připočítáme k těmto referendům volby i národních, kantonálních 

a komunálních zástupců, není žádnou nadsázkou říci, že švýcarští občané volí vícekrát 

za rok, než většina Evropanů za celý život. Švýcaři o sobě mohou tedy spravedlivě 

tvrdit, že jsou vtaženi do přímé demokracie více, než občané jakékoli jiné země.“
38

 

 

Jak můžeme vidět, možných typů referend a dalších prvků přímé demokracie, se 

kterými se můžeme ve Švýcarsku setkat, je opravdu velké množství. Všechny tyto 

                                                 
37 RESCHOVÁ, Jana. Švýcarsko. In: ŘÍCHOVÁ, Blanka et. al. Komparace politických systémů I. Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze, 1999. s. 255. ISBN 80-7079-994-3. 

38 KOBACH, Kris W. Switzerland. In: BUTLER, David, ed. a Austin RANNEY. Referendums around the world: the 

growing use of direct democracy. Washington: AEI Press, 1994, s. 98-99. ISBN 0-8447-3853-0. 
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prvky však lze zobecnit. „Ve Švýcarsku existují v dnešní době tři různé formy přímé 

demokracie.“
39

 Podle Hanspetera Kriesiho se jedná o:
40

 

 

- obligatorní referendum, 

- fakultativní referendum, 

- lidovou iniciativu.  

 

Pro potřeby naší práce nyní podrobněji představíme podmínky fungování těchto 

tří forem přímé demokracie a jejich legislativní ukotvení.  

 

2.2 Obligatorní referendum 

 

„Mandatorní nebo obligatorní referendum je volba elektorátu, která je 

vyhlášena automaticky za podmínek definovaných v ústavě nebo v legislativě. Důsledky 

této volby jsou obvykle závazné. Proto, pokud návrh projde, je vláda nebo příslušný 

orgán nucen k jeho provedení.“
41

 

 

Tento typ referenda tedy jasně vymezuje, o čem budou rozhodovat zákonodárci 

a o čem voliči, jinými slovy řečeno – o jakých konkrétních otázkách budou voliči 

hlasovat, pokud na ně dojde. Tyto otázky bývají otázkami zásadního národního 

významu, kupříkladu přijímání mezinárodních smluv, vstup do mezinárodních 

organizací, přijetí cizí měny, změna ústavy aj. 

 

Ve Švýcarsku jsou případy, ve kterých se používá obligatorního referenda, jasně 

vymezeny v ústavě. Konkrétní případy vymezuje článek č. 140 švýcarské ústavy. Tyto 

případy jsou: 

 

- změny (dodatky) federální ústavy, 

- vstup do organizací kolektivní bezpečnosti nebo do nadnárodních společenství, 

                                                 
39 LUTZ, Georg. The interaction between direct and representative democracy in Switzerland. Representation, 2006, 

roč. 42, vyd.1,, s. 48. [online].. [cit. 2015-04-10]. Dostupný z: http://dx.doi.org/10.1080/003448906005837 

40 KRIESI, Hanspeter. Direct Democratic Choice: The Swiss Experience. Lexington Books, 2005. s. 20-22. ISBN 

978-0739129067. 

41 ACE PROJECT. Electoral systems. [online]. © 1998-2015. [cit. 2015-04-10]. Dostupný z: 

http://aceproject.org/ace-en/topics/es/ese/ese08/ese08a/ese08a01 
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- nouzové federální zákony, které nejsou založeny na ustanovení ústavy a jejichž 

doba platnosti je delší než jeden rok; tyto federální zákony musí být předloženy 

k hlasování do jednoho roku od jejich schválení Federálním shromážděním, 

- lidové iniciativy pro kompletní revizi federální ústavy, 

- lidové iniciativy pro částečnou revizi federální ústavy ve formě obecného 

návrhu, které byly odmítnuty Federálním shromážděním, 

- otázka, zda by měla být kompletní revize federální ústavy provedena v případě, 

že existuje neshoda mezi oběma radami (Národní radou a Radou států tvořící 

Federální shromáždění). 

 

První tři uvedené případy musí pro schválení projít systémem (principem) tzv. 

dvojí většiny. Jedná se o systém, kdy je konkrétní otázka předložena jak volbě lidu, tak 

volbě kantonů (lidovému a kantonálnímu hlasování). Reálně to znamená, že tato otázka 

musí pro schválení získat absolutní většinu nejen většinou odevzdaných hlasů 

v referendu, ale také většinou hlasů ve většině kantonů.
42

 Zbylé případy jsou 

postoupeny pouze volbě lidu, ve které je pro schválení potřeba získat absolutní většinu 

hlasů. 

 

K případům schválení částečné nebo kompletní revize ústavy se ještě vztahují 

další vymezení. Konkrétně o nich pojednávají články č. 192, 193, 194 a 195 ústavy. 

Není nijak časově omezeno, kdy může být federální ústava podrobena revizi, může se 

tak dít kdykoli v rámci legislativního procesu (pokud není stanoveno jinak). Celková 

revize ústavy může být navrhnuta lidem jednou z komor, nebo nařízením Federálního 

parlamentu, přičemž v případě, že tato revize byla navrhnuta lidem, nebo pokud jedna 

z komor nesouhlasí, rozhodují lidé, zdali má být tato celková revize provedena. Je-li 

celková revize přijata, zvolí se nová vláda v obou komorách. Povinná ustanovení 

mezinárodního práva při tomto procesu nesmí být porušena. 

 

Částečná revize federální ústavy může být navržena lidem nebo vzniknout 

nařízením Federálního parlamentu. Revize musí respektovat princip jednoty tématu, 

které má být revidováno, a nesmí porušovat závazná ustanovení mezinárodního práva. 

                                                 
42 Ústava uvádí, že každý švýcarský občan může hlasovat pouze v jednom kantonu. Dvojí většina je tak tvořena 

jednak celkovým počtem odevzdaných hlasů v celém státě, dále pak také součtem odevzdaných hlasů v jednotlivých 

kantonech a jejich vyhodnocením. Pakliže návrh získá většinu hlasů v tom daném kantonu, stává se pomyslný hlas 

kantonu kladným. 
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Zároveň musí lidová iniciativa pro částečnou revizi ústavy respektovat princip jednoty 

formy návrhu revize. Ústava revidovaná zcela nebo zčásti vstupuje v platnost, jakmile je 

přijata lidmi a kantony. 

 

Konkrétní počty uskutečněných obligatorních referend jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Tabulka. 1: Obligatorní referenda 

 

Zdroj: Bundesamt für Statistik. Taschenstatistik der Schweiz 2015. Neuchatel: Bundesamt für Statistik, 

2015. s. 40. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupný z: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/01/02.html. 

 

2.3 Fakultativní referendum 

 

Fakultativní (dobrovolné) referendum se může konat v souvislosti se schválením 

či pozměněním spolkových zákonů a (nebo) mezinárodních smluv.
43

 

 

Podmínky užití instituce fakultativního referenda jsou rovněž uvedeny v ústavě. 

Konkrétně se jimi zabývají články č. 141 a 142. Fakultativní referendum může 

navrhnout buď minimálně jakýchkoli 50 000 oprávněných švýcarských voličů, nebo 

minimálně osm jakýchkoli kantonů v případě, že o něj požádají do 100 dnů od 

oficiálního zveřejnění příslušného zákona nebo smlouvy. V tom případě hlasují lidé o: 

 

- federálních zákonech, 

- nouzových federálních zákonech, jejichž doba platnosti je delší než jeden rok, 

Obligatorní referenda 

Přijato Zamítnuto 
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- federálních dekretech za předpokladu, že to vyžaduje ústava nebo zákon, 

- mezinárodních smlouvách, které: 

 jsou schváleny na dobu neurčitou, a které nemohou být vypovězeny, 

 zajišťují vstup do mezinárodní organizace, 

 obsahují důležité právní předpisy, nebo jejichž realizace vyžaduje 

uzákonění federální legislativy. 

 

V případě, že rozhodnutí o ratifikaci mezinárodní smlouvy podléhá 

obligatornímu referendu, Federální shromáždění může začlenit do rozhodnutí  

o ratifikaci ústavní dodatky pro implementaci této smlouvy. Zároveň v případě, že 

rozhodnutí o ratifikaci mezinárodní smlouvy spadá pod fakultativní referendum, 

Federální shromáždění může začlenit do rozhodnutí o ratifikaci právní dodatky sloužící 

k implementaci této smlouvy. 

 

Návrhy zákonů a mezinárodních smluv, které jsou předloženy k lidovému 

hlasování v rámci fakultativního referenda, jsou akceptovány, jestliže se většina 

hlasujících vysloví pro jejich schválení, stejně tak jako ty, které jsou předloženy 

hlasování lidu a kantonů a získají v obou případech většinu (viz princip dvojí většiny). 

 

V případě konání fakultativního referenda na základě shromáždění minimálně 

50 000 podpisů, musí být tyto podpisy nejen shromážděny, ale i ověřeny ohledně 

způsobilosti voličů a odevzdány švýcarskému federálnímu kancléřství (Bundeskanzlei) 

do 100 dnů od zveřejnění textu zákona v Úředním věstníku konfederace (Bundesblatt).
44

 

 

Sehnání 50 000 podpisů do 100 dnů není rozhodně žádnou jednoduchou 

záležitostí. Zároveň se však fakultativní referenda, která mohou být potenciálně 

iniciována osmi kantony, příliš neprosazují. „Do roku 2004 nikdy nebylo o fakultativní 

                                                                                                                                               
43 ACE PROJECT. Electoral systems. [online]. © 1998-2015. [cit. 2015-04-10]. Dostupný z: 

http://aceproject.org/ace-en/topics/es/ese/ese08/ese08a/ese08a01. 
44 RUPPEN, Paul. Direct Democracy in Switzerland. In: KAUFMANN, Bruno, ed. a M. Dane WATERS. Direct 

Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide to the Initiative an Referendum Process in Europe. 

Durham: Carolina Academic Press, 2004. ISBN 978-0890892626. s. neznámá. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupný 

z: http://www.iniref.org/swiss-dd.html 
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referendum na základě požadavku skupiny kantonů úspěšně požádáno; první 

referendum iniciované kantony se konalo 16. května 2004.“
45

  

 

Tabulka 2 vyobrazuje míru použití fakultativního referenda a jeho úspěšnost. 

 

Tabulka 2: Fakultativní referenda 

 

Zdroj: Bundesamt für Statistik. Taschenstatistik der Schweiz 2015. Neuchatel: Bundesamt für Statistik, 

2015. s. 40. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupný z: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/01/02.html. 

 

2.4 Lidová iniciativa 

 

Lidová iniciativa je jednou z forem přímé demokracie, která umožňuje občanům 

vyvolat referendum o nejrůznějších návrzích a legislativních změnách. Konání 

referenda je iniciováno peticí, která musí získat určitý počet podpisů. Lidová iniciativa 

sice není konkrétním typem referenda, nicméně slouží k jeho vyvolání a patří k jednomu 

ze základních prvků přímé demokracie ve Švýcarsku (jak již bylo zmíněno výše), bez 

něhož není možné problematiku referenda zcela pochopit a z hlediska tematiky naší 

práce – vzniku kantonu Jura – je její vysvětlení rovněž nezbytné. 

 

Instituce lidové iniciativy má ve Švýcarsku samozřejmě specifické funkční 

podmínky. „Prostřednictvím iniciativy lze navrhnout změny spolkové ústavy. Kromě 

                                                 
45 ACE PROJECT. Electoral systems. [online]. © 1998-2015. [cit. 2015-04-10]. Dostupný z: 

http://aceproject.org/ace-en/topics/es/ese/ese08/ese08a/ese08a01 

Fakultativní referenda 

Přijato Zamítnuto 
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toho byla v roce 2003 přijata nová forma iniciativy, která má být použita v souvislosti 

s obecnějšími zákonnými ustanoveními. Jakmile je iniciativa podána, je zapotřebí získat 

určitý počet platných podpisů (tj. podpisy registrovaných voličů), s cílem donutit 

Federální vládu a parlament ke zvážení iniciativy a uspořádání referenda na základě 

iniciativního návrhu.“
46

 

 

Podle článku č. 136 ústavy mají politická práva federálních záležitostí všichni 

švýcarští občané starší osmnácti let, pokud nepostrádají způsobilost k právním úkonům 

v důsledku duševní nemoci nebo duševní nezpůsobilosti. Způsobilí občané se tak 

mohou účastnit voleb do Národní rady a federálních hlasování nebo mohou vyhlašovat  

a podepisovat lidové iniciativy a požadavky pro federální referenda. 

 

V rámci instituce lidové iniciativy je opět důležité rozlišovat především mezi 

federální a kantonální úrovní.  

 

Hovoříme-li o lidové iniciativě na federální úrovni, můžeme tuto iniciativu 

rozdělit na dva typy: na iniciativu požadující kompletní revizi federální ústavy a na 

iniciativu požadující částečnou revizi federální ústavy. O těchto typech pojednává 

článek č. 138, respektive č. 139 švýcarské ústavy. 

 

Lidovou iniciativu požadující kompletní revizi federální ústavy může podat 

jakýchkoli 100 000 oprávněných voličů. Oficiální podoba návrhu, který bude na základě 

podpory těchto voličů vypracován, musí být vyhotovena do osmnácti měsíců od podání 

prvotního návrhu kompletní revize ústavy. Tento oficiální návrh musí být následně 

podroben všelidovému hlasování. 

 

Lidovou iniciativu požadující částečnou revizi federální ústavy může taktéž 

podat jakýchkoli 100 000 oprávněných voličů. Návrh musí být zpracován ve formě 

oficiálního znění nejpozději do osmnácti měsíců od podání prvotního návrhu. Toto 

oficiální znění může mít podobu buď obecného návrhu, nebo konkrétního návrhu revize 

jednotlivých ustanovení. V případě, že iniciativa nesplní požadavky jednoty formy  

a předmětu nebo je-li v rozporu s nařizujícími ustanoveními mezinárodního práva, 

                                                 
46 Tamtéž. 
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Federální shromáždění může prohlásit předložený návrh za zcela nebo zčásti neplatný. 

V případě, že Federální shromáždění je v souladu s iniciativou v podobě obecného 

návrhu, právě Federální shromáždění vytvoří oficiální podobu návrhu částečné revize 

ústavy, který následně postoupí volbě lidu a volbě kantonů. Jestliže Federální 

shromáždění odmítá iniciativu, předloží návrh vytvořený iniciativou k hlasování lidu, 

který rozhodne, zda by návrh iniciativy měl být přijat. Budou-li lidé hlasovat pro, 

vytvoří Federální shromáždění odpovídající program.  

 

Iniciativa v podobě konkrétního návrhu musí být předložena volbě lidu a volbě 

kantonů. Federální shromáždění doporučí, zdali by měla být iniciativa schválena, nebo 

zamítnuta. Zároveň může Federální shromáždění předložit protinávrh k iniciativě. 

V takovém případě pak existuje speciální postup. Lidé hlasují o částečné revizi ústavy  

a o vydaném protinávrhu najednou. Lidé mohou hlasovat ve prospěch obou návrhů. Pak 

ještě mohou občané odpovědět na tzv. třetí otázku, v rámci které mohou hlasovat pro 

návrh, který je jim bližší. V případě, že v rámci odpovědi na třetí otázku získá jeden 

návrh více hlasů od lidí a druhý více hlasů od kantonů, bude zvolen ten návrh, který 

získá vyšší počet hlasů při sečtení procentuálních výsledků z lidového hlasování, 

hlasování kantonů společně s hlasováním ve třetí otázce.  

 

„Postupy, které je třeba dodržet v případě, že je předložen protinávrh, existují 

teprve od roku 1987. Před tím parlament běžně používal protinávrh jako taktiku rozděl 

a panuj rozdělením hlasů mezi iniciativu a protinávrh. Od zavedení nových postupů se 

však přímé protinávrhy staly vzácnými.“ 
47

 „Organizace lidové iniciativy je nákladná 

finančně, procedurálně a vyžaduje profesionální přípravu… Až do roku 1987 se stávalo, 

že návrh vzešlý z lidové iniciativy byl odložen a v té samé (respektive modifikované) věci 

přijal následně vlastní návrh příslušný (federální) orgán. Po této zkušenosti se z důvodů 

určité ochrany autorství lidové iniciativy, tedy aby nedocházelo k jejímu blokování, 

musí v referendu předložit voličům v zásadě tři typy otázek: a) upřednostňujete 

iniciativní návrh oproti platnému stavu?, b) upřednostňujete protinávrh oproti platnému 

                                                 
47 RUPPEN, Paul. Direct Democracy in Switzerland. In: KAUFMANN, Bruno, ed. a M. Dane WATERS. Direct 

Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide to the Initiative an Referendum Process in Europe. 

Durham: Carolina Academic Press, 2004. ISBN 978-0890892626. s. neznámá. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupný 

z: http://www.iniref.org/swiss-dd.html 



   

 

26 

  

stavu?, c) který z nových návrhů má platit, jestliže většina občanů upřednostní 

změnu?“
48

 

 

Článek ústavy č. 142 uvádí, jaké většiny jsou potřebné pro schválení 

jednotlivých návrhů. Návrhy, které jsou předloženy k hlasování lidu, jsou akceptovány, 

pokud je schválí většina z těch, kteří volí. Návrhy, které jsou předloženy k hlasování 

lidu a kantonů, jsou akceptovány, pokud je schválí většina z těch, kteří volí, a většina 

kantonů, přičemž výsledek lidového hlasování v konkrétním kantonu určuje podobu 

hlasování kantonu (čili když je většina občanů, kteří hlasují o konkrétním návrhu pro 

jeho schválení, je tedy i kanton jako celek pro jeho schválení). Výjimku tvoří pouze 6 

„polokantonů“, jelikož každý z nich má pouze polovinu kantonálního hlasu.
49

 

 

Využití prvku lidové iniciativy je patrné i na kantonální úrovni. Koneckonců 

z iniciativy kantonálního charakteru může vzniknout iniciativa spadající do federální 

úrovně. „Užití přímé demokracie je ještě rozsáhlejší ve švýcarských 26 kantonech (tj. 

orgány státní správy). Nicméně užití přímé demokracie se v různých kantonech liší; 

v letech 1970-2003 bylo v kantonu Zurich uspořádáno 457 referend, zatímco kanton 

Ticino uspořádal pouze 53 referend (kanton Jura uspořádal pouze 45 referend, ale je 

jediným kantonem, který formálně vznikl na základě referenda v roce 1979).“
50

 Na 

rozdíl od federální úrovně mohou voliči na základě legislativní iniciativy navrhovat 

dodatky k zákonům či hlasování o legislativě schválené kantonálním parlamentem 

prostřednictvím legislativního referenda. V některých kantonech se používá 

administrativní iniciativy k iniciaci administrativních referend, jejichž předmětem je 

hlasování o velkých veřejných projektech, které budou financovány za vysokých 

veřejných výdajů (což může vést až ke zvýšení kantonálních daní, proto se tato 

referenda občas nazývají fiskální). Obecně se však administrativní iniciativy používá 

k řešení otázek veřejné správy (tedy i otázek nefiskálních). Kromě toho některé kantony 

                                                 
48 RESCHOVÁ, Jana. Švýcarsko. In: ŘÍCHOVÁ, Blanka et. al. Komparace politických systémů I. Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze, 1999. s. 258-259. ISBN 80-7079-994-3. 

49 Jedná se o kantony Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell Ausserrhoden a Appenzell 

Innerrhoden. Tyto kantony jsou malé rozlohou i počtem obyvatel, proto jsou jejich hlasy brány pouze jako poloviční. 

Mnohdy tak bývají chápány jako „polokantony“. Teoreticky bychom tedy mohli říci, že celkový počet kantonálních 

hlasů je 23. 

50 ACE PROJECT. Electoral systems. [online]. © 1998-2015. [cit. 2015-04-10]. Dostupný z: 

http://aceproject.org/ace-en/topics/es/ese/ese08/ese08a/ese08a01. 
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využívají prvek iniciativy umožňující občanům předložit návrh kantonu k projednání ve 

Federálním shromáždění.
51

  

 

O míře užití prvku lidové iniciativy na národní úrovni pojednává tabulka 3. Graf 

1 vyobrazuje konkrétní tematické oblasti, o kterých se v letech 1991-2014 na národní 

úrovni hlasovalo. 

 

Tabulka 3: Lidové iniciativy 

 

Zdroj: Bundesamt für Statistik. Taschenstatistik der Schweiz 2015. Neuchatel: Bundesamt für Statistik, 2015. s. 40. 

[online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupný z: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/01/02.html. 
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Lidové iniciativy 

Přijato Zamítnuto 



   

 

28 

  

Graf 1: Předmět hlasování 

 

Zdroj: Bundesamt für Statistik. Taschenstatistik der Schweiz 2015. Neuchatel: Bundesamt für Statistik, 

2015. s. 40. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupný z: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/01/02.html. 

 

Použití prvků přímé demokracie je ve Švýcarsku vskutku „všeprostupující“. My 

se ale zaměříme na jeden konkrétní případ, a to sice na vznik kantonu Jura, který je 

unikátním příkladem vzniku „státu ve státě“ právě prostřednictvím referenda. Kromě 

toho referenda, které vedlo bezprostředně ke vzniku nového kantonu, se pokusíme na 

tomto případu také poukázat na provázanost použití prvků přímé demokracie na všech 

administrativě-politických úrovních Švýcarska. 
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3. Kanton Jura (případová studie) 

3.1 Kanton Jura 

 

Jura, oficiálním názvem Republika a kanton Jura (République et Canton du 

Jura) je kanton, který se nachází na severozápadě Švýcarska, což můžeme názorně vidět 

na obrázku č 1. Kanton zaujímá rozlohu cca 838,5 km
2 

a jeho populace činila 71 738 

obyvatel v roce 2013.
52

 Většina obyvatel hovoří francouzsky (91,7% v roce 2012).
53

 

Kanton leží v jurském pohoří a je ohraničený kantony Bern na jihu, Solothurn na 

východě a Francií na severu a západě. Hlavním městem je Délemont a význačnými 

řekami jsou Doubs a Birs. Z ekonomického hlediska je v Juře významné zemědělství, 

chov koní a dobytka, textilní a tabákový průmysl. Tradiční hodinářství bylo pro Juru 

rovněž velmi dlouho důležité.  

 

Jurský region patřil od roku 999 Basilejskému biskupství, které bylo od roku 

1032 součástí Svaté říše římské. Po třicetileté válce a Vestfálském míru uzavřeném 

v roce 1615 byl region součástí Švýcarské konfederace. V roce 1793 byl region 

anektován Francií a stal se tak francouzským departementem, po konání Vídeňského 

kongresu se v roce 1815 stala Jura součástí kantonu Bern v rámci Švýcarské 

konfederace.
54

 Oblast, na které se v současnosti rozprostírá jurský kanton, byla součástí 

kantonu Bern až do doby rozkolu mezi římskými katolíky (do značné míry 

frankofonními) a protestanty (z velké části německy mluvícími). Spor vyústil až 

k podání federální žádosti o umožnění vzniku nezávislého kantonu Jura prostřednictvím 

referenda. Hlasování se uskutečnilo v roce 1978 a následující rok se stala Jura 

autonomním švýcarským kantonem.
55

 Právě genezí vzniku a samotným vznikem 

kantonu se budeme zabývat. 

 

                                                 
52 BUNDESAMT FÜR STATISTIK. Arealstatistik Standard - Kantone und Grossregionen nach 4 Hauptbereichen. 

[online]. [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/02/03/blank/key/01/zustand_und_entwicklung__tabelle.html. 

53 Tamtéž. 

54 VEDLICH, Joseph Francosius. Soudy a soudci ve Švýcarsku: švýcarský Federální soud a frankofonní kantony. 

Praha: Linde, 2007. s. 66. ISBN 978-80-7201-667-9. 

55 COLUMBIA ELECTRONIC ENCYCLOPAEDIA. Jura (canton, Switzerland). The Columbia Encyclopadia. 6th 

ed. 2014. [online].  2015 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: 

http://www.encyclopedia.com/topic/Jura_(Switzerland).aspx#2 
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Obrázek 1: Politická mapa Švýcarska 

 

Zdroj: MAPS OF THE WORLD. Political map of Switzerland. [online]. © 2002-2015 [cit. 2015.05-01]. 

Dostupné z: http://www.mapsofworld.com/switzerland/switzerland-political-map.html. 

 

3.2 Faktory předcházející vzniku kantonu Jura 

 

Vzniku samostatného kantonu Jura předchází dalekosáhlá historie. Tento kanton 

by s největší pravděpodobností nikdy nevznikl, nebýt zásadního rozdělení obyvatel 

oblasti kantonu samotného i kantonů sousedních (především Bernu), společně s vlivem 

Francie, na římské katolíky a protestanty, respektive na francouzsky mluvící a německy 

mluvící skupiny obyvatel. Pomyslné napětí vyplývající z rozdílnosti náboženského 

přesvědčení a z jazykových problémů každodenního rázu je nasnadě. Proto se můžeme 

o tomto fenoménu bavit jako o konfliktu (či problému). Jurský konflikt začal po 

sloučení jurské oblasti s kantonem Bern na vídeňském kongresu v roce 1815. „To 

s sebou přineslo tenze mezi francouzsky mluvícími, katolickým obyvatelstvem Jury  

a německy mluvícími, protestantskými obyvateli kantonu Bern.“
56

  

 

Přidružení území nynějšího kantonu Jura pod správu kantonu Bern bylo zdrojem 

dlouhodobých stížností obou skupin, jak francouzsky mluvících (katolických), tak  

                                                 
56 KAUFMANN, Bruno et. al. Guidebook to direct democracy: in Switzerland and beyond. Amsterdam: Initiative & 

Referendum Institute Europe, 2005. s.56. ISBN 90-809231-1-7. 
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i německy mluvících (protestantských) obyvatel. Po roce 1815 byly u moci především 

staré patricijské rodiny, které však byly postupně nahrazovány radikálními liberály, 

v tendencích červencové revoluce ve Francii v roce 1830.
57

 Na rozdíl od patricijských 

rodin, které byly ochotné ponechat Juře větší volnost v jazykové a náboženské otázce, 

byli radikální liberálové nakloněni spíše autoritativní kontrole z Bernu. „Bernské 

problémy s Jurou začaly v kontextu s jurskou resistencí vůči bernským pokusům oslabit 

katolicismus v této oblasti. Ke konci devatenáctého století byl patrný národnostní boj 

(Kulturkampf) v malém měřítku mezi starým kantonem a jurskými čtvrtěmi. Tato 

vzpomínka na protesty proti vládě nebyla nikdy zapuzena a ve dvacátém století se 

doutnající rozhořčení rozhořelo znovu, tentokrát se zaměřením spíše na jazykové než na 

náboženské rozdíly.“
58

 
59

  

 

Michael Bassand rozděluje jurský konflikt do šesti etap, které jsou pro 

přehlednost uvedeny v příloze č. 1.
60

 I přes fakt, že můžeme vysledovat určité 

protichůdné tendence obou zmíněných skupin již od roku 1815, se až do roku 1947 (čili 

až do Bassandovy poslední, šesté fáze, viz příloha č. 1) nejednalo o příliš významné 

události nebo. „5 jurských protestních hnutí, která vyvstala mezi rokem 1815 a druhou 

světovou válkou, byla všechna krátkodobého charakteru. Hnutí byla neschopná získat 

dostatečnou podporu, jelikož ostatní konflikty ve Švýcarsku dostaly přednost. Navzdory 

tomu hnutí způsobila povědomí o menšinách v Juře a byly vytvořeny mnohé asociace, 

které toto povědomí uchovávaly a mediovaly. Z této tradice protestu se vykonstruovalo 

separatistické hnutí.“
61

  

 

                                                 
57 KOHLER, François. Berner Jura: Verfassung. [online]. © 23. 3. 2015 [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8577.php. 

58 Pojem Kulturkampf chápeme jako fázi procesu budování národního státu, která se vyznačovala oddělením státu 

(vlády) od církve. Tento jev byl patrný v mnohých evropských státech především v druhé polovině devatenáctého 

století. Na jedné straně tak byl proti sobě postaven politický katolicismus proti antiklerikálnímu liberalismu na straně 

druhé, čemuž odpovídá i vývoj jurského konfliktu a dílčím událostem s ním spojenými.  

59 DUNN, James A. „Consociational Democracy“ and Language Conflict: A Comparsion of the Belgian and Swiss 

Experiences. Comparative Political Studies. 1972, roč.5 , vyd.3. s. 20. [online].. [cit. 2015-05-01]. Dostupný z: 

http://cps.sagepub.com/content/5/1/3. 

60 BASSAND, Michel. The Jura Problem. Journal of Peace Research. June 1975, vol. 12, no. 2. s. 142-143. [online]. 

DOI: 10.1177/002234337501200206. [cit. 2015-05-01]. Dostupný z: 

http://jpr.sagepub.com/content/12/2/139.full.pdf+html. 

61 KAUFMANN, Bruno et. al. Guidebook to direct democracy: in Switzerland and beyond. Amsterdam: Initiative & 

Referendum Institute Europe, 2005. s.56-57. ISBN 90-809231-1-7. 
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Kromě zpočátku převážně náboženského faktoru, který byl postupně 

transformován na faktor jazykový, se s v souvislosti s jurským konfliktem můžeme 

bavit i o faktoru ekonomickém, patrném v pozdějším období, který oba předešlé faktory 

doplnil a umocnil. „V závislosti na separatistech lidé Jury začaly považovat 

diskriminaci jako výsledek své závislosti na kantonu Bern, a proto se stala separace 

možným řešením. Po druhé světové válce výrazně přidala ekonomická marginalizace 

jurského regionu této interpretaci na váze.“
62

 

 

Jak již bylo naznačeno, události, které se odehrály do roku 1947, nebyly 

z hlediska jurského konfliktu a vzniku samostatného kantonu zásadní, i přes fakt, že 

jsou pro celkové pochopení konfliktu důležité. Proto se nebudeme detailně zabývat 

jednotlivými hnutími a tendencemi v této době, ale až fází jurského konfliktu, která 

vedla bezprostředně ke vzniku autonomního kantonu, a to sice již separatistickými 

tendencemi, které vyústily do zmíněného vzniku samostatného kantonu Jura. 

 

3.3 Jurský separatismus 

 

Většina autorů se shoduje, že zásadním milníkem v jurském konfliktu byl rok 

1947, který je spojen s osobou socialistického politika Georgese Moeckliho a s událostí, 

která se nazývá Moeckliho aféra. V této době nebyla situace dopravních komunikací 

v Bernu (jurské oblasti) příliš utěšená. Na jejím vylepšení této situace se měl podílet 

právě Georges Moeckli, jurský frankofonní radní, který byl navržen Velkou radou 

(Grosser Rat) do vedení odboru (ministerstva) stavby silnic a železnic.
63

 O tento post se 

ucházel rovněž sociální demokrat Samuel Brawand, který však reprezentoval německy 

mluvící většinu. Dne 9. září 1947 se Velká rada poměrem 96 hlasů proti ku 62 hlasům 

pro rozhodla zamítnout Moeckliho návrh na jmenování a na místo vedoucího 

stavebního odboru jmenovala Brawanda. „Stanovení priorit regionální a hospodářské 

dopravní politiky by měly podle jeho názoru zůstat výsadou německy mluvících 

původních bernských občanů.“
64

  

                                                 
62 KAUFMANN, Bruno et. al. Guidebook to direct democracy: in Switzerland and beyond. Amsterdam: Initiative & 

Referendum Institute Europe, 2005. s.57. ISBN 90-809231-1-7. 

63 Velká rada (Grosser Rat) je označení pro kantonální parlament, které některé kantony používají. 

64 WISARD, François. Moeckli-Affäre. [online]. 25. 2. 2010 [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://www.hls-dhs-

dss.ch/textes/d/D17345.php 
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Někteří autoři se domnívají, že Moecklimu bylo odepřeno vést odbor na základě 

„defektní znalosti němčiny“.
65

 „Současná fáze konfliktu začala, když byl jurskému 

politikovi Georgesi Moecklimu odepřen vládní post, jelikož kantonální legislatura 

mínila, že takový post je až příliš důležitý na to, aby mohl být dán do rukou někomu, kdo 

mluví francouzsky. To vyvolalo vlnu veřejného rozhořčení, coby pocitu zametání 

s Jurou.“
66

  

   

Poté, co rada těsně zamítla žádost o nové posouzení návrhu dne 17. září 1947, se 

o tři dny později sešlo 2000 osob na protestní demonstraci v Delsbergu. Tito 

demonstranti požadovali vytvoření výboru na ochranu práv a zájmů Jury, který by měl 

stanovit požadavky a formulovat je v akčním programu, jenž by měl být vytvořen. To se 

skutečně stalo a na základě zmíněné protestní akce byl 2. října 1947 vytvořen výbor 

Moutier, jehož hlavním cílem bylo hájit práva a zájmy Jury prostřednictvím zisku 

uznání jedinečného autonomního postavení jurských (frankofonních) občanů a Jury jako 

takové v rámci kantonu Bern. „Dne 30. dubna 1948 výbor zveřejnil brožuru La 

Question jurassienne présentée au Gouvernement du Canton de Berne, která 

obsahovala řadu požadavků ekonomické, kulturní a politické povahy a nakonec návrh 

zřízení federálního dvoukomorového systému v rámci bernského kantonu.“
67

  

 

Založení výboru Moutier (potažmo publikace zmíněné brožury) je tak 

považováno za počátek tzv. jurské otázky (Jurafrage/La Question jurassiene), tj. 

označení, které se od té doby používalo pro jurský konflikt. „Bernská vláda akceptovala 

část požadavků, postavila se však proti jakémukoli rozdělení suverenity.“
68

 Dne 29. 

října 1950 tak bylo uspořádáno kantonální referendum o změně bernské kantonální 

ústavy. Změna ústavy se týkala postavení Jury a jurských občanů v rámci kantonu Bern. 

V nové ústavě byl explicitně uznán „jurský lid“ jako oddělená etnická skupina v rámci 

                                                 
65 KAUFMANN, Bruno et. al. Guidebook to direct democracy: in Switzerland and beyond. Amsterdam: Initiative & 

Referendum Institute Europe, 2005. s. 153. ISBN 90-809231-1-7. 

66 DUNN, James A. „Consociational Democracy“ and Language Conflict: A Comparsion of the Belgian and Swiss 

Experiences. Comparative Political Studies. 1972, roč. 5, vyd. s. 20. [online [cit. 2015-05-01]. Dostupný z: 

http://cps.sagepub.com/content/5/1/3. 

67 CHATELAIN, Emma. Comité de Moutier. [online]. 11. 11. 2013 [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 

http://www.diju.ch/f/notices/detail/3756. 

68 Tamtéž. 



   

 

34 

  

bernského kantonu. Referendum bylo schváleno jasnou většinou.
69

 Prosazení statusu 

oddělené skupiny vedlo ke konci aktivit výboru Moutier, ten svou činnost ukončil 13. 

listopadu 1952.
70

 

 

Protestní demonstrace v Delsbergu však nevyústila pouze ve vznik výboru 

Moutier. Během ní vystoupil taktéž jurský průmyslník Daniel Charpilloz, který vyslovil 

požadavek vzniku samostatného kantonu Jura. Tento požadavek vedl k založení 

Jurského separatistického hnutí (Mouvement séparatiste jurassien, MSJ), které vzniklo 

dne 30. listopadu 1947.
71

 Daniel Charpilloz se stal jeho prezidentem a za hlavní cíl byla 

vytyčena kompletní separace Jury od Bernu, pročež toto hnutí nabízelo alternativu pro 

radikálněji smýšlející obyvatele Jury, kteří prosazovali myšlenku autonomního kantonu.  

 

V roce 1948 začalo hnutí vydávat vlastní propagandistický plátek nesoucí název 

Jura Libre. Myšlenky „nezávislosti Jury a konce politické, hospodářské a kulturní 

diskriminace jurského obyvatelstva“, které ve společnosti rezonovaly již od 19. století 

(viz podkapitola 3.1), tak získaly jednotný politický rozměr v podobě MSJ.
72

 I přes 

vytvoření MSJ jakožto jednotícího orgánu separatisticky smýšlejících jurských občanů 

však nebylo toto hnutí z hlediska švýcarské konfederace jako celku v této době příliš 

významné. „V této iniciační fázi byl konflikt mezi Bernem a Jurou vnímán veřejností 

jako regionální problém a separatisté byly vyloučeni z oficiálních vyjednávání, 

separace byla naprosto neakceptovatelná kantonem Bern.“
73

 

 

MSJ se přejmenovalo v roce 1951 na Jurské shromáždění (Rassemblement 

Jurassien, RJ). Toto hnutí nebylo koncipováno jako politická strana a nenominovalo své 

kandidáty na konkrétní posty jednotlivých důležitých úřadů. „Pokud jde o organizační 
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fysiognomii, charakteristickým rysem jurského hnutí bylo to, že jeho vůdčí složkou se 

stala ostentativně nestranická a nadstranická masová organizace, Jurské shromáždění 

(RJ)… Jurské shromáždění zahrnulo rovněž významnou část stranicko-politických elit 

z většiny v daném regionálním rámci relevantních jurských politických stran.“ 
74

 

Nejvyššími orgány hnutí byli prezident (Daniel Charpilloz), generální tajemník (Roland 

Béguelin, který byl rovněž editorem Jura Libre), pokladník, řídící výbor řešící 

každodenní záležitosti, a valné shromáždění coby nejvyšší autoritativní orgán, který se 

skládal ze zástupců jednotlivých okresních federací Jury. Hlavního cíle, tedy utužování 

stanoviska jurských občanů akcentujících kompletní separatismus Jury od Bernu a jejich 

mobilizace, se RJ snaží dosáhnout mj. prostřednictvím podpory politiků, kteří 

sympatizují se separatistickým stanoviskem napříč politickým spektrem. Zároveň RJ 

radí svým členům volit proti kandidátům, jejichž stanovisko je záporné vůči separaci  

a taktéž šíří své myšlenky prostřednictvím umírněné propagandistické kampaně  

v týdeníku Jura Libre.
75

  

 

„V dlouhodobém horizontu se ukázalo založení RJ být nejdůležitější akcí, 

protože když bernská vláda odpověděla na jurské protesty  některými významnými 

ústupky, RJ odmítlo připustit, že jurské stížnosti byly vyřešeny a pokračovalo ve svém 

boji za kompletní autonomii (tj. oddělený kanton v rámci švýcarské konfederace) pro 

Juru.“ 
76

 Hnutí rovněž organizovalo nejrůznější shromáždění a akce, z nichž 

nejdůležitější je svátek Jurského lidu (Fête du peuple Jurassien), který se konal 

každoročně od roku 1948 v Délemontu a jehož náplň byla tvořena kulturním  

a politickým programem.
77

  

 

V padesátých letech pokračovalo RJ v prosazování své myšlenky kompletního 

separatismu jurského kantonu, přičemž naléhalo především na regionalistický postoj 

svých aktivních členů a na jejich aktivity ve vztahu k federalizaci kantonu. RJ se rovněž 
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obrátilo na odborníky, historiky a právníky, aby prokázali, že je projekt vzniku 

samostatného jurského kantonu proveditelný. Následně dne 3. srpna 1957 uvedlo RJ 

kantonální lidovou iniciativu pro vytvoření kantonu Jura, která požadovala po kantonu 

Bern uspořádání referenda za účelem zjištění preferencí lidí ohledně idey vytvoření 

separátního kantonu Jura.
78

 Iniciativní návrh se ptal: „Chcete, aby byl Juře dán status 

suverénního kantonu konfederace?“
 79

 

 

„Iniciativa umožnila separatistům posunout jejich kampaň na politický stupeň  

a donutit média o problému hovořit a komentovat ho. Separatisté a jejich politická 

platforma nemohli být déle ignorováni. Početné mediální zprávy zabývající se pozadím 

hnutí, měly za následek věnování velké pozornosti RJ a jeho existenci jako významného 

hráče v Jurské otázce, který má být brán na vědomí.“ 
80

 

 

V referendu, které se konalo dne 5. července 1959, se nakonec vyslovilo 15 163 

občanů pro a 16 354 občanů proti oddělení kantonu.
81

 Myšlenka oddělení byla 

schválena jasnou většinou pouze ve třech francouzsky mluvících, katolických oblastech 

severní Jury, zatímco tři francouzsky mluvící, ale většinově protestantské oblasti jižní 

Jury a německy mluvící, katolický Laufental zůstaly loajální Bernu. Zdálo se tak, že 

myšlenka separatismu je u konce.
82

 „Od té doby, co bernská vláda silně naléhala na 

voliče, aby návrh odmítli, nebylo žádným překvapením, že návrh v kantonu neuspěl. 

Porážka separatistů spočívala ve faktu, že návrh byl odmítnut i lehkou většinou 

samotných jurských oblastí.“ 
83
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I přesto však RJ jasně avizovalo, že se myšlenky autonomního kantonu nehodlá 

vzdát a začal vytvářet nový akční plán, který znamenal i novou strategii v prosazování 

myšlenky separatismu.
84

  „Namísto ochotného uznání kritiky separatisté změnili svou 

taktiku a své argumenty. V budoucnu budou mluvit o jednotě, ne o celém jurském 

regionu, ale jenom o francouzsky mluvících oblastech, a upustí od myšlenky, že 

geografie a sdílená historie vytvořila základ jurské identity, a namísto toho budou 

zdůrazňovat etnický původ a francouzský jazyk.“ 
85

 Pro separatisty bylo rovněž klíčové 

přesunout povědomí o konfliktu z regionální (kantonální) úrovně na úroveň federální, 

což se jim částečně podařilo právě iniciováním referenda v roce 1959. „Od té doby, co 

bylo zamítnuto referendum v roce 1959, bylo hlavní snahou RJ rozšířit oblast, ve které 

se jurský konflikt nacházel – tj. protlačit otázku za hranice bernské kantonální politiky.“ 

86
  

 

Jedním z charakteristických prvků nové kampaně separatistů byla větší aktivita 

členů a celková radikalizace kampaně. Mezi lety 1962 – 1964 vzniklo několik akčních 

skupin, které se snažily prosadit separatistickou myšlenku z pohledu sociálních struktur, 

ke kterým náležely, přičemž se opíraly především o stanovisko studentů, stanovisko 

nové generace.
87

 Jednou z nejvýznamnějších skupin byla skupina Berani (Les Béliers), 

která vznikla již v roce 1962. Jednalo se o mládežnické sdružení separatistů, které 

spadalo pod RJ. Sdružení podnikalo akce na hranici (mnohdy až za hranicí) zákona, 

vyvěšovalo jurské vlajky, malovalo nápisy „Jura Libre“ na nejrůznější veřejná místa  

a distribuovalo letáky za nezávislost Jury, což mělo silný mediální dopad.
88
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Kromě zmíněných skupin vznikla rovněž separatistická skupina Front de 

libération jurassien, která prováděla velmi radikální, až teroristické akce. „Separatisté 

zásobovali veřejnost protestními akcemi chytře zinscenovanými pro maximální mediální 

efekt a zaměřovali se hlavně na opozici Bernu, který neuspěl s pokusem utišit 

separatisty odstavením jejich problémů na druhou kolej. Mezi lety 1962 a 1964 malá 

separatistická skupina, která se nazvývala Jurská osvobozenecká fronta (Jura 

Liberation Front, FLJ,) pokračovala v mnohých bombových a žhářských útocích na 

armádní budovy a domy prominentních antiseparatistů. Ale tyto akce několika 

militiantů fakticky zapříčinily menší veřejný rozruch, než aféra Les Rangiers.“
89

 
90

  

 

Les Rangiers je horský průsmyk mezi dvěma jurskými oblastmi (Délemontem  

a Ajoie), který byl významným vojensky strategickým bodem v obou světových 

válkách. Právě při příležitosti vzpomínky na mobilizaci v letech 1914 a 1939 měl v roce 

1964 přednést svou řeč federální vládní ministr Paul Chaudet, což mu však bylo 

separatisty znemožněno.
91

 „Skandál, který byl vyvolán tímto protestem, měl dlouhodobě 

trvající efekt a je označován jako bod zlomu ve veřejném nahlížení na jurský konflikt. 

Kde fyzické násilí selhalo (protože zamezilo dialogu), symbolické násilí uspělo. 

Zpochybnilo to národní sebeuvědomění současného Švýcarska a transformovalo to 

jurský konflikt z regionálního tématu do národního tématu.“
92

  

 

Po uplynulých událostech již nebylo možné problematiku separace Jury od 

Bernu ignorovat. V roce 1967 vyhlásil výkonný výbor bernské vlády, že hodlá 

přehodnotit celou politiku ohledně Jury a že žádné řešení, ani separace, nebude 

vyloučeno. Federální vláda zřídila komisi pod vedením federálního politika Maxe 

Petitpierrea, jehož úřady měly mediovat spor.  

 

 Bylo by však chybné vnímat teroristické útoky, potažmo násilí, jako integrální 

prvek, který by vedl ke vzniku separátního kantonu, ani jako taktiku oficiálních 
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separatistických orgánů (RJ). „Ačkoli je pravda, že Švýcarské vzájemné porozumění 

bylo hluboce zpochybněno separatistickým hnutím, faktem je, že hnutí se neangažovalo 

v boji proti švýcarskému státu. Nebyla to kampaň za secesi, ani separatisté nechtěli říci 

Švýcarsku sbohem; to chtěli dát jenom kantonu Bern. Podle svého názoru bojovali za 

lepší Švýcarsko. Také se zřekli násilí jako prostředku prosazování svého zájmu  

a ukázali, že se nechtějí zcela odtrhnout od běžného pole politiky. Jak řekl Roger 

Schaffer společně s Rolandem Béquelinem: „Násilí není legitimní nástroj politiky ve 

Švýcarsku.“
93

 Nicméně i přes fakt, že se RJ od násilí distancovalo, tak z něj 

profitovalo.
94

 

 

Po více než roce vedení debat mezi všemi zúčastněnými stranami a po 

vyslechnutí a vyhodnocení všech námitek Petiteperreova komise rozhodla, že postoupí 

otázku vzniku autonomního kantonu samotným voličům Jury prostřednictvím 

uspořádání referenda. Tento krok vyžadoval vytvořit dodatek k bernské ústavě, na čemž 

se začalo ihned pracovat. Dne 1. března 1970 mohli občané Bernu hlasovat, a mělo se 

tak definitivě rozhodnout o osudu Jury.
95

 

 

3.4 Vznik kantonu Jura 

 

Faktický legislativní proces vzniku kantonu započal, jak již bylo zmíněno, v roce 

1970. Dne 1. března tohoto roku bylo na doporučení bernské federální vlády uspořádáno 

referendum, ve kterém bernští občané hlasovali o kantonálním ústavním dodatku, 

schválení práva na sebeurčení jurských okresů. Dodatek byl drtivou většinou přijat.
96

 

Tento akt reálně znamenal, že sedmi jurským okresům bylo umožněno, aby si samy 

rozhodly o své politické budoucnosti.
97
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I přes fakt, že schválení ústavního dodatku bylo velkým krokem směrem 

k autonomii jurského kantonu, mnozí separatisté stále nebyli spokojeni. Schválení 

dodatku totiž ještě automaticky neznamenalo vítězství myšlenky separace. Tuto 

myšlenku bylo nutné prosadit nejen na kantonální, ale i na federální úrovni; schválení 

dodatku ústavy znamenalo de facto oficiální umožnění (dílčí) změny statu quo, reálně 

trvajícího už od první poloviny 19. století.  

 

Navíc rozhodně nelze tvrdit, že by všichni jurští občané byli separaci příznivě 

nakloněni. Vymezení separatistického a antiseparatistického tábora ostatně můžeme 

vysledovat i na polarizaci regionální stranicko-politické scény, která se vyvíjela po 

celou dobu trvání jurské otázky. „Jurská identitární mobilizace přivodila polarizaci 

regionální stranicko-politické scény, na níž se zformovaly dva tábory – většinový 

separatistický a menšinový antiseparatistický, přičemž zbývající strany, jež se otevřeně 

a bezvýhradně nepřidaly ani k jednomu z těchto táborů, zaznamenaly přinejmenším 

výraznou vnitřní diferenciaci ve vztahu k jurské otázce a riskovaly své rozštěpení.“
98

 
99

 

 

Situace obou táborů se po schválení ústavního dodatku stále více vyostřovala. 

Tlak na veřejnost, vyvolaný vysokou aktivitou členů separatistického tábora neustále 

narůstal, stejně tak i reakce antiseparatistů. Některé spory musely být řešeny dokonce 

policejními zásahy. „Demonstraci následovala protidemonstrace, provokaci odplata, 

Moutier ve stavu obležení“, příznačně hlásá dobový dokument.
100

 Po dalších vládních 

vyjednáváních však bylo definitivně rozhodnuto – dne 23. června 1974 se bude konat 

kantonální referendum v sedmi jurských oblastech, které se bude tázat: „Chcete vytvořit 

nový kanton?“ „K překvapení mnohých vyhráli separatisté s 36 802 hlasy pro ku 

                                                 
98 Podle Strmisky můžeme považovat za separatistické strany: Křesťansko-demokratickou stranu (PDC), Nezávislou 

křesťansko-sociální stranu (PCSI), Lidovou dělnickou stranu (POP) a Nezávislou liberálně-radikální stranu (PLRI); 

antiseparatistický tábor pak tvořil Demokratický svaz středu (UDC), část Socialistické strany Jury (PS nebo PSJ) a v 

jistých obdobích i Liberálně-radikální strana v jižní Juře. 

99 STRMISKA, Maxmilián. Jurský „separatismus“, identitární mobilizace a regionální stranicko-politický systém. 

Středoevropské politické studie. 2002, č.1, roč. 4. [online]. [cit. 2015-05-02]. Dostupný z: 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=55  
100 MULTIMEDIALE CHRONIK DER SCHWEIZ. Rückblick auf das Jahr vor der Jura-Abstimmung. [online]. © 

2014 [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 

http://www.ideesuisse.ch/252.0.html?&no_cache=1&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34&tx_ttnews%5Blist%5D=

32%2C30%2C33%2C34%2C35%2C36%2C29%2C39%2C40&tx_ttnews%5BbackPid%5D=61&cHash=4f665c21a0

afeb48289da32880f2f854 
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34 057 hlasům proti při volební účasti 88,7%.“
101

 Obrázek 2 vyobrazuje, jak hlasovaly 

jednotlivé jurské okresy.
102

 

Obrázek 2: Oddělení Jury v roce 1974 

 

Zdroj: REGIONALES GEDÄCHTNIS. Die Volksabstimmung im Jura vom 23. Juni 1974. [online]. [cit. 

2015-05-05]. Dostupné z: 

http://www.memreg.ch/dossier.cfm?show=image&id=11812&dossier=true&action=showDetail. 

 

Výhra separatistů a myšlenky vytvoření autonomního kantonu ale ještě 

neznamenaly výhru konečnou. „Záhy se však ukázalo, že se nejedná o definitivní úplné 

vítězství jurského hnutí.  Mechanismus kaskády referend totiž poskytoval možnost 

nového hlasování v okresech, kde významná část obyvatel nesouhlasila s oddělením 

příslušného území od bernského kantonu, a následně možnost uspořádání dalšího 

plebiscitu v pohraničních obcích, jejichž obyvatelé by chtěli zvrátit výsledek 

předcházejícího hlasování a svou obec oddělit od okresu – a tudíž rovněž od kantonu, 

k němuž daný okres přísluší.“
103

  

                                                 
101 KAUFMANN, Bruno et. al. Guidebook to direct democracy: in Switzerland and beyond. Amsterdam: Initiative & 

Referendum Institute Europe, 2005. s. ISBN 90-809231-1-7. 

102 Červená barva znamená hlasování proti návrhu, modrá barva znamená, že okres hlasoval pro návrh. Čím tmavší 

barva, tím silněji se obyvatelé okresu přikláněli k té či oné variantě. Výsledky hlasování odpovídají rozdělení 

obyvatel na katolíky a protestanty, které bude prakticky stejné až do nynější doby. 

103 STRMISKA, Maxmilián. Jurský „separatismus“, identitární mobilizace a regionální stranicko-politický systém. 

Středoevropské politické studie. 2002, č.1, roč. 4. [online]. [cit. 2015-05-02]. Dostupný z: 
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Onou pomyslnou „kaskádou referend“ není myšleno nic jiného, než soustava tří 

základních prvků švýcarské přímé demokracie, tedy obligatorní referendum, fakultativní 

referendum a lidová iniciativa (a rozlišování těchto prvků na federální, kantonální, 

případně komunální administrativně-politické úrovni), o kterých bylo pojednáváno 

v kapitole 2. V těchto konkrétních případech okresních hlasování se tím pádem jedná 

především o použití kantonální lidové iniciativy, prostřednictvím které mohou občané 

navrhovat dodatky k zákonům či hlasování v legislativním referendu.  

 

První hlasování v okresech se skutečně uskutečnilo 16. března 1975, a to sice 

v okresech jižní Jury a okresu Laufental. „Výsledky veřejných hlasování, která se 

konala v březnu a září roku 1975, dopadly podle očekávání: regiony Jižní Jury 

Courtelary, Moutier a Neuenstadt hlasovaly pro Bern. Následovala další referenda ve 

13 hraničních komunitách: 5 majoritně protestanstkých regionů se vyslovilo pro 

setrvání v kantonu Bern, ale 8 katolických regionů se rozhodlo pro Juru. Laufental byl 

zpočátku pro Bern, ale nakonec se rozhodl začlenit se do Basileje.“
104

 
105

 „Vítězství 

separatistických sil ze dne 23. června 1974 tak získalo hořkou příchuť.“
106

 

 

Jura byla nyní rozdělená. I přes tento fakt se však separatisté, kteří měli nyní 

možnost založit zcela nový, autonomní kanton, této myšlenky nevzdali a uskutečnili ji. 

V letech 1976 a 1977 byla zvolena nová jurská vláda a taktéž byla schválena nová 

kantonální ústava.
107

 Vše tedy bylo připraveno ke vzniku nového kantonu. Nyní však 

bylo nutné schválit jeho vznik na federální úrovni, tedy schválit změnu (dodate) 

federální ústavy prostřednictvím hlasování v obligatorním federálním referendu. 

Tomuto federálnímu hlasování předcházel projev švýcarského federálního prezidenta 

Willy Ritscharda, který apeloval na demokratické řešení problému. „Dne 24. září bude 

region žádat švýcarský lid o právo stát se samostatným kantonem. Chceme ukázat, že 

víme, jak jednat jako demokraté. Demokraté respektují minority. Demokraté řeší 

                                                 
104 KAUFMANN, Bruno et. al. Guidebook to direct democracy: in Switzerland and beyond. Amsterdam: Initiative & 

Referendum Institute Europe, 2005. s. ISBN 90-809231-1-7. 

105 Laufental se začlenil do kantonu Basilej v roce 1989. 

106 STRMISKA, Maxmilián. Jurský „separatismus“, identitární mobilizace a regionální stranicko-politický systém. 
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konflikty mírovou a rozumnou cestou. Všechny vás žádám, abyste řekli radostné Ano 

novému kantonu.“ 
108

 

 

Hlasování ve federálním referendu bylo nakonec úspěšné. 82,3% voličů 

hlasovalo pro vznik nového kantonu při volební účasti 42%.
109

 Na základě této volby 

vznikl dne 1. ledna 1979 nový autonomní švýcarský kanton Jura. 

 

Události sedmdesátých let týkající se vzniku kantonu Jura nabízejí jedinečnou 

možnost sledovat užití referenda (prvků přímé demokracie) v unikátní podobě. 

V případě vzniku kantonu Jura můžeme vysledovat extrémní propojenost jednotlivých 

prvků na různých administrativně-politických úrovních konfederace. Pokud bychom si 

rozebrali historický vývoj událostí ohledně jurské otázky v sedmdesátých letech 

z hlediska užití výše zmíněných prvků přímé demokracie, dospěli bychom k závěru, že 

nejdříve bylo v roce 1970 užito fakultativního referenda na kantonální úrovni, když se 

na doporučení bernské federální vlády hlasovalo o kantonálním ústavním dodatku. 

Následně se v roce 1974 konalo opět kantonální referendum (tedy fakultativní) v sedmi 

jurských oblastech o jejich setrvání v kantonu Bern. Po roce 1974 můžeme pozorovat 

konání velkého množství referend a iniciativ komunální úrovně, stejně jako hlasování 

v okresních referendech v roce 1975 (což můžeme vnímat jako hlasování na pomezí 

komunální a kantonální politicko-administrativní úrovně). Tento proces vedl až 

k uskutečnění federálního referenda o změně ústavy v roce 1978, tzn. referenda 

obligatorního, které vedlo ke konečnému vzniku nového kantonu. 

 

Na samotný vznik kantonu lze pohlížet různými optikami. Bezpochyby se 

jednalo o velký krok kupředu a o (alespoň dočasné) řešení jednoho problému. „Historie 

separatistického hnutí v Juře ukazuje, že vztahové problémy kulturních minorit nemusí 

sklouznout k násilí a že zde existuje demokratická cesta řešení takových problémů. 

S pomocí přímé demokracie bylo separatistům umožněno vyvolat veřejnou debatu  

o jejich politické platformě, a kompenzovat tak jejich slabý hlas v rámci konfederace  

a nedostatek reprezentace, což obyčejně může lehce vést hlavní minority k použití násilí. 
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109 KOBACH, Kris W. Switzerland. In: BUTLER, David, ed. a Austin RANNEY. Referendums around the world: 

the growing use of direct democracy. Washington: AEI Press, 1994, s. 123. ISBN 0-8447-3853-0. 

 



   

 

44 

  

Byla to kombinace přímé demokracie a federalismu, která umožnila vznik nového 

kantonu.“
110

 

 

Z hlediska politické teorie lze nahlížet na vznik kantonu Jura, respektive na 

rozdělení kantonu Bern, jako na modelový příklad projevu konsociační demokracie 

(rovněž se můžeme setkat s označením „konkordanční demokracie“, což je pouhý 

problém spíše pojmové nejednoty než odlišného významu).
111

 Konsociační demokracie 

je označení, které použil Arend Lijphart v souvislosti s tzv. deviantními demokraciemi, 

čili s demokraciemi, které jsou fragmentované, a u kterých tím pádem existuje validní 

předpoklad, že budou „vysoce imobilní a nestabilní.“ 
112

 Důvodem, proč jsou tyto 

demokracie navzdory všem předpokladům stabilní, je podle Lijpharta chování 

politických elit, které mohou svým konáním usilovat o oslabení imobilizačního  

a stabilitu oslabujícího účinku kulturní fragmentace. „Úspěšná konsociační demokracie 

vyžaduje, aby bylo splněno několik podmínek:
113

 

1)  Elity musí mít schopnost slaďovat výrazně odlišné zájmy a požadavky 

 subkultur, 

2)  aby se jim podobný krok podařil, potřebují schopnost překročit meze 

 subkulturních hranic a spolupracovat s elitami jiných, s nimi soupeřících 

 subkultur, 

3)  v této souvislosti je však podstatné a základní, že tyto elity musí být 

 především ochotné uchovat systém a posílit jeho soudržnost a stabilitu, 

4)  všechna tato doporučení staví na tom, že elity znají skutečné riziko politické 

 fragmentace.“ 

 

Domníváme se, že případ vzniku kantonu Jura je ukázkou úspěšného projevu 

konsociační demokracie. Pokud bychom si odmysleli teroristické útoky radikálů, které 

však byly vždy dílem pouze malé skupiny občanů, vznik nového „státu ve státě“ se 

obešel bez vážnějších konfliktů nejen na kantonální, ale především na federální úrovni. 

                                                 
110 KAUFMANN, Bruno et. al. Guidebook to direct democracy: in Switzerland and beyond. Amsterdam: Initiative & 
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Klíčovým aspektem, proč se tomu tak dělo, je kromě staletí zakotveného 

konsenzuálního řešení sporů ve Švýcarské konfederaci jedinečné legislativní postavení 

kantonů a s tím související míra pravomocí, kterou kantony disponují, společně 

s širokou možností užití prvků přímé demokracie na všech politických úrovních. Jak 

bylo řečeno, švýcarští separatisté se nikdy nechtěli odtrhnout od konfederace jako celku, 

chtěli jen lepší podmínky pro své fungování v rámci konfederace. Také bernské 

kantonální elity prokázaly schopnost spolupracovat s jurskými separatisty, což je patrné 

především na umožnění lidových hlasování o oddělení kantonu Jura v letech 1959  

a 1970 (resp. 1974). Velkou schopnost spolupracovat a vyřešit konflikt prokázala  

i federální vláda uspořádáním dialogu mezi všemi zúčastněnými stranami a i samotný 

federální prezident Willy Ritschard ve svém projevu. 

 

Velice zjednodušeně bychom mohli říci, že tím, že byl kanton Bern rozdělen, se 

vyřešil (alespoň částečně) desítky let trvající konflikt, jelikož každý region si mohl 

rozhodnout o svém vlastním politickém osudu. Koneckonců rozdělení kantonu na více 

částí vidí James Dunn jako jednu z nejdůležitějších tradic konsociační demokracie: 

„Když nebylo možno dosáhnout konsenzu a když se konflikt ukázal jako natolik 

intenzivní, že rozhodnutí kantonální většiny bylo naprosto neakceptovatelné pro 

minoritu, a když dvě skupiny obývaly více či méně odlišné zeměpisné oblasti, pak bylo 

řešením rozdělit kanton.“ 
114

  

 

Jiří Koubek se však domnívá, že fungování konsociační demokracie není 

použitelné univerzálně, což dokládá na případu Švýcarska. „Docházím k závěru, že 

konsociační demokracie je zřetelně vázána na jistou konkrétní historickou epochu, 

případně na jeden konkrétní typ etapy vývoje společnosti a z toho vyplývající politickou 

kulturu a mentalitu. Tato má teze je evidentně v rozporu s jakoukoli ambicí na 

univerzální použitelnost tohoto konceptu – ať už jako deskriptivního nebo normativního 

modelu.“ 
115
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Podle našeho názoru byl vznik kantonu Jura velkým úspěchem všech 

zúčastněných stran, které dokázaly elegantně vyřešit v tu chvíli daný problém, který by 

jinak spěl k výraznější radikalizaci. Domníváme se však, že kanton Jura vznikl jenom 

díky jedinečnosti švýcarského politického systému, společně s historickým, jazykovým, 

náboženským a ekonomickým aspektem (a samozřejmě díky konsenzuálnímu jednání 

politických elit a nakonec i všech švýcarských občanů). Faktem je, že tento případ je 

ojedinělý i v rámci Švýcarska samotného. Proto se domníváme, že se jedná o jedinečný 

případ, který je bezpochyby hoden pozornosti, neposkytuje však univerzální odpověď 

na řešení všech kulturních konfliktů minorit. Z konsenzuálního charakteru jednání všech 

zúčastněných skupin se však můžeme leckdy poučit. 

 

Je nutné ještě dodat, že ani v případě kantonu Jury se nejednalo o konečné řešení 

konfliktu. Separatistické (a antiseparatistické) tendence jsou patrné od roku 1979 až do 

nejbližší historie.
116

 V roce 2013 bylo uspořádáno kantonální referendum o připojení 

Bernské Jury (tj. oblastí, které v roce 1975 zůstaly přidružené k Bernu) k Juře stávající, 

a tím pádem o vytvoření jednoho velkého kantonu, což souvisí se stále přítomnou 

jazykovou a náboženskou rozdílností. Připojení bylo zamítnuto. Opět však byl problém 

řešen pomocí dohody, jelikož na konání referenda se obě oblasti dohodly a zároveň se 

shodly na ujednání, že každá obec v regionu Moutier, kde je situace nejožehavější, si 

může sama vybrat, ke které části Jury se přidá.
117

 Rozhodně tedy nelze říci, že by byla 

jurská otázka definitivně vyřešena, i když by se tak mohlo na první pohled zdát. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zkoumat ryze specifické postavení referenda  

a užití jeho typů v politickém systému Švýcarska na postupu, který vedl k ustavení 

kantonu Jura. Pro možnost zkoumání referenda ve Švýcarsku bylo nutné nejdříve 

vymezit samotný pojem „referendum“. Vzhledem k šíři používání tohoto prvku přímé 

demokracie ve švýcarském politickém systému, odpovídala požadavkům naší práce 

nejlépe definice Butlera a Ranneyho, kteří tvrdí, že „v referendu rozhoduje elektorát  

o nějakém veřejném tématu.“ Následně byly uvedeny dvě obecné typologie referend. 

Typologie Bartákové vymezuje mj. obligatorní a fakultativní referendum, což jsou dva 

hlavní typy referenda, které se používají ve Švýcarsku. Qvortrupova typologie byla 

uvedena z důvodu poukázání na velmi důležitou taktickou funkci referenda. 

 

Dále jsme se v naší práci zabývali přímo problematikou postavení referenda ve 

Švýcarsku a jeho konkrétními typy. Přímá demokracie má ve Švýcarsku hlubokou, více 

než sedm set let starou tradici. Vyvíjela se postupně na základně principu dobrovolného 

konsenzu a s ohledem na historický kontext (snaha společnými silami chránit své 

území, politika neutrality). Tento postupný proces vyústil ve vytvoření politického 

systému, který je založený na hluboké myšlence konsenzu a vysoké míře užívání prvků 

přímé demokracie. Proto zastává referendum ve švýcarském politickém systému 

klíčovou pozici (někteří autoři se dokonce domnívají, že referendum vytvořilo 

současnou podobu Švýcarska).  

 

V rámci politického systému Švýcarska můžeme v nynější době rozlišovat tři 

základní prvky přímé demokracie, které jsou patrné na všech administrativně-

politických úrovních: obligatorní referendum, fakultativní referendum a lidovou 

iniciativu. Obligatorní referendum je takové referendum, které je vyhlášeno 

automaticky za podmínek definovaných v ústavě nebo v legislativě. Fakultativní 

referendum se může konat v souvislosti se schválením či pozměněním legislativy. 

Lidová iniciativa umožňuje občanům vyvolat referendum o nejrůznějších návrzích  

a legislativních změnách. Prvku lidové iniciativy jsme věnovali pozornost, jelikož jejím 

prostřednictvím je iniciována velká řada referend, která mohou vyústit až v hlasování na 

federální úrovni, jak je patrné na případu vzniku kantonu Jura. 
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Vzniku kantonu Jura přecházela dlouhá historie. Již od roku 1815 je možné 

vysledovat protiněmecké, separatistické tendence frankofonních katolických obyvatel 

Jury, jejíž správa spadala pod bernskou kantonální vládu. Za hlavní faktory, které vedly 

ke vzniku samostatného kantonu, považujeme faktor náboženský (menšina jurských 

frankofonních katolíků v bernském kantonu, kde většinu obyvatel tvořili německy 

mluvící občané), faktor jazykový a faktor ekonomický.  

 

Po odmítnutí bernské vlády ustavit do vysoké politické funkce frankofonního 

politika Georgese Moeckliho na základě neznalosti německého jazyka, proběhla 

demonstrace, která rezultovala ve vytvoření hnutí, která se snažila hájit práva 

frankofonních obyvatel Jury. Aktivita hnutí vyústila v uskutečnění kantonální lidové 

iniciativy v roce 1959, kdy jurské oblasti hlasovaly, zdali se chtějí odtrhnout od Bernu. 

Hlasování dopadlo neúspěšně (z pohledu jurských separatistů). Separatistická hnutí se 

však v šedesátých letech radikalizovala a jejich snažení nakonec bylo korunováno 

úspěchem, když bylo v roce 1970 uspořádáno referendum o právu na sebeurčení 

jurských regionů, což znamenalo možnost jurských regionů rozhodnout o své politické 

budoucnosti. (tento akt bernské vlády vnímáme jako velký ústupek a gesto odpovídající 

 tendencím švýcarského konsenzualismu). V roce 1974 se po hlasování o vytvoření 

nového kantonu rozhodla Jura pro autonomii, nicméně po sérii referend regionálního 

charakteru, v rámci kterých si každý region mohl sám rozhodnout o své politické 

budoucnosti, byla pro autonomii pouze část Jury. I přes tento fakt bylo v roce 1978 

uspořádáno referendum o vzniku kantonu na federální úrovni. I na základě doporučení 

federálního prezidenta drtivá většina švýcarských občanů hlasovala pro vytvoření 

nového kantonu. 

 

Na tomto případě můžeme vidět propojenost všech typů švýcarských referend  

a jejich praktické využití v rámci všech administrativně-politických úrovních Švýcarské 

konfederace. Docházíme k závěru, že role referenda (prvků přímé demokracie) sehrála 

v tomto případě zásadní roli, a že jen díky tomuto prvku bylo umožněno vytvořit „stát 

ve státě“ bez použití násilí. 

 

Případ vzniku kantonu Jura vnímáme jako jeden z projevů konsociační 

demokracie. Podle našeho závěru se však jedná o ojedinělý případ dokonce i v ryze 

specifickém politickém systému Švýcarska. Proto se domníváme, že řešení konfliktu 
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minorit rozdělením území funguje jenom v případě extrémně konsenzuálního a 

tolerantního Švýcarska a jeho použití při řešení konfliktů v jiných státech je takřka 

nemožné. Nehledě na fakt, že konflikt, ač by se to mohlo zdát, nebyl zcela vyřešen  

a i v nynější době je aktuální. Je však řešen opět formou konsenzu, což je dle našeho 

názoru jednání, ze kterého bychom si brát alespoň příklad. 

 

Případné rozšíření práce by mohlo spočívat v detailním prozkoumání stavu 

konfliktu po vzniku samostatného kantonu v roce 1979. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Faktory ovlivňující rozhodovací proces (tabulka) 

Příloha č. 2: Fáze konfliktu (tabulka) 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Faktory ovlivňující rozhodovací proces 

Struktura rozhodující se skupiny 

1. Velikost 

2. Převaha účastníků s nízkým statusem 

3. Frekvence interakcí mezi členy 

 - Frekvence setkání 

 - Počet vládních funkcí členů 

4. Věk členů 

 - Biologický věk 

 - Politický věk 

5. Homogenita 

 - Podle jazyka 

 - Podle pohlaví 

 - Podle náboženství 

 - Podle vzdělání 

 - Podle zaměstnání 

 - Podle venkovského pozadí 

 - Podle místa bydliště 

Podstata konfliktu 

6. Povaha vazeb 

7. Referenční skupina 

8. Inovativnost 

9. Osobní versus politický konflikt 

10. Vnímaná důležitost konfliktu 

 - Míra účasti na schůzi 

 - Délka diskuse 

Kontext konfliktu 

11. Časová vzdálenost do parlamentních voleb 

12. Nepravděpodobnost referenda 

13. Předparlamentní versus parlamentní fáze 

14. Ovládání vlády politickou stranou 

Rozhodovací proces 

15. Formálnost diskuse 

16. Zaměření diskuse 

 - Počet bodů jednání v programu schůze 

 - Počet témat v rámci bodů jednání programu schůze 

 - Počet rozhodnutí schůze 

17. Načasováni diskuse 

18. Jistota informací 

19. Počet návrhů 

20. Původ návrhů 

21. Struktura debaty 

 - Rozložení názorů 

 - Počet mluvčích s jasně vyjádřeným názorem 

Příloha č. 2: Fáze konfliktu 
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Parametry konfliktu 1826 - 1831 1834 - 1836 1838 - 1839 

Celková situace Pronikání 

liberálních 

myšlenek 

Náboženské 

konflikty, ve 

Švýcarsku, 

„Badenský článek“ 

 

Konkrétní příčiny Autoritářská 

kontrola Bernu, 

jurská kulturální 

idenita 

To samé jako 

v předchozím 

období plus 

antiklerikalismus 

bernské vlády 

To samé jako 

v předešlých 

obdobích 

Zaměření hnutí Vytvoření kantonu 

nebo autonomního 

regionu 

Vytvoření kantonu, 

přidružení k Francii 

Bránit tradice 

jurského kantonu, 

vytvoření kantonu 

Jura 

Lídři 

separatistických 

hnutí 

Intelektuálové ze 

shromáždění 

v Porrentruy, „kruh 

Stockmar“, 

liberální skupiny 

Katoličtí 

intelektuálové ze 

shromážděni 

v Porrentruy, strana 

katolických 

konzervativců 

Více jurských 

politických stran 

Oponenti Bernská vláda Liberální strana a 

bernská vláda 

Bernská vláda 

Nejvíce neústupné 

separatistické 

regiony 

Porrentruy Severní Jura Porrentruy 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry konfliktu 1867 - 1878 1913 - 1915 1947 - 1974 
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Celková situace Národní boj 

(Kulturkampf) 

Pangermanické 

tendence, rozdělení 

mezi švýcarskými 

Francouzi a Němci 

během první 

světové války 

Vytvoření 

postindustriální 

společnosti 

Konkrétní příčiny Diskriminace 

jurských katolíků 

Tendence 

germanizace Jury 

Moeckliho aféra 

Zaměření hnutí Vytvoření kantonu 

Jura 

Vytvoření kantonu 

Jura nebo dvou 

polokantonů 

Severní a Jižní Jury 

To samé jako 

v předešlém období 

nebo vytvoření 

autonomní Jury 

v rámci kantonu 

Bern 

Lídři 

separatistických 

hnutí 

Strana katolických 

konzervativců 

Strana katolických 

konzervativců 

RJ, strana 

křesťanských 

demokratů, 

mladiství z různých 

hnutí 

Oponenti Strana radikálních 

liberálů, bernská 

vláda 

Bernská vláda Bernská vláda, 

strana radikálních 

liberálů, agrární 

strana, unie 

jurských patriotů 

Nejvíce neústupné 

separatistické 

regiony 

Severní Jura Severní Jura Severní Jura 

 


