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ÚVOD 

Má diplomová práce především vzhledem k jejímu plánovanému rozsahu rezignuje 

na pokus být kompletní biografií Jozefa Lenárta, významného komunistického státního a stra

nického činitele, a omezuje se pouze na sledování jeho politické kariéry v letech 1963 - 1970. 

Celá práce je rozdělena na dva větší celky s odlišnou koncepcí líčení událostí. První část se 

zabývá obdobím vymezeném rozmezím let 1963 až 1967. Tuto velkou kapitolu jsem rozdělil 

na podkapitoly podle tematického hlediska. V nich se zabývám Lenártovým podílem na řízení 

strany a státu, a tím pádem i na nejdůležitějších politických událostech sledovaného období 

(rehabilitace, ekonomická reforma). Ve snaze přiblížit Lenárta alespoň útržkovitě jako člově

ka, jsem učinil také malou odbočku pojednávající o Lenártově životním stylu. Předěl mezi 

oběma celky tvoří kapitola o Novotn~ho nuceném odchodu z funkce prvního tajemníka. Pro 

vylíčení Lenártových činů a postojů v bouřlivém období let 1968 - 1970 jsem zvolil chrono

logicky navazující styl řazení událostí. 

Obdo bí československých děj in mezi lety 1963 - 1967 doposud zůstává poněkud stra

nou badatelského zájmu historiků. Tomu odpovídá i poměrně omezené množství literatury 

o něm. V tomto ohledu je velmi významná a pro zatím nepřekonaná tvorba Karla Kaplana, 

zejména jeho dvoudílná studie po stavená na detailní znalosti komunistických archivů a přímo 

zaměřená na toto období. I) Řadu cenných údajů jsem načerpal také v syntézách, jako pár pří

kladů za všechny může posloužit překvapivě srozumitelná příručka od Zdislava Šulce, která 

mi pomohla zorientovat se v dějinách ekonomické reformy, a práce Jana Rychlíka o česko

slovenských vztazích?) Naopak o tzv. pražském jaru vyšla u nás i v zahraničí celá řada publi

kací. Na domácí scéně, o niž jsem se opíral především, dominuje tvorba autorů spjatých 

s pokusy o reformu komunistického systému, jejichž příznivý postoj k reformnímu komunis-
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mu se většinou odráží i v jejich knihách?) Některé menší studie pak byly publikovány časopi

secky nebo v edici Sešity ÚSD.4
) 

Dalším podstatným zdrojem informací je memoárová literatura. Většina publikova

ných vzpomínek tehdejších mocných vypovídá zejména o období pražského jara. Jejich 

hodnota je však relativizována značným časovým úsekem, jenž jejich vznik dělí od 

popisovaných událostí, osobními averzemi pamětníků, 5) nebo snahou jejich někdy hodně 

kontroverzní chování obhajovat, nebo dokonce popírat,6) a proto je potřeba přistupovat k nim 

značně kriticky. Zatímco údaje z některých pamětí lze použít jen s nepatrnými korekcemi,?) 

jiné pouze omezeně po pečlivém očištění od různých polopravd a klišé,8) najdou se i takové 

tituly, jež se mi jeví jako zcela bezcenné.9
) 

Naprosto zásadním pramenem jsou archivní dokumenty. Vzhledem k obrovské moci, 

s níž tento orgán rozhodoval v tehdejším Československu o všem politicky podstatném a Le

nártově členství v něm ve sledovaném období, byl pro mě primárním zdrojem fond předsed

nictva ÚV KSČ uložený v archivu KSČ v pražském Národním archivu ČR. Další archiv, 

z nějž jsem těžil, je archiv komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967 - 1970, uložený 

v ÚSD. Jeho průzkum mi však přinesl jisté zklamání, protože jsem v něm objevil pouze 

nemnoho dokumentů užitečných pro mou práci. Na tom mají hlavní podíl tři faktory. Řada 

dokumentů z archivu komise už byla publikována v edici vydaných pramenů, ale především 

ruská strana projevuje pramalou chuť k předávání více dokumentů ze sovětské éry do českých 

rukou. Třetím nepřehlédnutelným faktem je snaha bývalých komunistických funkcionářů 

ochránit se před hrozícím trestním stíháním za jejich podíl na srpnových událostech roku 

1968 pomocí taktiky mlžení nebo ztráty paměti. Lenárt před komisí nikdy nevypovídal a 

ostatní se zaměřují pouze na vlastní obranu, což pro mě činí fond rozhovorů s pamětníky 

v podstatě neupotřebitelným. 
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Velmi cenným pomocníkem se naopak ukázaly být vydané prameny vycházející pé-

čí ÚSD v edici Prameny k dějinám československé krize 1967 -1970. Editoři v tomto případě 

provedli velmi vhodně výběr publikovaných dokumentů, které mi ušetřily hledání v archivech 

ÚSD, předsednictva vlády, ÚV KSČ a dalších. Z této edice jsem využil řady Prezident a vlá

da, KSČ a Mezinárodní souvislosti československé krize 1967 - 1970. Pro mě velmi prospěš

ná by jistě byla i plánovaná řada zabývající se hospodářskou reformou, ale její vydání je pro

zatím bohužel v nedohlednu. 

Okrajovým pramenem pro mě byl denní tisk, který jsem, vzhledem k podrobně zpra

covaným chronologickým údajům ve výše zmíněné edici vydaných pramenů, využil pouze 

k doplnění některých méně podstatných údajů. 

Bohužel se mi nepodařilo rozsáhlejším způsobem vytěžit dosud žijící pamětníky ani 

pomocí vlastních rozhovorů s nimi. Příčinou je opět naprostá uzavřenost a nechuť bývalých 

vysokých komunistických funkcionářů ajejich příbuzných k jakékoliv publicitě spojené 

s nimi. I kdyby svolili k poskytnutí interview, dá se téměř s jistotou očekávat, že by se stejně 

jako při jiných rozhovorech v minulosti i při tomto snažili pouze vylepšovat svůj nebo Lenár

tův obraz před veřejností. 

Další problémy mi působilo přetrvávající utajení takových materiálů, jako je třeba 

Lenártova lékařská dokumentace. V jejím důsledku jsem byl nedostatkem jiných informač

ních zdrojů například nucen přijmout výpověď jeho ošetřující lékařky ze Sanopsu před komisí 

vlády bez možnosti jejího ověření v dokumentaci. I na jiných místech své práce jsem byl nu

cen opírat se pouze o nepřímé důkazy a riskovat, že se některé mé závěry v budoucnu ukáží 

být nepřesné, nebo dokonce konstatovat, že na některé otázky nejsem pro zatím schopen od

povědět vůbec, a doufat, že do budoucna překážky detailněj šího výzkumu o Lenártovi padnou 

ajá dostanu možnost tuto svou "první vlaštovku" v daném tématu patřičně dopracovat. 
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CESTA NA VRCHOL 

NA POČÁTKU KARIÉRY 

Přestože JozefLenárt po celou svou politickou dráhu zůstával v očích široké veřejnosti 

poněkud ve stínu popularity jiných, byl významným státním a stranickým funkcionářem, je

hož kariéra byla nerozlučně spjata s komunistickým režimem v Československu. Narodil se 

3. dubna 1923 v rodině dřevařského dělníka v obci Liptovská Porúbka poblíž Liptovského 

Mikuláše. Zde také absolvoval základní školní docházku. Po smrti jeho otce se rapidně zhor

šila již předtím poměrně napjatá sociální situace Lenártovy rodiny a mnoho na tom nezměnil 

ani nový sňatek jeho matky s dalším dělníkem z místní pily. Do jedné místnosti jejich domku, 

kde Lenárt dosud žil s matkou, teď navrch přibyl otčím i se dvěma dětmi z jeho předchozího 

manželství. Takové rodinné zázemí Lenártovi rozhodně neposkytovalo ideální prostředí pro 

studium na gymnáziu v Liptovském Mikuláši, kam začal po ukončení základní školy dochá

zet. 

V roce 1939 se Lenárt ve snaze zlepšit svou situaci rozhodl opustit gymnázium ještě 

před jeho dokončením a nastoupil jako dělník do chemického závodu firmy Baťa na výrobu 

viskózy a celofánu v Batizovcích pod Tatrami (Svit u Popradu). Zároveň byl přijat i do Baťo

vy školy práce a stal se tak jeho Mladým mužem. Po osmihodinové pracovní směně pravidel

ně následovaly ještě čtyři hodiny výuky. Při studiu i v práci vykazoval výborné výsledky a 

proto v roce 1941 vyhrál konkurz na místo v centrále firmy Baťa ve Zlíně. Zde pokračoval ve 

studiu na chemické průmyslovce a přes den pracoval jako barvířský pomocník. Po úspěšném 

absolvování této školy se v roce 1943 vrátil zpět do Svitu u Popradu. 
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Právě baťovská životní etapa zformovala Lenártovu osobnost do podoby, která pro něj 

byla charakteristická po celý zbytek jeho života. Poměrně přísný režim panující v internátech 

Baťovy školy práce s důrazem kladeným na zdravý životní styl, šetrnost, píli, efektivní využí

vání času a cílevědomé sebezdokonalování profesní i tělesné spolu s unikátním systémem 

organizace práce a vzdělávání pracovníků i aktivním přístupem k zavádění inovací do výroby 

ve středoevropském prostoru ve 30. letech, zanechal na Lenártově vystupování a politickém 

stylu na první pohled patrné stopy. Stal se z něj především technickým novinkám otevřený, 

podnikavý, výkonný a racionálně uvažující pragmatik. Lenártův pragmatismus však zejména 

později v politice ve vztahu k jeho nadřízeným přerůstal do opatrnictví a ústupnosti. Kombi

nace těchto vlastností spolu s vrozenou inteligencí, pílí a ochotou učit se novým věcem (ve 

všech školách, které kdy navštěvoval, byl hodnocen jako vynikající žák) ho předurčovala 

k úspěšné kariéře nejen v rámci koncernu Baťa. 

Získal zde i další rys, který charakterizoval jeho chování později ve vysoké politice. 

Jako jeden z mála komunistických funkcionářů, zejména v porovnání s gottwaldovskou garni

turou předválečných členů, totiž nepodceňoval vzdělání a nepohrdal odborníky. (Preferování 

tzv. dělnické třídy, případně rolnictva, na úkor tzv. pracující inteligence spojené s pohrdáním 

duševní prací a vlastnictvím je možné přes všechny jeho formální proklamace považovat za 

rys pro komunistický režim typický.) Poté co Němci ve snaze dosáhnout postupné eliminace 

etnicky české inteligence, v jejíž existenci oprávněně spatřovali hrozbu pro své asimilační 

plány s naším národem, uzavřeli české vysoké školy, řada prvotřídních odborníků někdy i 

světové úrovně ztratila možnost obživy a zaměstnání v oboru. Mnoho z nich našlo uplatnění 

v soukromém sektoru a ve středním školství. Některé potkával Lenárt i na zlínské průmyslov

ce (mimo jiné docházel na přednášky takové kapacity, jakou bezesporu byl Otto Wichterle) a 

dostal tak možnost uvědomit si nezbytnost vzdělání, vědy a výzkumu pro úspěšný rozvoj ja

kékoliv civilizované země. 
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Avšak v řadách Baťových zaměstnanců na Slovensku i ve Zlíně se kromě význačných 

vědců nacházelo také poměrně dost komunistů, jejichž vlivu byl dospívající Lenárt vystaven. 

Oni dokonali to, co začala špatná sociální situace v zaostalém kraji pod horami a rodinné pro

středí - Lenártův otčím byl předválečným členem komunistické strany. V tomto období byl 

Lenárt získán pro komunistickou myšlenku a po návratu ze Zlína v roce 1943 se jako dvaceti

letý stal členem ilegální KSS. Zapojil se do její práce a po vypuknutí povstání na Slovensku 

se připojil k partyzánskému oddílu Stalin-Lasakov. Jako řadový delegát se v září 1944 zúčast

nil sjezdu KSS v Banské Bystrici, na kterém k ní byla připojena slovenská sociální demokra

cie. Po porážce povstání ustoupil s partyzány do Liptovských hor, kde se dočkal konce vál

ky.1) 

Po válce se vrátil do Svitu u Popradu, kde předtím pracoval jako chemik. Původní pro

fesi už však nevykonával, protože jako dvaadvacetiletý byl zvolen tajemníkem podnikové ZO 

KSS a od té doby se věnoval politické práci na plný úvazek. V letech 1946 až 1947 pracoval 

ve stranickém aparátu KSS jako vedoucí tajemník oblastního výboru v Popradu. 

V následujícím roce povýšil do aparátu ÚV KSS, kde byl zařazen do oddělení průmyslu. 

V roce 1950 byl jmenován ředitelem Závodu 29. augusta v Partizánskem. Zde nahradil býva

lého odbojáře Josefa Trojana, který byl v rámci čistek uvězněn a později popraven?) Zároveň 

se stal členem KV KSS v Nitře a na květnovém sjezdu KSS byl zvolen do ÚV KSS. Úspěšné 

ředitelování v Partizánskem se pro něj stalo nejlepším doporučením pro další kariérní postup. 

V roce 1951 byl pak jako osmadvacetiletý jmenován náměstkem ministra lehkého průmyslu.3 ) 

V roce 1953 byl vyslán na Vysokou stranickou školu ÚV KSSS v Moskvě, kde studo

val mimo jiné i s Milošem Jakešem a Alexandrem Dubčekem, který zahájil svá moskevská 

studia o dva roky později a zmiňuje je také ve svých pamětech: "Vysoká škola politická při 

ÚV KSSS (dále jen VŠP) byla organizována jako řádná vysoká škola, jen její katedry se jme

novaly stolice. V té době studovalo na škole na tisíc studentů. Průměrný věk studentů VŠP 
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byl mezi 30 - 40 roky. Asi deset procent z nich tvořili zahraniční studenti z východní Evropy. 

Nepamatuji se na nikoho odjinud. Přístup k zahraničním studentům se v mnohém lišil. Bydleli 

spolu v oddělených částech internátů a byli začleňováni do zvláštních studijních skupin, kde 

jim byla poskytována individuální pomoc při studiu. 

Ze začátku se většina musela učit rusky, což zabralo přibližně celý semestr. Na zahra

niční studenty se kladly nižší nároky na vědomosti z povinné četby a byli klasifikováni shoví

vavěji než studenti domácí. To všechno vyústilo do jisté izolace zahraničních studentů."4) To 

se netýkalo Dubčeka, který vzhledem k dokonalé znalosti ruštiny získané v dětství stráveném 

v Sovětském svazu od začátku pobytu v Moskvě bydlel a udržoval další společenské kontakty 

s ruskými studenty. Podle vlastního tvrzení nebyl ani zvýhodňován u zkoušek. Vzhledem 

k času strávenému na konci války v partyzánském oddílu, v jakých se zpravidla vyskytovali i 

Rusové, je možné, že ani Lenárt nepatřil se svou znalostí ruštiny mezi úplné začátečníky a 

nemusel tak ztrácet celý semestr výukou jejích základů. Přesto se rozhodně nemohl srovnávat 

s úrovní Dubčekových jazykových znalostí, a tím pádem (alespoň v počáteční fázi studia) ani 

udržovat podobně intenzivní společenské kontakty s ruskými studenty jako on. 

Se zkušenostmi ze stranické práce a po absolvování VŠP v Moskvě s červeným di

plomem byl Lenárt považován za ideální kádr s nejlepšími předpoklady pro rychlý postup 

v aparátu komunistické strany.5) Jeho kariéře také napomohlo, že se koncem padesátých let 

stal chráněncem Antonína Novotného. Ten postupně nahrazoval gottwaldovské funkcionáře 

zkompromitované v procesech v první polovině padesátých let novou mladší generací. 

Od těchto mladých funkcionářů, které vyšvihl strmě vzhůru, pak očekával naprostou věrnost 

ke své osobě. Někteří z nich se však proti němu v průběhu let postavili (např. Dubček, Kol

der) a stali se hlavními strůjci jeho politického pádu. Avšak u Jozefa Lenárta se Novotného 

naděje vyplnily a ten pak až do počátku roku 1968 Antonína Novotného neochvějně podporo

val. 
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Vzápětí po návratu ze studií v Moskvě v roce 1956 se Lenárt stal vedoucím tajemní

kem KV KSS v Bratislavě. V této funkci působil dva roky. Na sjezdu KSS v dubnu 1957 byl 

znovu zvolen do ÚV KSS. Rok 1958 pro něj znamenal další postup na žebříčku stranické hie

rarchie. Byl zvolen do ÚV KSČ a další čtyři roky vykonával funkce tajemníka pro ideologic

ké otázky a člena selaetariátu ÚV KSS.6
) Od roku 1960 byl také poslancem Národního shro

máždění a do roku 1963 i členem jeho předsednictva. 7) 

Na konci října 1962 vystřídal ve funkci předsedy Slovenské národní rady (dále jen 

SNR) zemřelého Rudolfa Strechaje. V té době už ale byla SNR postupným vývojem degrado

vána na v podstatě zbytečný mezičlánek státní správy mezi centrem v Praze a nižšími orgány 

na Slovensku. Nemohla prakticky o ničem rozhodovat a výkon její působnosti, stejně jako 

jejího předsedy, tak byl v podstatě formální. 

MEZI MOCENSKOU ELITOU 

Předsednictví v té době bezmocného a nepotřebného orgánu s sebou přineslo Lenárto

VI také zvolení řádným členem předsednictva ÚV KSČ (do roku 1962 politické byro) 

s hlasovacím právem. Jeho zvolení ústředním výborem KSČ vzápětí po sjezdu bylo podle 

praxe ustálené za Novotného zajištěno předem. Podle těchto zvyklostí se předsednictvo stalo 

jakýmsi "zastupitelským" orgánem. Jisté místo v něm měl první tajemník a několik tajemníků 

ÚV KSČ, předseda a jeden nebo více místopředsedů vlády, předseda parlamentu, první ta

jemník a tajemník ÚV KSS, jeden laajský vedoucí tajemník KSČ a konečně představitel slo

venského národního orgánu. 

Zasedání předsednictva se účastnili také kandidáti bez hlasovacího práva v počtu 3 - 5 

osob. V Novotného funkčním období se však v předsednictvu hlasovalo pouze výjimečně, 

takže rozdíl mezi kandidáty a hlasujícími členy nebyl zase tak podstatný a na významu získal 
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až po skončení jeho éry. Zasedáním PÚV KSČ mohli přihlížet i členové sekretariátu ÚV 

KSČ, případně zde se svými zpravidla odbornými příspěvky vystupovali pozvaní hosté. 8
) 

V předsednictvu samotném panovala formální rovnost v tom smyslu, že všichni mohli 

předkládat své návrhy a vyjadřovat své názory. Avšak iniciativu v předkládání návrhů proje

vovali obvykle pouze tajemníci ÚV KSČ. Program schůzí předsednictva určoval první tajem

ník. Ostatní členové se zapojovali pouze do diskusí o předložených návrzích. Při přijímá

ní usnesení, většinou jím osobně formulovaných, se pak zpravidla jednomyslně podřizovali 

stanovisku prvního tajemníka, který hrál ve vedení KSČ dominantní úlohu.9
) 

Náplň jednání bývala většinou hodně obsáhlá, protože komunistické vedení se snažilo 

zasahovat do co nejširšího okruhu záležitostí. Většinou se jednalo o personální, ekonomické a 

zahraničněpolitické záležitosti. Avšak PÚV KSČ namísto rozhodování o otázkách zásadního 

významu a vytyčování dlouhodobé linie stranické politiky zabředávalo do řešení operativních 

záležitostí menší důležitosti, které mohly bez problémů řešit nižší instance. Například v letech 

1965 - 1967 to bylo 448 operativních záležitostí ku 38 záležitostem zásadního významu. 10) 

Podíl stanovisek ÚV KSČ či jeho komisí, krajských výborů nebo jiných orgánů na 

rozhodování PÚV KSČ byl prakticky nulový. To pochopitelně vedlo k zahlcování členů před

sednictva příliš velkým množstvím podrobných podkladů. Vzhledem k tomu, že funkce člena 

předsednictva byla zpravidla spojena s dalšími státními nebo jinými funkcemi, jednoduše ne

bylo v lidských silách stihnout všechny podklady aspoň částečně prostudovat. Tento stav pak 

byl jednou z více příčin, kvůli kterým nebylo výjimečné vydávání rozhodnutí, která se pak 

v praxi ukazovala jako neproduktivní nebo dokonce naprosto nesmyslná. 

Dominantní úloha prvního tajemníka strany byla až do sklonku Novotného éry všemi 

členy předsednictva včetně Lenárta bez výhrad respektována. Vyplývala z několika zásadních 

skutečností. Nejdůležitější z nich je ta, že Novotný měl rozhodující slovo při obsazování 
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funkcí, a tak by jednoduše do vedení nepustil nikoho, o kom by předpokládal, že by mohl 

jeho postavení podkopávat. Velmi důležitý je pak bezkonkurenčně největší rozsah informací, 

ke kterým měl první tajemník na rozdíl od ostatních členů vedení přístup. Jednalo se napří

klad o zvláštní zprávy rozvědky a kontrarozvědky. 

Také měl privilegované postavení při styku se sovětskými představiteli, z něhož mu 

plynuly exkluzivní informace umožňující mu správně reagovat na změny situace v Sovětském 

svazu a působit jako hlavní interpret a realizátor sovětské politiky v Československu. Neza

nedbatelná byla rovněž jeho role arbitra při sporech mezi jednotlivými funkcionáři nebo insti

tucemi. Při řešení konfliktů získával přehled o problémech a slabinách svých podřízených, 

které pak mohl využít pro upevnění svého postavení. Jako první tajemník měl také právo jed

nat s kterýmkoliv funkcionářem na libovolném stupni stranické hierarchie bez vědomí jeho 

nadřízených. Funkcionáři, se kterými takto tajně jednal, jeho pokyny považovali za důvěrnou 

vnitrostranickou směrnici a bezvýhradně se jimi řídili. 

Ústřední vedení byl sice vnitřně diferencovaný orgán, jehož členové respektovali jis

tou hierarchii zejména ve vztahu k prvnímu tajemníkovi a především před veřejností, ale i 

před ostatními komunisty včetně členů ÚV vystupovali zásadně jako monolitní útvar, ve kte

rém panuje družná soudružská nálada a nevyskytují se žádné rozpory. Navzdory faktu, že 

k tomuto stavu mělo předsednictvo hodně daleko (vždyť doslova jen několik let před popiso

vaným obdobím se členové nejvyššího vedení komunistické strany navzájem posílali do vě

zení a na popraviště), snažili se tak demonstrovat jednotu vedení, která pro ně představovala i 

záruku jednoty strany a tím pádem také uchování její vedoucí úlohy v československé společ

nosti. ll) 

Naprosto suverénní moci předsednictva v komunistické straně nahrával také fakt, že 

ÚV KSČ fungoval vůči němu v naprosté podřízenosti. V rozporu se stanovami, ve kterých se 

psalo o ÚV KSČ jako o nejvyšším orgánu strany mezi sjezdy, se ústřední výbor proměnil 
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ve schvalovací mašinérii návrhů z předsednictva. Dokladem této skutečnosti je fakt, že ÚV 

v popisovaném období nedostal k hlasování ani jednou více než jednu variantu návrhů usne

sení. Sporadicky zaznívající kritika tohoto stavu byla umlčována "subjektivistickým" řízením 

zasedání jeho předsedajícím - kritici nedostávali slovo, nebo bylo zasedání ukončeno ještě 

před tím, než zazněly všechny diskusní příspěvky. 12) 

Ovšem moc předsednictva ÚV KSČ se nevztahovala pouze na vlastní stranu. Po úno

rovém převratu z roku 1948 komunisté prostřednictvím jim oddaných :frakcí proměnili zbylé 

politické strany v nesvéprávné satelity. Pak už jim nic nebránilo dosadit své členy (případně 

poslušné členy satelitních stran) do vedení všech státních, hospodářských, kulturních a spole

čenských institucí (nebo je zrušit). Ti pak podle základního principu fungování komunistic

kých stran, tj. bezpodmínečné poslušnosti nižších složek strany vůči vyšším - tzv. demokra

tického centralismu, vykonávali všechny příkazy stranického vedení. To tímto způsobem 

mohlo zasahovat prakticky do všech veřejných záležitostí po celé zemi. 

Svým postupem do předsednictva ÚV KSČ se Jozef Lenárt stal členem jakési "super

vlády" s mimořádně koncentrovanou mocí, zasahující takřka do všech sfér života českoslo

venských občanů, která v sobě spojovala pravomoci stranické, parlamentní, prezidentské a 

vládní. Zařadil se tak do nejvyššího rozhodovacího okruhu v tehdejším Československu a 

ocitl se v pozici jednoho z nejmocnějších mužů v celé zemi. 
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1963 -1967 

VYŠETŘOVÁNÍ PROCESŮ Z 50. LET 

Po svém povýšení do nejmocnějšího řídícího orgánu KSČ postoupil Jozef Lenárt 

17. září 1963 také do jedné z nejvyšších funkcí státních. Byl jmenován předsedou vlády. Jeho 

předchůdce Viliam Široký byl odsunut z funkcí do penze pro podíl na nezákonných procesech 

v padesátých letech. 

Tento nucený odchod se netýkal pouze Širokého, ale byl součástí širšího trendu změn 

na vedoucích postech nastartovaného po XX. sjezdu KSSS v únoru 1956. Na něm N. S. Chruš

čov přednesl referát, ve kterém odhalil zločiny Stalinovy éry. Podle Chruščova byl však po

chopitelně vinen pouze Stalin osobně, nikoliv komunistický systém jako celek nebo další čle

nové vedení včetně Chruščova samotného. Tento referát nebyl určen k širšímu zveřejnění a 

členové komunistické strany s ním byli seznamováni postupně. 

Například Alexander Dubček, který v té době stále ještě studoval na VŠP v Moskvě se 

o něm dozvěděl pouze díky nadstandardním vztahům s ruskými studenty: "Moji ruští přátelé se 

dozvěděli o Chruščovově tajném projevu na Xx. sjezdu KSSS dva týdny po tom co byl před

nesen. Do školy přišel činitel ÚV KSSS a přečetl jim výňatky na stranické schůzi. Žádný text 

nebyl k dispozici. Byla to přísně tajná vnitrostranická informace a zahraničním studentům VŠP 

nikdo nic neřekl- ani tehdy, ani potom."l) 

Sjezdu KSSS se samozřejmě účastnily také delegace komunistických stran z vazalských 

zemí Sovětského svazu. Mezi nimi nemohla chybět československá v čele s Antonínem No

votným. Ten se vrátil domů později než ostatní členové delegace, protože se po sjezdu účastnil 
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porady šéfů stran zemí sovětského bloku. Zde obdrželi úplné texty Chruščovova referátu a po

kyny, jak s nimi seznámit organizace strany. 

Na březnovém zasedání ÚV KSČ pak Novotný vystoupil s vlastním referátem, ve kte

rém přetlumočil podstatnou část Chruščovovy kritiky Stalina. Pouze pasáže týkající se Got

twalda byly na nátlak většiny členů vedení zmírněny.2) 

Odtud pak putoval Novotného projev prostřednictvím nižších složek až k základním 

organizacím. Na způsob jeho předávání a na jeho přijetí straníky vzpomíná Karel Kaplan: 

"V době, kdy proběhl XX. sjezd KSSS, jsem pracoval na krajském sekretariátě v Pardubicích. 

Svolali nás a přečetli nám Novotného projev s některými Chruščovovými pasážemi o Stalino

vi. Nejdřív bylo mrtvé ticho, potom vstal vedoucí zemědělského oddělení, povahou sedlák, a 

řekl: "Jak na to koukám, Stalin byl obyčejný zl?činec." Dva nebo tři z nás ho okamžitě začali 

mírnit. Naším úkolem pak bylo předat Novotného a Chruščovův referát dál, nižším složkám 

strany, a vysvětlit ho na schůzích. Konaly se vždycky dvě: na první se přečetl projev a na druhé 

k němu byla diskuse. Někdy to bývaly pohnuté výjevy. Zažil jsem třeba, jak nějaké soudružky 

plakaly pro Stalina ... Emotivní stránka věci byla silná.,,3) 

Avšak informace o zločinech Stalinovy éry proskočily na veřejnost a diskuse, která se 

měla odehrát výhradně na půdě strany, začala nabírat pro komunistické vedení nežádoucích 

rozměrů. Tím spíš, že se začala ozývat kritika i domácích poměrů v Československu. Ačkoliv 

se Novotný snažil pomocí návrhu nové pětiletky odlákat pozornost k materiálním záležitostem 

a na důkaz schopnosti vypořádat se s dědictvím období "kultu osobnosti" odstavil s pomocí 

dalších členů vedení Alexeje Čepičku, který jakožto symbol tohoto období číslo jedna byl ide

álním obětním beránkem, kritika poměrů neustávala. Naopak se k ní přidávalo stále více zá

kladních stranických organizací. V této situaci se Novotný rozhodl diskusi o závěrech 

Xx. sjezdu KSSS ukončit, a ty, kteří by v ní chtěli pokračovat, označil za nepřátele strany.4) 
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Pod náporem vnějších i vnitřních tlaků (především ze Sovětského svazu i obětí procesů 

či jejich příbuzných) byla zahájena revize politických procesů v Československu ještě před 

XX. sjezdem KSSS. V lednu roku 1955 byla politickým byrem ÚV KSČ ustavena komise, 

kterou vedl tehdejší ministr vnitra Rudolf Barák. "Drobnou" vadou na kráse byl fakt, že někteří 

členové této komise se aktivně podíleli na přípravě procesů v rolích prokurátorů či vyšetřovate

lů. Jejím úkolem však nebylo prověřovat oprávněnost žalob a rozsudků, ale pouze výše trestů a 

to výhradně u procesů z let 1949 -1952. Navíc komise měla zakázáno zabývat se procesem se 

Slánským a spol. Později byl sice rozsah přezkoumávání rozšířen, a to i o proces se Slánským, 

ale nadále se netýkal například velkých procesů s nekomunisty. Tak jak v průběhu práce komi

se vycházely najevo další zločiny spáchané při přípravě a v průběhu procesů, vyvíjelo komu

nistické vedení snahu ochránit především sebe a částečně také Státní bezpečnost, bez které byla 

jeho další vláda nemyslitelná, a pokoušelo se svalit veškerou vinu za procesy na Slánského a 

jeho spolupracovníky v StB. A to dokonce i v těch případech, které se odehrály až po jejich 

uvěznění a odsouzenÍ. 

Závěrečnou zprávu o činnosti komise předložil Rudolf Barák ÚV KSČ v říjnu 1957. 

Avšak nejen v komisi, ale hlavně ve stranickém vedení seděli lidé v čele s Novotným, kteří se 

na procesech různým způsobem podíleli a často z nich měli i osobní prospěch. Ti si pochopi

telně žádnou opravdovou rehabilitaci nezákonně potrestaných, a tím pádem i přetřásání svého 

podílu na nelegálnostech, nepřáli. Navrch je vystrašily události v Maďarsku, a tak se rychle 

vytratil i minimální náznak ochoty k odhalování pozadí procesů. Tomu také odpovídal výsle

dek: snížení či prominutí zbytků trestů formou milosti, aby platnost výroků o jejich vině zůsta

la zachována, několika desítkám postižených bývalých stranických funkcionářů. Ostatních po

litických vězňů se revize procesů nijak nedotkla. Drtivá většina z téměř sedmi tisíc žádostí o 

změnu výše trestu tak byla zamítnuta a do budoucna to tak podle představ stranického vedení 

mělo i zůstat. 5) 
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Obrat v této situaci začal nastávat až po amnestii v roce 1960. Tehdy se značná část ne

zákonně odsouzených spolu s těmi, co byli mezitím podmínečně propuštěni, ocitla na svobodě. 

Mnoho z nich se začalo domáhat obnovy procesů a vytvářet tak tlak na komunistické vedení, 

aby zjednalo nápravu. To by samo o sobě tomuto tlaku bez větších obtíží odolávalo ještě dlou

hou dobu. Ale v říjnu 1961 byl na XXII. sjezdu KSSS velmi silně kritizován kult osobnosti a 

znovu se hovořilo o politických procesech. Jak bylo ve vlastní suverenitu postrádající KSČ 

nepsaným zákonem, bylo bezpodmínečně nutné podněty přicházející ze Sovětského svazu 

aplikovat i v Československu. A tak se v roce 1962 znovu rozběhla diskuse o vyšetření a ná

pravě křivd z padesátých let i ve vrcholných orgánech KSČ. 

Počátkem roku 1962 možnostem nápravy navrch nahrával také politický pád a následné 

uvěznění bývalého Novotného favorita Rudolfa Baráka. Tento muž se po raketové kariéře do

stal do konfliktu se svým ochráncem a podporovatelem, který se jím začal cítit ohrožen. Na 

Novotného popud pak byly odhaleny Barákovy finanční machinace a ten potom skončil ve 

vězení, kde pobyl až do roku 1968. Vedení KSČ tak získalo i obětního beránka, na kterého by 

bylo v případě potřeby možné pohodlně svalit vinu za ostudné výsledky práce revizní komise 

z padesátých let. 6) 

Koncem srpna 1962 tak Novotný předložil politickému byru ÚV KSČ návrh na zřízení 

nové komise, a to ll. září 1962 schválilo směrnice pro její činnost. Po Barákově pádu totiž 

"vyplynuly nové skutečnosti a poznatky, které upozornily na nedůsledné řešení některých pří

padů".?) Zásadní rozdíl oproti Barákově komisi spočíval v tom, že jejími členy nebyl nikdo 

s přímým podílem na vyšetřovaných nezákonnostech. Dále byl rozšířen rozsah prověřování až 

do roku 1954. Předsedou komise byl jmenován tajemník ÚV KSČ Drahomír Kolder a jedním 

zjejích členů se stal i Jozef Lenárt. Jejím úkolem bylo prošetřit výhradně politické procesy 

vedené proti komunistickým funkcionářům·a navrhnout pak opatření k nápravě křivd po linii 

soudní i stranické. 
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Každý z členů komise byl osobně zodpovědný za některou z kategorií, na které byly 

oběti vykonstruovaných procesů rozděleny. Například Smrkovského kauzu měl v rámci tzv. 

národohospodářů na starosti předseda Ústřední komise lidové kontroly Pavol Majling, Slán

ského Kolder a Dubček Švermovou se Šlingem. Jozef Lenárt zodpovídal za pracovní skupinu 

vyšetřující pozadí procesů s tzv. slovenskými buržoazními nacionalisty.8) 

Při svém působení naráželi členové komise na odhalení o metodách přípravy procesů a 

podílu nejvyšších stranických funkcionářů na nich, která, jak uvádí Dubček ve svých pamě

tech, byla šokující: "Například jsem se dozvěděl, že oběti byly podrobeny jak fyzickému, tak 

psychickému týrání. Nepřetržitými výslechy jim odpírali spánek, týrali je nedostatkem vody, 

stravy nebo civilizovaného lékařského ošetření. Drželi je ve studených celách, byli nuceni spát 

na betonových podlahách (i v zimě), vyhrožovali jim krutými opatřeními proti manželkám i 

dětem, když odmítali podepsat vykonstruované přiznání. Zjistil jsem, že nejvyšší českosloven

ští straničtí vůdcové se značně osobně angažovali při těchto represích. Vedoucí straničtí funk

cionáři včetně Novotného si například rozdělovali mezi sebou cennější věci svých někdejších 

přátel a kolegů, které poslali na šibenici - až po hrnce, pánve a ložní prádlo. Z pomyšlení na to 

je člověku zle.,,9) 

Tyto pocity sdílel s Dubčekem i Lenárt. Později v budoucnosti ve svých vystoupeních 

týkajících se vykonstruovaných procesů z padesátých let vždy zdůrazňoval, jaký otřes pro něj 

znamenala odhalení nezákonných metod používaných při jejich přípravě a průběhu. Tento 

otřes mu však nezabránil pragmaticky se přizpůsobit Novotného nátlaku a na jeho přání klást 

překážky plné rehabilitaci nezákonně odsouzených. Co se týká samotných procesů, měl Lenárt 

čisté ruce, protože v inkriminované době na začátku 50. let zastával pouze nepříliš významné 

funkce mimo Bezpečnost i justici a studoval v zahraničí. 

Vzhledem k tomu, že Husák rozsudek nad sebou nikdy nepřijal a protestoval proti ně

mu u stranických orgánů už v průběhu věznění i po propuštění, není vyloučené, že pravdu o 
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procesu s tzv. buržoazními nacionalisty se Lenárt alespoň částečně dozvěděl už dávno před 

ustavením Kolderovy komise přímo od něj a Novomeského, když se s nimi setkal dva roky 

před jejich rehabilitací v bratislavském ateliéru sochaře 1. Kulicha. 10
) 

Komise pracovala sedm měsíců a se zprávou o jejích závěrech se seznámil ÚV KSČ 

počátkem dubna 1963, když ji předtím projednalo předsednictvo ÚV KSČ. Ta pak ve znač

ně zestručněné podobě putovala k nižším složkám strany. Za hlavní viníky byli označeni 

A. Čepička a B. Kopřiva spolu s G. Barešem a R. Barákem, z nichž nikdo už nebyl ve funkci. 

Ale navzdory přáním Novotného, který od komise očekával v podstatě pouze potvrzení závěrů 

Barákova týmu, byli mezi viníky oficiálně zařazeni i dosud vedoucí funkcionáři. Okruh zodpo

vědnosti se však nevztahoval na celé stranické vedení z počátku padesátých let, ale zúžil se na 

K. Bacílka, P. Davida a B. Kohlera, kteří museli opustit své funkce. Zároveň měli být perso

nálně potrestáni i pracovníci Státní bezpečnosti, justice a soudní znalci, kteří se na výrobě pro

cesů podíleli. Značný díl odpovědnosti nesl také V. Široký, ale toho se prozatím ujal sám An

tonín Novotný a držel ho nadále ve funkci předsedy vlády. 1 
1) 

Výsledkem práce komise byla plná rehabilitace některých odsouzených, případně byli 

rehabilitováni pouze po soudní linii pro závažné porušování stranických norem (např. Slánský), 

u některých dalších však bylo i po propuštění z vězení potvrzeno vyloučení z funkcí nebo 

ústředního výboru strany se zjevně patrnou snahou zabránit jim v návratu do důležitých poli

tických funkcí. 12) 

Poslední uvedená varianta se týkala odsouzených v procesu s tzv. slovenskými buržo

azními nacionalisty v čele s Husákem. Lenárt si jednoznačně uvědomoval nesmyslnost obvině

ní vznesených v této kauze. Na druhé straně však nemohl nechat bez povšimnutí Novotného 

odpor k úplné stranické rehabilitaci a návratu do vysokých funkcí zejména v případě Husáka a 

Novomeského. K tomuto postoji měl Novotný více důvodů. Kromě jeho slovakofobie to byla 

snaha ochránit nejen Širokého, ale především sama sebe před nepříjemnými důsledky, které 
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s sebou mohlo přinést přezkoumávání míry jejich osobní zodpovědnosti za tento proces. Svou 

roli sehrála i obava z návratu Husáka do politického života ajeho následné snahy o odvetu. 

Novotnému také rozhodně nemohl vyhovovat ani růst sebevědomí slovenských stranických 

funkcionářů, který by zákonitě musel nastat poté, co by odpadla možnost obvinit je 

z buržoazního nacionalismu při jakékoliv jejich činnosti odporující představám centra. Jejich 

sebevědomější přístup by pak v Novotného úvahách vedl i k novému nežádoucímu otevírání 

postavení Slovenska v ČSSR a následné snaze o revizi ústavy z roku 1960 (postupem doby se 

také většina z těchto Novotného obav naplnila). 

Lenárt tak byl v zájmu svých dobrých vztahů s Novotným postaven před nutnost kori

govat zjištění učiněná jím řízenou pracovní skupinou a najít nějaký kompromis mezi Novotné

ho zájmy a neudržitelností obvinění z tzv. buržoazního nacionalismu. Komise pod jeho vlivem 

nakonec přišla s návrhem na úplnou rehabilitaci po soudní linii a navrácení členství ve straně 

všem odsouzeným v procesu s tzv. buržoazními nacionalisty. V případě Ivana Horvátha, který 

zemřel již v roce 1960 na následky špatného zacházení ve věznici, a proto bylo jisté, že si ne

bude dělat nárok na návrat do funkcí, komise navrhla dokonce i plnou stranickou rehabilitaci 

(Lenárt se zasazoval také o očištění Vlada Clementise popraveného v procesu se Slánským a 

spol.). Zároveň však při projednávání výsledků práce Kolderovy komise v předsednictvu strany 

kritizoval nejen strůjce procesů, ale především Husáka a Novomeského za chyby ve vede-

ní povstání způsobené nacionalismem. Z toho vyplynul závěr, že do vězení byli sice posláni 

neprávem, ale jejich kritika přednesená Širokým na IX. sjezdu KSS, kde byli označeni za naci

onalisty a zbaveni funkcí, byla oprávněná. Usnesení tohoto sjezdu tak měla zůstat nadále 

v platnosti a plná rehabilitace po stranické linii spojená s návratem do funkcí nepřicházela 

v úvahu. 13) 

Takové závěry samozřejmě Husáka a Novomeského pobouřily a oba ve svých dopisech 

z 1. a 10. května 1963 žádali plnou stranickou rehabilitaci. 14) Na jejich straně navíc stála slo-
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venská komunistická i nekomunistická veřejnost a vyvíjela tlak na stranické vedení, aby do

vedlo rehabilitace do konce. Významnou roli zde sehráli slovenští spisovatelé a novináři: "Na 

konferenci slovenských spisovatelů v Bratislavě 22.4. 1963, která předcházela sjezdu (III. 

sjezd Svazu čs. spisovatelů - poznámka L. C.), bylo slavnostně obnoveno členství Ladislavu 

Novomeskému, který pak přednesl na sjezdu dlouhou obhajobu popraveného Clementise. 

Sjezd v Praze se pak nesl ve znamení kritiky "kultu", a to jak od českých, tak i od slovenských 

spisovatelů.,,15) Obdobná kritika zazněla i na sjezdu Svazu slovenských novinářů v Bratislavě 

ve dnech 27. - 28.5. 1963, kde Mieroslav Hysko jako viníka kromě politických mrtvol jmeno

val i Širokého, který byl stále ještě ve funkci a nepřímo ho tak vyzval k odstoupení. Sjezd také 

vyslovil požadavek, aby Husák a další mohli veřejně obhájit své názory. Toto vystoupení bylo 

navrch následně publikováno i v oficiálním deníku Pravda. 16) 

Avšak Novotný neměl v úmyslu bez boje ustupovat opozici. Proto podnikl v doprovodu 

Dubčeka cestu po Slovensku, kde se 12. června 1963 na komunistickém aktivu v Košicích po

kusil o protiútok. Ve svém projevu pohovořilo "splývání" českého a slovenského národa, čímž 

vyvolal na Slovensku silnou vlnu nevole, odmítl jakékoliv změny v ústavě z roku 1960, ale 

především napadl a odsoudil kritiky z řad novinářů, jejich vynášení vnitrostranických záleži

tostí (rehabilitací) na veřejnost, a opakoval obvinění z tzv. buržoazního nacionalismu. 17) 

Dubček jeho vystoupení nejenom neschvaloval, ale kritiku novinářů naprosto oprávně

ně považoval za kritiku vlastní osoby za nedostatečnou kontrolu tisku. Nechtěl však riskovat 

předčasný střet s Novotným, a proto podle přísloví o vlkovi a koze ve svém projevu o několik 

dnů později pokáral Hyska za to, že zveřejnil svou kritiku bez předchozí konzultace s ÚV KSS, 

aniž by z jeho jednání vyvozoval jakékoliv další důsledky. 18) Mnohem důležitější však bylo, že 

Dubček vystoupil s už předem připravenou a schválenou rezolucí předsednictva ÚV KSS, po

žadující vytvoření zvláštní komise pro přešetření obvinění z tzv. buržoazního nacionalismu: 
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"Byl to pečlivě připravený požadavek a ani předsednictvo ÚV KSČ v Praze ho nemohlo vyvrá

tit."l9) 

Pod tímto tlakem nakonec Novotný připustil koncem června 1963 vznik tzv. Barnabit

ské komise (pojmenované podle jejího sídla v klášteře barnabitek na Hradčanském náměstí v 

Praze přebudovaném na reprezentační stranický objekt pro ubytovávání zahraničních návštěv), 

která měla za úkol tato obvinění přešetřit už od období druhé světové války.20) Novotný doufal, 

že nově ustavená komise při patřičné manipulaci potvrdí závěry Kolderovy komise. K těmto 

pokusům podle svědectví členů pracovních skupin z řad historiků skutečně docházelo pro

střednictvím omezování přístupu k potřebným dokumentům a osobnímu nátlaku Novotného 

exponentů Sabolčíka a Kouckého. Jistá změna ve špatném přístupu k dokumentům nastala až 

potom, co se Novotný rozhodl obětovat Širokého, kdy se jich náhle vyrojila celá řada, ale zato 

ukazujících výhradně na něj?l) 

Předsedou komise byl jmenován J ozef Lenárt. Přestože se dá téměř s jistotou předpo

kládat, že do funkce předsedy komise byl jmenován především proto, že od něj Novotný oče

kával poslušné úsilí o ovlivnění jejích závěrů v neprospěch nezákonně odsouzených, nepodaři

lo se mi objevit žádný dokument ani vzpomínku pamětníků vypovídající o podobné snaze 

z Lenártovy strany. 22) Naopak nedlouho před jmenováním premiérem byl Lenárt pověřen vede

ním rozhovorů s Husákem. Na setkání s ním přizval také Dubčeka a společně probrali všechny 

nejasnosti týkající se Husákovy perzekuce. Oba z tohoto setkání vyvodili shodné závěry a ko

misi dali doporučení k Husákově plné stranické rehabilitaci. Dalších jednání v zimě 1964 

o Husákově zařazení po jeho návratu do strany (Novomeský neprojevilo funkce žádný zájem) 

se už Lenárt nezúčastnil. 

Tento obrat v Lenártově chování, v podstatě směřující proti Novotného zájmům, souvi

sí s postupem práce komise, kdy byla čím dál tím zjevnější neudržitelnost obvinění z buržoaz

ního nacionalismu nejen po linii trestní, konstatovaná už Kolderovou komisí, ale i po linii stra-
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nické. Pod tlakem těchto okolností se Novotný rozhodl zbavit Širokého, jenž byl dosud 

pod ochranou prvního tajemníka. Aby odvedl pozornost od vlastního podílu na tomto procesu, 

musel svalit veškerou zodpovědnost právě na Širokého a podle toho manipuloval s komisí. 

Právě v tomto období nastala už výše zmíněná změna v dosud váznoucím přísunu dokumentů 

požadovaných historiky z pracovních podkomisí. Výrazně sice stoupl počet dostupných archi

válií, ale zároveň byly podrobovány selekci, aby Širokého vina zastínila podíl ostatních členů 

komunistického vedení z počátku 50. let.23
) 

Za Lenártovým doporučením na Husákovu plnou stranickou rehabilitaci tedy nej sou je

ho pevné zásady, hluboké lidství a láska k pravdě, jak čtenářům podsouvá jeho oslavný životo

pis.24
) Lenártova náhlá a u něj naprosto nezvyklá odvaha pramenila z vědomí, že Novotný si už 

uvědomil nemožnost znovu ovlivnit závěry komise podle jeho představ, je připraven obětovat 

Širokého a připustit plné stranické rehabilitace u Husáka a spol. Tím pádem bylo možné do

sáhnout bez roztržky s prvním tajemníkem, kterou nebyl Lenárt ochoten za žádnou cenu pod

stoupit, zrušení obvinění z nacionalistické ideové úchylky, jež podporoval i Lenárt, protože 

otevíralo cestu pro iniciativu na zlepšení postavení slovenských národních orgánů v ČSSR, jíž 

byl nakloněn. 

Místo v komisi po Lenártovi zaujal Vladimír Koucký. Přes veškerou jeho snahu 

ovlivnit její práci a odmítavé stanovisko kjejím závěrům jednoznačně prohlásila celou záleži

tost za vykonstruovanou. Její členové doporučili zrušení veškerých vznesených obvinění v této 

záležitosti a provedení plné stranické rehabilitace všech nezákonně potrestaných. Začát-

kem prosince 1963 byly návrhy komise projednány na zasedání PÚV KSČ, kam byli jako hos

té pozváni členové předsednictva ÚV KSS. Lenárt zde v diskusi vystoupil opět s kritikou za

měřenou na Husáka: vytýkal mu neosvobození Ďuriše a Širokého z věznice v Nitře, účast na 

propagandistickém zájezdu na Ukrajinu pořádaném vládou Slovenského štátu, chyby ve stra

nické práci v povstalecké armádě, nedostatečné řešení rolnické politiky atd. - ale tentokrát mu 
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již nepodsouval jako důvod pochybení nacionalismus. Předsednictvo ÚV KSČ se pak na svém 

zasedání 17. prosince 1963 rozhodlo předložit ústřednímu výboru strany návrh usnesení schva

lující závěry Barnabitské komise.25
) ÚV KSČ toto usnesení na svém nejbližším plénu schválil a 

učinil tak až do vzniku Pillerovy komise v roce 1968 tečku za rehabilitacemi. 

Přes mnoho nedostatků znamenala práce Kolderovy a Barnabitské komise první krok 

k rehabilitacím. Velkou vadou je především omezenost rozsahu revizí jak personální (pouze 

komunističtí funkcionáři), tak kvalitativní (značná neúplnost soudních a stranických rehabilita

cí). Také označení a potrestání viníků nebylo úplné (například Širokému a spol. bylo zachová

no členství v KSČ). Mezi řadovými komunisty převažovala nevole nad rozsahem informací o 

politických procesech i způsobem potrestání viníků. Množily se tak hlasy volající po plném 

uznání viny všech aktérů nezákonností včetně Gottwalda a dalších členů nejvyššího vedení. 

Ozývala se také kritika požadující přísnější potrestání odpovědných od Širokého, Bacílka, 

K6hlera až po pracovníky StB, justice atd. 

Toto byť omezené přiznání pravdy o 50. letech vyvolalo u většiny komunistů otřes a 

deziluzi. Mnoho z nich se nějakou formou procesů účastnilo (rezoluce a manifestace požadující 

co nejpřísnější tresty), nebo prostě jen v pravost vznesených obvinění upřímně věřilo. Nyní se 

přirozeně cítili podvedeni a začali ztrácet důvěru ve vedení. To mělo za následek vnitrostranic

kou nestabilitu, která přerůstala do celé společnosti (zprávy o odhalování nezákonností prosa

kovaly na veřejnost). V této atmosféře vedení strany muselo vyškrtnout z arzenálu svých me

tod dřívější styl represe a perzekuce ve vlastní straně.26) 

Odhalení zločinné praxe 50. let přineslo také důsledky, které vedení KSČ při ustavová

ní komisí nejspíš nepředpokládalo. Vynucené odchody účastníků procesů znamenaly konec 

naprosté převahy starších členů strany ve vedení a otevíraly prostor pro nástup do vrcholných 

funkcí nejen ve straně a vládě, ale i státní správě, Bezpečnosti a justici, nové, procesy nezkom

promitované, generace funkcionářů, jejichž politická kariéra začala až po druhé světové válce. 
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Mezi ně patřil i Jozef Lenárt, který značnou část období procesů strávil studiem na VŠP 

v SSSR, když předtím zastával poměrně málo významné funkce podnikového ředitele, náměst

ka ministra lehkého průmyslu a řadového člena ÚV KSS, zjejichž titulu se nemohl podílet 

na páchání nezákonností. Stejně jako Lenárt i další noví lidé vnímali společenskou realitu a 

reagovali na její vývoj odlišně od "staré gardy", což bylo spolu s dalším následujícím oslabo

váním pozic starších členů ve vedení strany jedním ze základních předpokladů pro pozdější 

pokusy o reformní vývoj. 
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PŘEDSEDA VLÁDY 

Po pádu Viliama Širokého se JozefLenárt ujal předsednictví orgánu, který v mocenské 

struktuře zaujímal první místo mezi státními orgány. Stejně jako všechny ostatní státní institu-

ce, Národní fronta a každá v ní zahrnutá společenská organizace, však byla vláda prostřednic-

tvím komunistů v ní (u satelitních politických stran se pochopitelně nejednalo o členy KSČ, ale 

o její exponenty v řadách příslušných stran), kteří na základě principu tzv. demokratického 

centralismu plnili pokyny vedení KSČ nebo jeho aparátu, přímo podřízena komunistické stra-

v 1) ne. 

Její členy sice jmenoval prezident, ale až po jejich schválení ÚV KSČ. Navrch byla 

vláda personálně provázána přímo s nejvyšším komunistickým vedením - její předseda a něko-

lik místopředsedů byli v té době členy předsednictva ÚV KSČ. Posun na post ministerského 

předsedy znamenal pro Lenárta i růst vlivu v předsednictvu ÚV KSČ a také rozšíření okruhu 

informací, ke kterým měl přístup. V tomto ohledu se zařadil mezi nejdůležitější členy vedení 

strany zhruba na úroveň vlivnějších tajemníků ÚV KSČ. 

Náplň práce vlády byla předem projednána vedoucími orgány komunistické strany. 

Zpravidla záležitosti vlády předkládal vedení strany ministerský předseda. Ministři však měli 

právo podávat návrhy a zprávy předsednictvu strany také prostřednictvím příslušných tajemní-

ků ÚV KSČ. Vzhledem k závaznosti usnesení předsednictva ÚV KSČ pro vládu, tak někdy 

tohoto práva využívali k prosazení svých návrhů, u kterých předpokládali odpor k jejich schvá-

lení ze strany ostatních resortů, bez jejich projednání ve vládě. V některých případech však 

měli naopak povinnost předkládat své návrhy a zprávy přímo předsednictvu, a to 

v záležitostech týkajících se tzv. nadstavby nebo armády, vnitra a zahraničních věcí (viz. níže). 

28 



Přijaté usnesení pak bylo předáno vládě respektive jejím jednotlivým členům 

k vykonání. Na splnění povinností zadaných vládě dohlížel aparát KSČ prostřednictvím svých 

oddělení, která byla zřízena pro všechny okruhy společenské činnosti. V mimořádně důležitých 

případech prováděl kontrolu příslušný tajemník ÚV nebo dokonce přímo vedení KSČ. Z kom

petence vlády byla také fakticky vyjmuta armáda, Státní bezpečnost včetně rozvědky a zahra

niční politika. Tyto záležitosti řídila přímo příslušná oddělení ÚV KSČ a ministerstvům příslu

šelo pouze finanční a technické zajištění těchto resortů. 2) 

Podřízené postavení vlády také výstižně charakterizuje Zdeněk Mlynář: "Veliká chyba, 

které se dopouštějí lidé věci neznalí, je posuzovat skutečný vliv ve struktuře politické moci 

jenom nebo především podle formálního postavení lidí v různých funkcích. Pro takové lidi je 

československý ministr významnější osobností než vedoucí oddělení v aparátu ÚV KSČ - a to 

je samozřejmě omyl. Vedoucí oddělení ÚV KSČ totiž prakticky nikterak nezávisí na ministro

vi, ale naopak, ministr v mnohém závisí na něm. Neboť on má mnohem blíže ke skutečnému 

mocenskému centru, ke stranickému politbyru. On také rozhodujícím způsobem ovlivňuje 

jmenování, povyšování nebo naopak pád všech ministrových podřízených a konečně i ministra 

samého. 

Pro člověka neznalého těchto věcí jsou proto některé úkazy každodenního života ve 

světě moci ve východoevropských totalitních systémech nepochopitelné. Kdyby například vi

děl, jak generál na inspekci u vojenského útvaru náhle nechá bez povšimnutí stát všechny své 

plukovníky a majory, s napřaženou pravicí se vrhne ke kapitánovi stojícímu nenápadně v řadě 

nastoupeného vojenského útvaru a přátelsky s ním začne rozprávět, pomyslí si, že generál je 

podivín nebo blázen. Ve skutečnosti však onen kapitán je referentem z branného oddělení ÚV 

KSČ a odbývá si zde svých povinných třicet dnů vojenského cvičení. A generál i jeho plukov

níci a majoři vědí, že jenom zdánlivě je to jejich podřízený, že ve skutečnosti jejich šarže, 

funkce i platy, kariéry a pády může tento kapitán ovlivnit víc než oni sami.,,3) 
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Ani Čestmír Císař si nedělal iluze o suverénním postavení vlády a své přeložení 

z pozice tajemníka aparátu ÚV do funkce ministra školství chápal zcela správně jako degrada

ci: "Byl jsem si ovšem vědom, že odchod z aparátu ÚV, představujícího vrchol mocenské py

ramidy, znamená sestup do sféry tímto aparátem řízené a ovládané. Člen vlády mohl v očích 

veřejnosti vypadat jako důležitá osobnost, avšak zasvěcení věděli, že nemůže nic zásadního 

rozhodnout, aniž to projedná s tajemníkem nebo vedoucím oddělení ÚV a aniž to schválí vede

ní KSČ.,A) 

Dále je dlužno podotknout, že ani jednotlivá oddělení aparátu ÚV KSČ a tím pádem i 

tajemníci, kteří je měli na starost, neměla přes prokl.amovanou rovnost stejnou vážnost a důle

žitost. Ta závisela také na tom, zda byl konkrétní tajemník členem předsednictva ÚV KSČ. 

Silné postavení pramenící z jejich mocenského významu měla například 1. organizačně politic

ké a VIII. státně administrativní oddělení. Tato oddělení od 50. let zpravidla řídil osobně první 

tajemník (později přenechal Novotný řízení 1. oddělení Jiřímu Hendrychovi a VIII. oddělení 

Miroslavu Mamulovi). Jejich pracovníci (zejména VIII. oddělení) si byli vědomi svého posta

vení a vůči ostatním pracovníkům aparátu vystupovali důležitě a tajuplně. S) 

Ani uvnitř aparátu samotného nebyla zdaleka vždy rozhodující hierarchie jednotlivců a 

důležitou roli mohly kromě zásadních skutečností (např. práce pro sovětské zpravodajské služ

by) hrát i zdánlivé maličkosti: "V šedesátých letech, za vlády Antonína Novotného, bylo napří

klad důležitým kritériem skutečného vlivu to, zda někdo patřil, nebo nepatřil do úzké party, 

která s Novotným hrála mariáš. Krajský tajemník strany nebo ministr, kteří s Novotným mariáš 

hráli, měli někdy větší vliv a moc než tajemníci ÚV KSČ, kteří s ním nehráli. 

Ale i ti, co karty hráli, i ti, co karty nehráli, a koneckonců i Novotný sám, se velmi po

zorně chovali k některým zdánlivě řadovým a bezvýznamným referentům aparátu KSČ. Když 

jsem se s tím v praxi setkal a divil jsem se, proč tajemník náhle váhá udělat něco proti názoru 

řadového referenta, ačkoli jinak vždy autoritativně prosazoval svůj názor, poučil mě tento ta-
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jemník: jsou někteří soudruzi v aparátu, a když s nimi mluvíš, je to jako bys mluvil v Moskvě. 

Vědět, kteří soudruzi to jsou, bylo pro praktický život ve vyšších stranických aparátech důleži

tější než mít doktorát Vysoké školy stranické.,,6) 

V porovnání s dneškem byla Lenártova vláda velmi početným útvarem. V letech 1963 -

1967 měla 22 ministerstev, 5 členů předsednictva a 9 ministrů bez resortu nebo předsedů stát

ních komisí. Toto vysoké číslo bylo způsobeno především velkým množstvím ekonomických 

odvětvových ministerstev. Každý ministr měl početný aparát, takže v roce 1967 vláda zaměst

návala na ministerstvech přes 150 náměstků, více než 600 vedoucích odborů a vysoce přes tisíc 

vedoucích oddělení. K nim samozřejmě další tisíce řadových úředníků. 7) 

Tato početnost zákonitě významným způsobem snižovala akceschopnost vlády a proto 

politbyro ÚV KSČ schválilo v roce 1959 jednací řád (tehdy byla vláda ještě početnější než za 

Lenárta), který přesouval těžiště činnosti vlády na její předsednictvo. Zároveň byl zaveden 

termín plénum vlády. To se scházelo podle potřeby a mělo vykonávat spíš kontrolní činnost 

nad plněním usnesení stranických orgánů. Za Lenártova předsednictví byl vytvořen ještě další 

útvar a to operativní porada předsednictva vlády. Té se účastnili jen ministři a místopředsedo

vé, jejichž resortů se projednávaná problematika přímo týkala. Přijatá usnesení však byla pre

zentována jako usnesení celého předsednictva. 

V roce 1962 byly schváleny další zásady vládní činnosti, které platily i později za Le

nárta. V nich bylo stvrzeno, že jakékoliv záležitosti týkající se ministerstev obrany, vnitra a 

zahraničních věcí předkládají příslušní ministři k projednání přímo politickému byru ÚV KSČ 

a ne vládě. Také v případě tzv. nadstavby (tj. tisk, televize, rozhlas, ideové a pedagogické pro

blémy ve školách atd.) předkládali tyto problémy politickému byru příslušní tajemníci ÚV 

KSČ. V těchto zásadách bylo navíc posíleno postavení předsednictva a místopředsedů vlády 

oproti plénu. 8) 
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Předsednictvo vlády se scházelo každý týden a po mnoho hodin projednávalo problémy 

náležející v nekomunistických režimech vládě celé. Na pořadu jednání dominovaly ekonomic

ké záležitosti. Mimoekonomickými věcmi se vláda zabývala většinou jen v případech jejich 

zásadní politické důležitosti, nebo když jí to uložilo předsednictvo ÚV KSČ. 

Jozef Lenárt řídil schůze tolerantně a nechával prostor pro vyjádření každému ministro

vi, i když si jednotliví členové vlády ve svém významu nebyli podobně jako v jiných stranic

kých nebo státních orgánech rovni. Největší vliv měli šéfové silových a státem preferovaných 

hospodářských resortů (tj. plánování, financí, energetiky, těžkého strojírenství atd.) Mimořád

nou pozici mezi nimi měla Státní plánovací komise, jejíž význam byl úměrný obrovské důleži

tosti přikládané plánu v komunistickém pojetí řízení hospodářství. Její šéf si byl spolu 

s ostatními vedoucími privilegovaných resortů velmi dobře vědom svého postavení a dokázal 

suverénně prosazovat své zájmy na úkor resortů, které pro komunistický režim nebyly prioritní 

(například školství, kultura, spotřební průmysl atd.). Důležitost přikládaná jednotlivým minis

terstvům samozřejmě měla vliv i na množství přidělovaných prostředků, se kterými hospodaři

ly a na platy jejich zaměstnanců. Dle tohoto kritéria je možno rozdělit ministerstva do tří sku

pin: mezi již zmíněnými silnými a slabými ministerstvy jsou ještě střední (spravedlnost, zdra

votnictví atp.). 

Disproporce mezi jednotlivými ministerstvy v jejich vlivu a množství jim přidělova

ných prostředků, případně v názorech na řešení jednotlivých problémů, vedly často ke sporům 

mezi ministry. Celkově se dá říci, že mezi nimi panovala nechuť k podřizování vlastních zájmů 

zájmům ostatních resortů nebo celostátním prioritám. Tento jev si získal i vlastní pojmenování 

- tzv. resortismus. Napjaté vztahy panovaly zejména mezi hospodářskými resorty a SPK. Ko

ordinace zájmů bylo dosahováno téměř výhradně nátlakem shora. Jedině ministři obrany, vnit

ra a zahraničních věcí nemuseli téměř nikdy bojovat za více pochopení pro své nároky, protože 

jejich resorty měly nejvyššími stranickými orgány zaručeny pokrytí všech jejich potřeb.9) 
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Na počátku 60. let vláda jako orgán svými nařízeními řešila záležitosti, které měly pří

slušet parlamentu a mít formu zákonů. Oproti vládním nařízením, tak bylo vydáváno výrazně 

méně zákonů. Tento stav umožňovala skutečnost, že se Národní shromáždění v komunistickém 

systému proměnilo v bezvýznamnou a všemi přehlíženou instituci, která měla jediný význam 

jako demokratická kulisa režimu. Kandidáty do parlamentu vybíraly podle směrnic z ústředí 

okresní a krajské výbory KSČ a po schválení jejich závěrečného seznamu předsednictvem ÚV 

KSČ již bylo jejich zvolení vzhledem kjediné kandidátce NF jisté. 

Stejně formální jako volba kandidátů byl i výkon jejich poslaneckých mandátů. Záko

nodárná činnost Národního shromáždění spočívala fakticky v tom, že se jednou za čas sešli 

poslanci, aby odhlasovali předem schválené návrhy zákonů, na kterých nemohli prakticky nic 

změnit. Kontrolní funkce parlamentních výborů v podstatě neexistovala a pokud nějaké připo

mínky k práci vlády vůbec vznikly, ministři je většinou ignorovali: "Hodnocení činnosti Ná

rodního shromáždění v roce 1964 za uplynulé volební období projednávané právní komisí a 

vedením KSČ uvádělo, že parlamentní výbory měly celkem 320 schůzí a přijaly 107 závěrů 

pro příslušné státní orgány. Většinu z nich však ministerstva nebrala na vědomí."IO) 

Po Lenártově nástupu do funkce se sice v důsledku poklesu počtu vládních nařízení vy

šlých ve Sbírce zákonů začala jejich převaha oproti zákonům schváleným parlamentem snižo

vat, ale postavení parlamentu se začalo měnit až v druhé polovině šedesátých let. Jeho tehdejší 

předseda Bohuslav Laštovička dosáhl u Novotného změnu způsobu projednávání osnov záko

nů ve stranickém vedení (také to považoval za svůj největší úspěch v této funkci). I I) 

Napříště předsednictvo ÚV KSČ dávalo ministerstvům jen jakési rámcové zadání záko

nů. Vláda pak vypracované osnovy nových zákonů předkládala k projednání parlamentním 

orgánům. Teprve pak zákon i s jejich připomínkami a svým komentářem k nim předávala před

sednictvu ÚV KSČ. Po zapracování doplňků či změn nařízených předsednictvem měla začít 

teprve vlastní příprava úplného znění návrhu zákona. 12) Na naprosté podřízenosti parlamentu a 
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vlády komunistickému vedení se sice vůbec nic nezměnilo, ale členové vlády se museli začít 

učit přikládat práci parlamentu přece jen o něco málo větší význam a alespoň částečně korigo

vat přezíravé postoje kjeho připomínkám. 

Období zavádění tzv. nové soustavy hospodářského řízení s sebou přineslo i otázku 

změn v uspořádání a náplni činnosti ministerstev a národních výborů. Podkladem pro změny 

bylo usnesení ÚV KSČ ze 3. listopadu 1965. Byla vytvořena vládní komise, jejíž práce se při

rozeně zúčastnil i Lenárt, která vypracovala hlavní zásady navrhovaných změn v organizaci a 

práci vlády. V prosinci 1966 tyto hlavní zásady projednalo komunistické vedení. V diskusi se 

členové předsednictva ÚV KSČ ztotožnili s Lenártovým odmítavým stanoviskem k rušení tzv. 

odvětvových ministerstev a jejich slučování. Toto usnesení bylo zdůvodněno především před

časností podobných opatření. Naopak, na Novotného podnět bylo vyčleněním z resortu školství 

vytvořeno samostatné ministerstvo kultury. Dalším bodem jednání bylo zvýšení významu tzv. 

objektivních komisí v činnosti vlády, které se setkalo se všeobecným souhlasem. 13) 

Byly předneseny i návrhy na změnu postavení a náplně práce SPK. V souladu 

s koncepcí nové soustavy řízení se uvažovalo o snížení důležitosti role plánu v říze

ní národního hospodářství a SPK se měla omezit na prognózy ekonomického vývoj e a stano

vování dlouhodobých trendů hospodářské politiky. Tím by se však redukovala všemocná role 

koordinátora v centrálně řízeném systému a SPK by ztratila své nadřazené postavení vůči 

ostatním resortům ve vládě. Zejména toto naprosto suverénní postavení SPK bylo některými 

členy předsednictva ÚV KSČ podrobeno kritice a ozývalo se volání po zřízení dostatečně sil

ného oponenta, uvažovalo se o sloučení ministerstva financí a jedné objektivní komise, který 

by dokázal korigovat některá rozhodnutí SPK. Vedení SPK se samozřejmě ztrátě svého posta

vení a vlivu bránilo a snažilo se změny odvrátit. V tom mu nahrával zakořeněný způsob myš

lení vedoucích funkcionářů (hlavně Novotného), pro které plán zůstával prvořadým nástrojem 

řízení hospodářství a ve vedení KSČ se tak návrh na omezení vlivu SPK neprosadil. 14) 

34 



V prosinci příštího roku projednávalo předsednictvo ÚV KSČ zprávu o úpravách or-

ganizace ústředních státních orgánů, kterou předložil Lenárt společně s Novotným a Štrouga-

lem. Zpráva konstatovala pokrok ve zjednodušování vnitřní organizace ministerstev, slučování 

jednotlivých odborů a zvětšování rozsahu jejich odpovědnosti. Zároveň však kritizovala ne-

chuť ke změnám ze strany ministerstev a přežívající tzv. resortismus. Součástí zprávy byly i 

'h d IV' v, 15) navr y na a Sl opatrem. 

Asi nejzávažnější změnou ve struktuře vládních orgánů bylo rozhodnutí předsednictva 

ÚV KSČ zrušit Státní plánovací komisi, Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi 

pro řízení a organizaci a Státní úřad sociálního zabezpečení a místo nich vytvořit Hospodář-

skou radu. Ta se měla stát vrcholným odborným útvarem vlády pro řízení ekonomiky. Dále 

měla vzniknout ministerstva národohospodářského plánování, veřejných prací, Ústřední ceno-

vý úřad v čele s ministrem, vládní odbor pro otázky řízení a organizace, ministerstvo práce a 

sociální péče a tomu odpovídající pověřenectvo. Hospodářská ministerstva také měla do bu-

doucna zaměřit svou činnost místo na přímé každodenní řízení výroby spíše na stanovování 

dlouhodobých perspektiv ve svých resortech. Tyto nové úkoly vyžadovaly menší počet, ale 

zato lepší vzdělání úředníků. To pochopitelně vyvolávalo na ministerstvech značnou nechuť 

k zavádění změn. Ve zprávě se také nově objevila zásada, že by vláda za plnění svých povin-

no stí byla do budoucnosti odpovědná Národnímu shromážděnL l6) 

Problematika změn ve struktuře a činnosti ústředních státních institucí se sice dostala na 

pořad jednání ÚV KSČ v prosinci 1967, ale konflikt části předsednictva strany a ústředního 

výboru s prvním tajemníkem Novotným a jeho přívrženci ji odsunul do druhořadé pozice. Vy-

puknutí tohoto konfliktu, který vyústil v Novotného odchod z pozice ·prvního tajemníka ÚV 

KSČ, s nejvyšší pravděpodobností zabránilo eskalaci jiného. A to mezi komunistickým vede-

ním a některými členy vlády. 
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Ve vedení strany se už dávno před Lenártovým nástupem do funkce ministerského 

předsedy stalo jakousi tradicí svalovat na vládu vinu za všechny potíže oficiální politiky. Le

nártův předchůdce Široký se tak stával často terčem tvrdé kritiky. Přitom však drtivá většina 

nedostatků neměla příčinu v nedostatečném plnění směrnic a úkolů zadaných vládě komunis

tickou stranou, jak často zaznívalo ve výtkách vládě ze strany komunistického vedení. Naopak, 

problémy přirozeně vznikající v minimálně efektivním přebyrokratizovaném systému řízení 

státu a ekonomiky postrádajícím jakýkoliv za zmínku stojící motivační prvek, často ještě zhor

šovalo vedení KSČ svými nezřídka špatnými a od reality odtrženými pokyny, které musela 

vláda plnit. Ta se pak stávala snadným terčem jen málokdy zasloužené kritiky. 

Výjimkou ze zajeté praxe se nestala ani Lenártova vláda. Vedení KSČ, a v něm přede

vším Novotný, kritizovalo vládu na schůzích ÚV KSČ v listopadu 1965, prosinci 1966 a v září 

1967. 17) Příklad vedení strhnul i nižší funkcionáře, kteří pak utvrzovali řadové občany v dojmu, 

že za všechny nedostatky a problémy, které ztrpčovaly život právě především obyčejným li

dem, nese odpovědnost výhradně vláda případně její jednotliví ministři. 

Nezasloužená kritika však časem vyvolala odpor některých ministrů, a ti neúspěšně 

žádali, aby se Lenárt jako ministerský předseda své vlády zastal. V roce 1965 dokonce padl 

návrh, aby vláda na protest podala demisi. 18) Lenárt, ačkoliv si musel uvědomovat neoprávně

nost výtek, se však neodvažoval postavit proti vedení, jehož byl členem, a především proti 

prvnímu tajemníkovi strany Novotnému, a raději kritiku pokaždé přijímal, jak mimo jiné ilu

strují jeho vystoupení v diskusi předsednictva ÚV KSČ 2. a potom i 4. ledna 1968: "Soudruh 

Novotný se hlavně stavěl kriticky k přílišnému resortismu, že resorty nedrží kolektivní linii, 

vybočují atd. Myslím, že to bylo správné .... V tomto smyslu jsem chápal soudruha Novotné

ho, když říkal, že vláda nevládne.,,19) "Za třetí, pracuji ve vládě, máme dost problémů a těž

kostí v práci vlády. Vidím, že není krize ve straně, ale v uplatňování usnesení. Samozřejmě, 

že se to dotýká významných složek ve státě, v jejichž čele jsem právě já. Takže by bylo 
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v rozporu, abych já šel z této fronty, která neplní a způsobuje těžkosti straně, do funkce prv

ního tajemníka. Jsem přesvědčen, že příčinou krize není soudruh Novotný, ale to že se usne

sení neplní. ,,20) 

Lenárt se nikdy neodhodlal k tomu, aby nazval věci pravým jménem a odmítl jen vel

mi málo zaslouženou kritiku vlády. Místo její důsledné obrany přednesl v listopadu 1965 

pouze výčet zavedených změn v její činnosti, které měly do budoucna přinést zlepšení situa

ce.21 ) Toto očekávání však nemohlo dojít svého naplnění v systému naprosté podřízenosti vlá

dy orgánům komunistické strany ajejich přímého zasahování do její činnosti. Za takových 

podmínek se nemohlo podařit prosadit jakékoliv podstatné změny v postavení vlády. Výsled

kem pak byly některé nevýznamné úpravy technického rázu povětšinou mezi jejími jednotli

vými členy a jejich úřady. 

Kritika z nejvyšších míst se pak opakovala, až na ni v prosinci 1967 odpověděl tehdejší 

ministr dopravy Alois Indra, který ve svém vystoupení odmítl permanentní výtky vládě a nao

pak kritizoval stranické vedení: "Tvrdit, že vláda nevládne, je, myslím velmi, velmi přehna

né ... Správnější asi je (říct - poznámka L. C.), a tak to vidím, že práce vlády je poznamenána 

velmi mnoha nedostatky, že její práce je opravdu málo účinná .. Je to možné vysvětlit jen tím, 

že základní nedostatky v řídící činnosti jsou mimo v~ádu, konkrétně v metodách práce našeho 

ústředního výboru, zejména jeho předsednictva.,,22) Pak ve svém projevu jasně pojmenoval stav 

věcí, se kterými nebyl spokojen: směšování vedoucí úlohy komunistické strany ve společnosti 

s konkrétním řízením státu vládou, vyjmutí celých resortů z pravomoci vlády, absence vyme

zení působnosti mezi stranickými, státními a hospodářskými orgány - projednávání stejných 

záležitostí a z toho pramenící konflikty, rozhodování o ministerských návrzích ve stranických 

orgánech bez znalosti problematiky: "Je u nás stručně, ajá si uvědomuji, že velmi zjednoduše

ně řečeno, je u nás příliš mnoho těch, kdo stále něco kontrolují, prověřují, dávají rady, něco 

připomínají atd. Přímou odpovědnost nemají, často jim chybějí hlubší znalosti problémů, ale 
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jejich stanovisko mívá obvykle v konečné fázi platnost veta. Tyto zakořeněné metody logicky 

oslabují postavení ministrů a jejich osobní zodpovědnost.,,23) Dále kritizoval vnášení neklidu 

do práce vlády a podrývání její autority ve veřejnosti paušální kritikou, nedostatečnou vážnost 

práce ministrů v očích stranických orgánů: "Vláda je vedoucími stranickými funkcionáři kriti

zována při každé příležitosti, na aktivech, na velkých veřejných shromážděních, a to často dost 

nevybíravě. Nikdy nebylo vyřčeno tolik kritiky proti lajdáctví a nekázni jednotlivců i celých 

skupin pracujících v průmyslových závodech, ve stavebnictví, v dopravě či v zemědělství jako 

proti ministrům a ostatním vedoucím hospodářským pracovníkům. Dosud uplatňovaný způsob 

kritiky musel logicky oslabit postavení vlády a její autoritu a tedy i autoritu jednotlivých minis

trů. Postupně se veřejné mínění zformulovalo v názor, že ministři a ostatní vedoucí hospodářští 

pracovníci jsou vlastně příčinou všech našich obtíží, že jsou to vlastně - nechtěl bych to pře

hnat, dávám to do uvozovek - jacísi "škůdci společnosti".,,24) 

Na vztahy mezi stranickým vedením a vládou mělo částečně vliv také její složenÍ. Po

stupně slábla personální provázanost mezi předsednictvem ÚV KSČ a vládou - z někdejších až 

šesti místopředsedů vlády, kteří byli kromě premiéra členy PÚV KSČ, zůstal pouze jeden. 

Byli do ní "odkládáni" funkcionáři KSČ, kteří za sebou měli konflikt s Novotným (například 

Čestmír Císař ad.) Na druhé straně příliv odborníků nejen na místa ministrů, ale především 

do pozic jejich náměstků, který nastal po odchodu starých komunistů a hlavně v roce 1966 

po zavedení praxe, že vysoké úředníky ke schválení vedení strany předkládá vláda a už ne apa

rát, znamenal rostoucí počet lidí, kteří stranická rozhodnutí nepřijímali bez výhrad a přispívali 

tak ke zvyšování napětí mezi oběma orgány. Toto napětí se vyvíjelo v otevřený konflikt, 

v němž by Lenárt stál na straně PÚV KSČ, a kterému nakonec zabránily události spojené 

s Novotného pádem počátkem roku 1968?5) 

38 



Poznámky 

1) Cabada, L., Vodička, K.: Politický systém ČR, Historie a současnost, Praha 2003, 
str. 57 

2) Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968, II. díl, Brno 2002, str. 210 

3) Mlynář, Z.: Mráz přichází z Kremlu, Praha 1990, str. 63 

4) Císař, Č.: Člověk a politik: Kniha vzpomínek a úvah, Praha 1998, str. 258 

5) Kaplan, K.: Aparát KSČ v letech 1948 -1968, Studie a dokumenty, Sešity ÚSD, Pra
ha 1993, str. 31 

6) Mlynář, Z.: Mráz přichází z Kremlu, Praha 1990, str. 64 

7) Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968, II. díl, Brno 2002, str. 211 

8) Tamtéž, str. 216 

9) Císař, Č.: Člověk a politik: Kniha vzpomínek a úvah, Praha 1998, str. 259 

10) Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968, II. díl, Brno 2002, str. 205 - 206 

11) Kaplan, K.: Mocní a bezmocní, Praha 

12) Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968, II. díl, Brno 2002, str. 205 - 206 

13) Tamtéž, str. 217 - 218 

14) Tamtéž, str. 214 - 218 

15) Tamtéž, str. 219 - 220 

16) Tamtéž, str. 220 - 221 

17) Tamtéž 

18) Tamtéž 

19) NAČR, f. 02/1, sv. 55, a.j. 61, b. 0/2 - 1 

20) NAČR, f. 02/1, sv. 57, a.j. 65, b. 1 

21) Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968, II. díl, Brno 2002, str. 221 

22) Felcman, O. a kol.: Vláda a prezident, Ediční řada Prameny k dějinám československé 
krize 1967 - 1970, 8. díl, 1. svazek, Prosinec 1967 - srpen 1968, Praha - Brno 2000 

39 



23) Felcman, O. a kol.: Vláda a prezident, Ediční řada Prameny k dějinám československé 
krize 1967 - 1970, 8. díl, 1. svazek, Prosinec 1967 - srpen 1968, Praha - Brno 2000 

24) Tamtéž 

25) Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968, II. díl, Brno 2002, str. 222 - 223 

40 



HOSPODÁŘSKÁ REFORMA 

Mezi nejdůležitější státní záležitosti v době Lenártova předsednictví vlády patří beze

sporu pokus o hospodářskou reformu. Už s ohledem na to, že ekonomické záležitosti tvořily 

dominantní část vládní agendy a její zavádění významně ovlivňovalo návrhy na změny struktu

ry a činnosti vlády, považuji za nutné načrtnout principy reformy a Lenártův podíl na jejím 

prosazování do života. 

Po vítězství komunistů v únoru 1948 tehdej ší Československo pevně zakotvilo 

v tzv. sovětském bloku. Tento fakt s sebou přinesl mnoho změn, které se dotkly prakticky 

všech odvětví lidské činnosti. Výjimkou nebyla a ani nemohla nebýt ekonomika, která se mu

sela přizpůsobit radikálně změněným podmínkám. 

Československo bylo odříznuto od svých tradičních trhů na Západě a spolu s NDR se 

jako jediné dvě průmyslové země ocitly v klubu méně rozvinutých východoevropských a bal

kánských agrárních či poloagrárních států. Tyto země se právě hromadně vydaly cestou urych

lené industrializace a ČSR nesla hlavní tíhu dodávek strojního vybavení pro ně od součástek 

přes kompletní stroje až po mohutné investiční celky (rafinerie, hutě, pivovary, cukrovary, 

elektrárny atp.) 

Ve vyhrocené mezinárodní situaci navíc českoslovenští komunisté pořádali přípravy 

na boj ve třetí světové válce po boku Sovětského svazu. To vedlo k budování mohutné armády 

podle sovětského vzoru. Taková armáda ( a armády dalších komunistických zemí) samozřejmě 

potřebovala ohromné množství zbraní a svými požadavky na ně, jak se zakrátko ukázalo zby

tečně, vyčerpávala kapacity československého průmyslu. Navrch znamenala obrovskou zátěž 

pro státní rozpočet a odčerpávala mnoho pracovníků z hospodářských i jiných sektorů. 
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Počátkem 50. let převzal československý komunistický režim za svůj sovětský model 

centrálního řízení a plánování. K tomuto systému mimo jiné neodmyslitelně patřilo i kolektivi

zované zemědělství a výsadní postavení těžkého průmyslu v národním hospodářství. 

Všechny tyto faktory měly dohromady za následek bouřlivý rozvoj těžkého průmyslu, 

zejména pak odvětví paliv, těžkého strojírenství, zbrojařství, energetiky, hutnictví atp. Tento 

rozvoj, který stejně zdaleka nedosahoval naplánovaných parametrů, byl však realizován na 

úkor ostatních průmyslových odvětví, zemědělství a nevýrobní sféry. To se pochopitelně velice 

brzy odrazilo v nedostatečném množství a kvalitě jimi vyráběného zboží nebo poskytovaných 

služeb a vzhledem k nedostatku investic i v prohlubujícím se zaostávání neprivilegovaných 

odvětví za vývojem ve světě. 

Dalším problémem, na který takto založený investiční boom narazil, byly nedostatečné 

kapacity stavebních a strojních dodavatelů. Vznikl všeobecný nedostatek výrobních činitelů. 

Dodací lhůty o léta přesahovaly plánované termíny pro dokončení rozestavěných investic -

pouze 1/5 vložených investic z let 1949 - 1955 se projevila jako skutečný přírůstek základních 

fondů. Zbylých 80% uvázlo v přírůstku nedokončené výstavby. I) 

Zklamáním skončily naděje vkládané komunisty do zaváděného sovětského modelu 

řízení. Jejich představy o tom, že centrální plán, rozepsaný na jednotlivé podniky a uvnitř pod

niků až na jednotlivé pracovníky (někteří plánovači definovali výkonové a jiné normy jako 

nejmenší částečky celostátního plánu), bude disciplinovaně plněn, zvláště bude-li toto plnění 

včas řídícími orgány kontrolováno a vymáháno, se brzy ukázaly jako pouhá iluze. 

Chování ekonomických subjektů, zejména zestátněných podniků, nebylo ve skutečnosti 

ušlechtile normativní, jak doufali komunisté, ale stále stejně jako v období kapitalismu zištně 

sledovalo jejich vlastní prospěch. Jediný zásadní rozdíl byl v kritériích, podle kterých ho dosa

hovaly. Kapitalistický podnik se snaží získat co nejvyšší podíl tržeb za prodané zboží oproti co 

nejmenším nákladům vynaloženým na jeho výrobu. Socialistický podnik bojuje s centrem pře-
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devším o co nejměkčí normy a snaží se využívat pochybených ukazatelů produktivity práce 

k získání co největších finančních důchodů bez jejich podložení reálným výkonem. 

Při sestavování plánu podniky zpravidla výrazně nadsazovaly své požadavky na spotře-

bu materiálu, pracovních sil, investice a u nových výrobků na náklady ajejich prostřednictvím 

na výši velkoobchodních cen. Centrální plánovací orgány postrádaly dostatek věrohodných 

informací a odborné způsobilosti pro fundované krácení těchto požadavků. Proto používaly 

mechanické škrtání, nejčastěji tzv. indexovou metodu, při níž se k reálně dosaženým číslům 

z předchozího období připočetlo určité procento růstu spotřeby nebo odečetlo snížení nákla-

d o 2) u. 

Racionální chování podniků však bylo deformováno nejen při stanovování plánu, ale 

také při jeho plnění. Úkoly centráln~ch plánů byly do podniků rozepisovány prostřednictvím 

různých plánových ukazatelů, na jejichž plnění bylo vázáno přidělování mzdových fondů, po z-

ději pak i části zisku. V počátcích to byl nejčastěji ukazatel produktivity práce odvozený od 

objemu hrubé výroby. Tento i další ukazatele, zavedené při pozdějších snahách o nápravu, 

však nedokázaly zabránit podnikům, aby získávaly prostředky nepodložené reálnými výkony, 

neplýtvaly při snaze o zvýšení materiálové náročnosti výroby (další z kritérií přinášející vyšší 

důchody), aby ze své výroby nevyřazovaly výrobky z jejich hlediska "nerentabilní", kterých 

byl na trhu nedostatek a místo nich nevyráběly na sklad pro ně výhodné výrobky, po kterých 

však nebyla poptávka. Průvodním jevem pak byly velké ekonomické ztráty a pokles celkové 

efektivnosti československého hospodářství.3) 

Na tuto skutečnost bylo nuceno reagovat i komunistické vedení, které začalo být po 

nepokojích provázejících zavedení měnové reformy v roce 1953 výrazně citlivější na rizika 

spojená s dopady neuspokojivého hospodářského vývoje na životní úroveň řadových občanů. 

Proto únorové zasedání ÚV KSČ· v roce 1957 dalo podnět vládě k přípravě "nové soustavy 

plánování a financování průmyslu". 
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Ekonomická reforma byla koncipována jako jeden celek, ale její zavádění bylo prove

deno ve třech krocích. Prvním z nich byla změna organizace průmyslu zavedená v dubnu 1958. 

Ta spočívala ve vytvoření větších výrobně hospodářských jednotek (dále jen VHJ). Vznikly 

obvykle spojením několika dříve samostatných podniků, představujících podstatnou část nebo 

dokonce celý obor průmyslové výroby. Průběh těcnto spojení měl různé podoby, nejčastěji to 

bylo provedeno způsobem, kdy byl vytvořen větší podnik složený z několika závodů. Řízení 

takového podniku pak přebralo vedení největšího z Nich. 

Toto snížení počtu centrálně řízených podniků mělo vytvořit podmínky pro decentrali

zaci ústředního řízení. Ta spočívala ve zrušení 94 hlavních správ, které doposud operativně 

řídily činnost národních podniků. Jejich pravomoci přešly na nově zřízené VHl Reorganizací 

prošla také ministerstva. Několik jich bylo zrušeno a některá byla sloučena (např. ministerstvo 

automobilového průmyslu a přesnéh0 strojírenství). Jádrem náplně práce ministerstev mělo být 

dlouhodobé a střednědobé plánování rozvoje jednotlivých odvětví, řešení zásadních otázek 

mzdových, cenových, technického a investičního rozvoje namísto dosavadního přímého opera

tivního řízení podniků. 

Podstatu reformy však představoval především druhý krok zavedený na začátku roku 

1959. V jeho rámci se měnil způsob plánování v centru i v podnicích. Nepřinášel s sebou ome

zení role plánu, ale pouze měnil úlohu centra, které se mělo méně angažovat při každodenním 

řízení podniků a klást větší důraz na řešení dlouhodobých, strategických cílů rozvoje hospodář

ství. Nově byla koncipována i tzv. hmotná zainteresovanost podniků i jednotlivců. Podniky 

měly mít v nové soustavě možnost vytvořit svým přičiněním vlastní zdroje jak na rozvoj, tak 

na odměny pro své pracovníky a především tak získat prostor pro samostatné rozhodování o 

jejich užití. 

Posledním krokem byla tzv. mzdová přestavba z druhé poloviny roku 1959. Byly vy

pracovány nové centrálně stanovené tarifně kvalifikační katalogy pro jednotlivá odvětví 
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s cílem posílit jejich podíl na celkové mzdě. V nich byly rozděleny do jednotlivých tříd určují-

cích výchozí podmínky odměňování jednotlivé profese nebo činnosti (spolu s vyžadovanou 

kvalifikací, délkou praxe nebo jinými požadavky na jejich výkon). Více se otevíral prostor pro 

motivaci pomocí prémií například za jakost, úspory materiálu, inovace atp. Zavedeny byly i 

kolektivní smlouvy. Nejednalo se však o smlouvy odpovídající tržním ekonomikám, protože 

základní parametry odměňování byly dány centrálně. Obsah kolektivních smluv zaváděných 

v Československu se omezoval na aspekty tzv. doplňkových mezd například vnitropodniko-

vých pravidel prémiování atp.4) 

Základním předpokladem pro úspěch tohoto pokusu o ekonomickou reformu byl zásad-

ní neměnný centrální pětiletý plán. Platnost dlouhodobých normativů měla být podnikům zaru-

čena po celé období pětiletky. Mělajim tak poskytnout jistotu, že výsledky jejich iniciativy jim 

centrum stejně jako v minulosti neodčerpá, ale budou o nich moci rozhodnout samy. Tento 

základní předpoklad byl však nereálný a plánovacímu centru se nemohlo podařit ho splnit. 

. 
Pokus o reformu následně zcela ztroskotal. 

Jednou z příčin selhání byl naprosto nerealisticky nastavený plán 3. pětiletky, který 

nebyl korigován, ani když už bylo v roce 1961 patrné jeho hroucení. Po XII. sjezdu KSČ sice 

přišly restriktivní kroky, ale ty nepřinesly kýžený efekt. Hlavní příčinou neúspěchu reformy 

však byla "systémově založená neschopnost pružné adaptace ekonomického mechanismu 

s centrálním plánováním na změny vnějších i vnitřních podmínek reálného vývoje".5) Právě 

tato "systémově založená neschopnost" neumožnila pružně reagovat na změny vyvolané roz-

tržkou s Čínou a následným stornováním čínských i sovětských zakázek v Československu, 

které velmi významně přispěly k prohloubení těžkostí československého hospodářství. Tvůrci 

reformy a s nimi i někteří další ekonomové však odmítali uznat za příčinu selhání chyby 

v systému, ale na hlavní příčinu povyšovali úlohu vlivů vnějších vztahů na československý 

zahraniční obchod Giž zmíněná roztržka s ČLR a přehodnocení priorit ekonomického vývoje 
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v SSSR). Centrálně plánovací systém řízení ostatně za příčinu neúspěchů nepovažovalo am 

komunistické vedení, které za původce problémů označilo naopak reformní snahy. 

Nová soustava řízení tak ve skutečnosti přestala fungovat již v průběhu roku 1962, kdy 

byla zrušena záruka pětileté platnosti normativů hmotné zainteresovanosti. V plném rozsahu 

došlo k návratu do původního stavu, jaký se v československém hospodářství vytvořil po zave

dení sovětského modelu plánování a řízení. Od roku 1963 bylo státní hospodářství podobně 

jako v minulosti řízeno na základě jednoročních plánů pod tlakem okamžitých "havarijních 

situací". Přibývajících zásahů vlády a ministerstev se dožadovaly samy podniky, které jen 

s obtížemi nebo vůbec získávaly od svých dodavatelů plánem předpokládané materiály a zaří

zení. V důsledku toho docházelo k nárůstu administrativního aparátu a zcela vymizel prostor 

pro samostatné rozhodování podniků. 6) 

Restriktivní opatření však nepřinášela očekávané zlepšení ekonomické situace. 

Komunistické vedení tváří v tvář alarmujícímu hospodářskému poklesu bylo nuceno vymanit 

se ze zajetí představo neomezených možnostech socialistické ekonomiky a přistoupit na dis

kusi o oživení upadajícího hospodářství. Vážnost situace dokládá také to, že se jí zabýval 

XII. sjezd KSČ v roce 1962. V červnu 1963 vedení KSČ ustavilo komisi pro úpravu řízení a 

plánování. Stejně jako sjezd, tak i tato komise stále spatřovala zdroj potíží v narušení 

centralismu a neplnění plánu, který byl podle nich zcela v pořádku. Zachování centralismu 

však nemohlo dlouhodobě uspět. Bylo čím dál tím zřejmější, že budou nutné hlubší zásahy 

do celé soustavy hospodářského řízení a plánování. Změny měla připravit ekonomická komise 

ÚV KSČ pod vedením D. Koldra. Ten se později dohodl s předsedou vlády Lenártem 

na ustavení odborných pracovních skupin pro přípravu schůze ÚV KSČ, která se měla zabývat 

problémy řízení a plánování. Ekonomická komise se soustředila především na úpravy 

stávajícího systému řízení vylepšením metodiky plánování a ukazatelů pro hodnocení činnosti 

podniků, s pouze částečným využitím peněžně-zbožních vztahů a hmotné zainteresovanosti. 7) 
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Druhý směr se rozvíjel v teoretické rovině. Diskuse probíhala v odborných periodikách, 

denním tisku i na vědeckých pracovištích. V ní se začaly ozývat hlasy zastánců širšího uplat

nění tržního mechanismu. Vedoucí osobností těchto aktivit se stal Ota Šik, který shromáždil 

kolem sebe skupinu stejně smýšlejících pracovníků Ekonomického ústavu Akademie věd a 

dalších ekonomů. Své názory publikoval v odborných pojednáních a vystoupil s nimi také 

na schůzi ÚV KSČ v prosinci 1963. Kvůli nim se dostal do konfliktu s Kolderem, který se sna

žil zarazit zveřejnění jeho článku. Šikovi se nakonec podařilo s Novotného pomocí překonat 

Kolderovy obstrukce. Pomohla mu nejen známost s Novotným z koncentračního tábora, ale 

také fakt, že nebylo zase tak těžké přesvědčit naprostého (nejen) ekonomického ignoranta No

votného, o tom, že Šikovy názory jsou vhodnou alternativou k práci Kolderovy komise, která 

se navíc v očích prvního tajemníka neúměrně protahovala, aniž by přinášela požadované vý

sledky. Z tohoto konfliktu se zrodila tzv. teoretická komise vedená Otou Šikem. Kolder se sice 

snažil její práci všelijak omezovat, například prosadil její přiřazení ke Státní komisi pro orga

nizaci a řízení, ale byl to právě Šikův tým, kdo měl hlavní iniciativu při vytyčování koncepce 

reformy řízení a plánování.8
) 

V diskusi politiků a odborníků tak panovala shoda pouze v tom, že dosavadní systém 

potřebuje změnu, ale na její obsah byla publikována celá řada rozdílných názorů.9) V podstatě 

se nabízely pouze dvě varianty řešení: ponechat stávající systém a pouze upravovat metodiku 

plánování a kritéria ukazatelů produktivity podniků, nebo důsledný přechod na ekonomický 

systém řízení s využitím zbožně peněžních vztahů, hmotné zainteresovanosti a všech ekono

mických nástrojů. Příznivci obou variant se nedají rozdělit podle příslušnosti k nějakému poli

tickému orgánu nebo jiné instituci. Přesto se dá říci, že příznivci první varianty se vyskytovali 

především v řadách plánovacího úřadu (Rozsypal), kdežto druhá varianta měla své zastánce 

hlavně v Ekonomickém ústavu Akademie věd (Šik).IO) 
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Jozef Lenárt patřil k příznivcům druhé varianty, i když zastával postoje poněkud odliš

né od těch Šikových. Lenártovy ekonomické názory zásadním způsobem poznamenala jeho 

životní etapa strávená ve službách koncernu Baťa. Při zasedáních komunistického vedení nebo 

vlády často vzpomínal na efektivní baťovský systém organizace práce a rozhodně se nebránil 

využití některých z těchto zkušeností i v socialistickém Československu. I I) 

Byl příznivcem větší samostatnosti podniků, růstu jejich pravomocí a zainteresovanosti 

na vlastním hospodářském výsledku - včetně rušení nebo raději restrukturalizace ztrátových 

výrob. Zároveň však byl odpůrcem radikálních zásahů do sociální sféry spojených s poklesem 

životní úrovně v důsledku snah o omezení spotřeby obyvatelstva (například návrh na zdražení 

potravin) nebo ztráty pracovních míst, které by musely nutně přijít při opravdově pojaté a dů

sledně provedené očistě hospodářství od ztrátových podniků. Podporoval rozsáhlé zavádění 

ekonomických nástrojů do hospodaření podniků - v roce 1966 se například souhlasně vyj adřo

val k návrhu, aby podniky kryly výrobní investice z vlastních zdrojů nebo z úvěrů, což před

stavovalo zásadní stimul pro zefektivnění investic a racionalizaci hospodaření se základními 

fondy.12) 

S jeho kladným postojem k úsilí o větší efektivitu práce souvisí i jeho podpora opatře

ním na větší hmotnou zainteresovanost zaměstnanců na hospodářských výsledcích podniku. 

Představoval si, že se pomocí nich podaří odbourat rozbujelé absentérství, lajdáctví a výrobu 

zmetků, a i ten nejposlednější nekvalifikovaný pomocný zaměstnanec se začne cítit "spolu

vlastníkem" podniku a bude se podle toho i chovat. Podle Lenárta se základem odměňování 

pracovníků měly stát jejich skutečné výkony podle tržeb podniků. Jinými slovy, zaměstnanci 

se měli znovu naučit chodit do "práce" a ne do "zaměstnání". Tomu měla pomoci i deniveliza

ce mezd a značný pokles pevně daného podílu na jejich konečné výši ve prospěch pohyblivých 

složek (prémie, podíly na zisku atp.), a to zejména u řídících pracovníků. 13) 
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Tato jistě správná snaha však bez dalších zásadních změn systému nemohla sama o so

bě přinést zlepšení dost neutěšeného stavu pracovní morálky československých pracujících. 

Ale komunistické vedení nebylo ochotno přistoupit k razantním zásahům nezbytným pro tako

vé zlepšení (především alespoň přechodné opuštění politiky plné zaměstnanosti s navazujícím 

uzavíráním ztrátových provozů, vytvoření fungujícího trhu práce umožňujícího snadné nahra

zování neschopných zaměstnanců lepšími atd.) a až do pádu jejich režimu se k ničemu podob

nému ani neodhodlalo. Tato neochota pramenila z naprostého rozporu podobných opatření 

se zakořeněným způsobem myšlení komunistických funkcionářů a jejich věroukou obecně, 

v neposlední řadě také z obav o vnitřní stabilitu režimu - vzpomínky na dělnickou vzpouru 

v roce 1953 byly stále živé a většina funkcionářů si uvědomovala, že po ztrátě sociálních jistot 

by měl jejich režim pro řadové obyvatelstvo pramalou přitažlivost. V tomto směru netvořil 

Lenárt žádnou výj imku. 

V období normalizace, kdy se stala materiální korupce československých občanů vý

měnou za jejich lhostejnost k politice základním předpokladem přežití komunistického reži

mu, už podobné zásahy ani nebyly možné. Pokles pracovní morálky tak nezadržitelně nabíral 

masový charakter, až se stal jedním z hlavních faktorů hospodářského a následně politického 

kolapsu režimu - ostatně v systému, kde i ten nejlínější a nejneschopnější pracovník měl bez 

reálného podkladu prací zaručen příjem, ze kterého se dalo vyžít, ani k jinému vývoji dojít 

nemohlo. 

Lenárt se svému rodnému Slovensku a jeho obyvatelstvu snažil prospět po ekonomic

ké stránce, která byla takřka jeho koníčkem. Přispíval k industrializaci do té doby odlehlých a 

zaostalých regionů především na východě a v podhorských oblastech středního Slovenska. 

Zasazoval se za masivní investiční výstavbu na Slovenku, včetně přesměrování investic pů

vodně plánovaných do českých zemí. To se zákonitě nesetkávalo vždy s kladným ohlasem u 
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českých funkcionářů. Obecně se dá říci, že na Slovensku byl v 60. letech učiněn značný po

krok v industrializaci a Lenárt má na tomto faktu nepřehlédnutelný podíl. 

Jozef Lenárt se zabýval také úvahami o úloze plánu a trhu v řízení hospodářství. Byl 

odpůrcem tuhého centrálního dirigismu a snah centra plánovat a řídit chod podniků do posled

ního detailu. Na druhé straně neuznával ani tržní hospodářství. Představoval si skloubení trhu 

s vědecky propracovaným plánováním, které by trh zkoumalo a pružně využívalo. Součástí 

těchto úvah byl i přesun řídících pravomocí více na stranu podniků, při zachování možnosti 

silně angažovaných zásahů vlády a státních orgánů do jejich chodu. 13
) Lenártova koncepce 

spojení plánování s trhem však byla obtížně proveditelná, ne-li nemožná, a v praxi by nutně 

docházelo k potlačování některého ze dvou protichůdných prvků řízení. 

Jedním z hlavních problémů československé ekonomiky byl zahraniční obchod. V něm 

dominoval především dovoz surovin pro těžký průmysl, kdežto hodnota vývozu zboží za ním 

pokulhávala. Československé výrobky navrch čím dál tím citelněji zaostávaly za západní kon

kurencí. To se odráželo v poklesu zájmu o ně i mezi zeměmi RVHP a v jejich nižší prodejní 

ceně na mezinárodním trhu. Výsledkem byla pasivní obchodní bilance a značně se tenčící fon

dy ve volně směnitelných měnách. 15) 

Názory na řešení této situace se stejně jako v jiných případech dost lišily. Ozývaly se 

hlasy volající po radikálním omezení dovozu především na úkor spotřebního zboží atp. Oproti 

těmto návrhům Lenárt preferoval zvýšení dovozu vyspělých zařízení a technologií, společně 

s rostoucím nákupem licencí ve vyspělých západních zemích především pro odvětví se surovi

novou základnou na území Československa. Prostředky na jejich nákup měly pokrýt devizové 

úvěry ze Západu, které by byly spláceny vývozem podstatné části produkce, kterou by nespo

třeboval československý trh. Podstatnou změnou měla v Lenártových představách projít také 

organizace řízení zahraničního obchodu. Výrobní závody měly být propojeny s podniky zahra-
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ničního obchodu do akciových společností, kde by byly obě strany hmotně zainteresovány 

na tržbách z exportu. 16) 

Jako předvídavý racionálně myslící člověk se Lenárt snažil podporovat taková hospo-

dářská odvětví, u kterých předpokládal silný modernizační potenciál a s tím spojený růst jejich 

významu pro budoucnost. Jednalo se o rozmach automobilového průmyslu a jeho kooperace 

s cizími automobilkami spojený s odpovídajícím budováním silniční a dálniční sítě, výstavbu 

jaderných a vodních elektráren, bytovou výstavbu, modernizaci zemědělství, a v neposlední 

řadě také o rozvoj vývoje a výroby elektroniky a výpočetní techniky, v nichž Československo 

·1 v '1 Z' d 17) Sl ne zaostava o za apa em. 

Tyto Lenártovy v mnoha ohledech správné názory, které mohly přinést alespoň částeč-

né ozdravení československé ekonomiky, se však nezřídka v praxi neprosadily vůbec, nebo ne 

v jejich původně zamýšlené podobě a rozsahu. Jinak to ani dopadnout nemohlo v prostředí 

mocenských orgánů, kde se sice téměř každý hlásil k nutnosti změn, ale názory na obsah refo-

rem a tempo jejich zavádění se diametrálně odlišovaly. Lenárt samozřejmě nebyl nějaký samo-

vládce, který mohl bez ohledu na názory jiných členů vlády nebo komunistického vedení auto-

ritativně přikázat plnění svých návrhů a přetlačit tak různé lobby, proti jejichž zájmům kon-

krétní opatření směřovala. Hlavní příčinou však byl Lenártův politický styl vyznačující se až 

do počátku roku 1968 především bezvýhradnou podporou prvního tajemníka Antonína Novot-

ného, jehož rozhodnutí a názory vždy respektoval, i když se s nimi neztotožňoval. S vlastními 

návrhy změn, nejen ekonomické povahy, přicházel zpravidla velmi opatrně - často volil "salá-

movou taktiku", a když vycítil možnost střetu s Novotným, neváhal přistoupit na kompromisy, 

které měnily obsah Lenártových návrhů skoro k nepoznání, nebo je nechal úplně padnout. Tuto 

skutečnost ve svých vzpomínkách velice výstižně vyjádřil i Čestmír Císař: "Tehdy jsem poznal 

Lenártovu linii obezřetné progresivity čili mírného pokroku v mezích zákona. Vystačil s ní pak 

celých pět let až do jara 1968. Měl předpoklady stát se jedním ze skutečných reformátorů, pře-
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devším pro kladný postoj k ekonomickým Feformám, ale zradila ho politická rozpolcenost, 

váhání mezí progresí s jejími riziky a pohodlnějším vyčkáváním.,,18) 

Návrhy reformy se v předsednictvu nesetkávaly s jednoznačným přijetím a peripetie 

spojené s jeho prosazováním zmiňuje ve svých pamětech i jeden z hlavních tvůrců reformy Ota 

Šik: ,,0 reformní návrh se však hned od počátku vedl tvrdý boj, protože Novotným vedené 

politbyro se snažilo skutečnému zavedení tržního mechanismu do hospodářství zabránit a za

chovat dirigistické výrobní plánování. Předložený reformní návrh již v polovině roku 1964 

znovu vracelo reformní komisi s požadavkem, tu či onu formulaci odstranit nebo nahradit ji-

nou. 

Čtyřikrát musela reformní komise návrh přepracovávat. Vždy znovu se soustřeďovaly 

požadavky politbyra především na poslední kapitolu, ve které byly vylíčeny sociálně politické 

podmínky podnikové reformy. Šlo zde o to, omezit přímé stranické zásahy do podnikového 

vedení." 19) 

Po zapracování změn předsednictvo ÚV KSČ konečně 15. září 1964 na společném za

sedání s vládou zásady "Nové soustavy řízení" schválilo. Pokud se týká hlavních principů re

formy daly by se shrnout do následuj íCÍch bodů, které se v podstatě shodovaly s Lenártovými 

názory: 1) hospodářský plán bude doplněn obnoveným trhem a plán bude určovat jen základní 

vývoj ekonomiky a jeho dosavadní direktivy nahradí ekonomické nástroje 2) podniky obdrží 

takovou míru samostatnosti, aby mohly podnikat, a jejich postavení vymezí a zajistí zákon 

3) podniky budou vystaveny tlaku trhu, zahraniční obchod se spojí s výrobou a na vnitřním 

trhu budou zavedeny trojí ceny - pevné, určené centrem, limitované a volné 4) kritérium čin

nosti podniku není plnění plánu, ale výše hrubého důchodu, o jehož použití po předepsaných 

odvodech rozhodují samy podniky 5) na hrubém důchodu závisí úroveň mezd a platů a podni

ky též ponesou důsledky špatného hospodaření. 20) 
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Reforma vešla v platnost po svém schválení plénem ÚV KSČ na jeho zasedání 

17. - 19. ledna 1965. Zatímco její tvůrci prosadili návrhy hospodářského charakteru tak, jak je 

přednesli, s těmi politickými, shrnutými do samostatné části dokumentu o společenských pod

mínkách ekonomického řízení zvané také žlutá knížka, poněkud narazili. Většina členů 

PÚV KSČ, včetně Lenárta, navrhované omezení a ohraničení kontroly podniků politickými 

orgány prostřednictvím zavedení závazných pravidel odmítla z obavy z podlomení vedoucí 

úlohy KSČ v hospodářství. Schválení návrhu by s sebou přineslo značný růst autonomie eko

nomiky v podobě podstatného omezení nebo dokonce zrušení práva kontroly stranických orga

nizací vůči hospodářskému vedení podniků, včetně pravomoci strany mluvit do kádrových 

záležitostí na závodech. Není tedy divu, že se toto opatření, které mohlo ekonomice pouze pro

spět, setkalo s jednoznačným odmítnutím komunistického vedene1
) 

V té době se nepodařilo prosadit ani vznik Hospodářské rady jako ústřední hospodářské 

instituce a zrušení hospodářských ministerstev. Proti tomuto návrhu vystoupil Lenárt i jiní pří

znivci reforem. Nebyl sice zcela zásadně proti rušení ministerstev (nakonec to samé sám poz

ději navrhl), ale nepovažoval tehdejší situaci za vhodnou pro tento krok. Obával se nepřízni

vých důsledků reorganizace všech článků hospodářského řízení naráz.22
) 

Po období příprav nastoupila etapa realizace přijatých usnesení. Tento úkol příslušel 

vládě, respektive jejím jednotlivým ministerstvům, komisím a plánovacímu úřadu, který plnil 

úlohu jakéhosi koordinátora. Šikova komise byla napřed zrušena, ale po nesouhlasných reak

cích příznivců reforem nakonec znovu ustavena při Státní komisi pro organizaci a řízení, kde 

se zabývala teoretickým řešením nejasností, které vznikaly při aplikaci reforem do praxe?3) 

Prvořadým úkolem roku 1965 se stalo vybudování nové organizace průmyslu. Resortní 

ministerstva ustavila k 1. červenci 1965 namísto dřívějších více jak 250 hospodářských jedno

tek devadesát oborových podniků. Ve 452 závodech byly zkušebně zavedeny prvky nové sou

stavy s poměrně pozitivními výsledky. Ve stejném období probíhala rozsáhlá propagační kam-
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paň na podporu nové soustavy řízeni. Zúčastnily se jí nejen všechna média, ale i politické or

gány a společenské organizace. Od ledna 1966 učinila nová soustava první kroky do života. 

Počet ukazatelů závazně určovaných centrem se rapidně snížil, objem financí, o kterých mohly 

rozhodovat samy podniky naopak podstatně stoupl a obchodní organizace si mohly samy volit 

své dodavatele a uzavírat s nimi smlouvy?4) 

Při zavádění reforem se vyskytly také překážky. Hlavní komplikace působila značná 

nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou. Celkového nedostatku zboží zneužívaly podniky 

k úplné eliminaci už tak omezených tržních tlaků a vnitřní obchod vůči nim zaujímal podřadné 

postavení. Navrch neochota ke změnám ze strany vedoucích pracovníků zahraničního obchodu 

chránila podniky před tlakem světového trhu. Stejná neochota se projevovala také v centrálních 

hospodářských orgánech i u vedení části podniků. Realizace prvních opatření tak měla jen 

omezený účinek. Následně se začaly ozývat hlasy nespokojenců a odpůrci reforem dostali no

vou vzpruhu. Na druhé straně se vytvořil druhý tábor nespokojenců - těm nevadily reformy, 

ale naopak jejich pomalé zavádění do praxe. 

Jako odpověď na otázky ohledně dalšího postupu vypracovala v březnu 1966 teoretic

ká skupina při Státní komisi pro řízení a organizaci pod vedením Oty Šika "Program urychlené 

realizace nové soustavy plánovitého řízení". Návrh obsahoval sedm bodů a cílem těchto zásad 

bylo stručně řečeno dostat podniky do takových ekonomických podmínek, které by je donutily 

chovat se ekonomicky. Toho se dalo dosáhnout jen obklopením podniků racionální soustavou 

ekonomických nástrojů a jejich zařazením do náročných podmínek tržních vztahů. Těchto zá

sad mělo být dosaženo pomocí následujících opatření: generální přestavby cen, přechodu 

k pružnější cenové politice, přechodu kjednotným odvodům hrubého důchodu, uplatňování 

financování investic z vlastních prostředků, opatření proti negativním stránkám monopolu, 

přechodu k pružné mzdové politice atd.25
) 
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Pro počátek platnosti těchto zásad bylo zvoleno datum 1. ledna 1967, ke kterému byla 

provedena přestavba velkoobchodních cen a zavedeny jednotné odvody podniků. Hlavní cíl 

cenové přestavby, urychlení vytváření fungujícího trhu, se však nesplnil. Naopak způsob jejího 

provedení posílil monopolní tendence v podnikové sféře, a tím zavádění tržních mechanismů 

oddálil. Značně vzrostla moc oborových ředitelství, která využila miliard získaných na úkor 

státu při cenové přestavbě k udržování neefektivních výrob, u nichž se už počítalo s jejich zru

šením. Lenárt tento vývoj kritizoval a energicky se proti němu stavěl - vláda administrativním 

způsobem zasáhla a odčerpávala podnikům finanční prostředky, u nichž se obávala jejich pou

žití proti svým záměrům, nebo jejich využití regulovala?6) Přes značné obtíže provázející za

vádění reforem nadále postupovala příprava jejich uplatnění v dalších odvětvích (zemědělství, 

finančnictví atd.) 

Další etapu reformních snah otevřel rok 1968, kdy společně s Novotným padly i některé 

zábrany jejich uplatňování a znovu se vynořily některé návrhy před časem odsunuté jako před

časné. Lenárt na svém úseku navrhoval rozsáhlé změny v uspořádání hospodářských orgánů 

vlády, včetně jejich rušení nebo vzniku nových, například oprášil projekt Hospodářské rady, a 

s tím spojené změny v náplni práce hospodářských ministerstev a plánovacího úřadu.27) Záro

veň se v okruhu kolem Oty Šika objevil požadavek demonopolizace podnikové sféry, včetně 

vytvoření určitého prostoru pro soukromé podnikání. Tyto návrhy však už přesahovaly Lenár

tovu přece jen ohraničenou vůli k reformám. Neváhal je proto označit za extrémní a ods ou

dit. 28) 

Lenártův sestup z funkce premiéra a člena předsednictva ÚV KSČ do pozice tajemníka 

ÚV KSČ a kandidáta předsednictva bez hlasovacího práva ukončil v dubnu 1968 jeho možnost 

zasahovat do vývoje pokusů o reformu československého hospodářství. V roce 1970, kdy se 

vrátil na politické výsluní, už byly reformy v důsledku změněné politické situace zastaveny a 

55 



ekonomika prožívala návrat k centralizovanému direktivnímu systému z dob před jejich zahá

jením. 
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SLOVENSKÉ NÁRODNÍ ORGÁNY 

Jozef Lenárt na konci října 1962 vystřídal ve funkci předsedy Slovenské národní rady 

Rudolfa Strechaje. Existence slovenských národních orgánů s sebou přinášela potíže již od 

jejich zrodu v podobě kompetenčních sporů mezi nimi a českými vládními organizacemi. 

Zrodily se sice v průběhu války jako nejvyšší slovenské instituce zákonodárné a výkonné mo

ci a později v obnoveném Československu symbolizovaly i rovnoprávnost slovenského náro

da s českým ve společném státě, ale jejich pozice v politickém systému a pravomoci prošly 

řadou změn, které postupně snížily význam slovenských národních orgánů až 

k bezvýznamnosti. 

První proměny ve vztazích centrálních a slovenských institucí přišly už zanedlouho 

po skončení druhé světové války v podobě tzv. tří pražských dohod uzavřených v letech 1945 

- 1946. Všechny tři dohody znamenaly oslabení moci slovenských národních orgánů ve pro

spěch centrální vlády. Zatímco slovenská strana je vesměs vnímala pouze jako dočasné opat

ření, česká část politického spektra v nich viděla možnost návratu k centralizovanému řízení 

státu. Toho dokázali komunisté zneužít při získávání podpory českých nekomunistických 

stran pro prosazování třetí pražské dohody, kterou však sledovali především omezení vlivu 

institucí, ve kterých neměli po volbách v roce 1946 většinu. 

Po svém úspěšném puč i v roce 1948 započali komunisté podle sovětského vzoru bu

dovat centralistický stát s vedoucí rolí jej ich strany. V ústavě z roku 1948 byly sice formálně 

pravomoci SNR i Sboru pověřenců zachovány jako nezbytná demokratická kulisa lidově -

demokratického režimu, ale ve skutečnosti obě instituce upadly do bezvýznamnosti a vystu

povaly pouze jako jeden z administrativních článků řídícího systému a nikoli již jako politic

ký představitel slovenského národa. Na počátku 50. let navrch byly rozpoutány hony na čaro-
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dějnice v podobě vykonstruovaných politických procesů. Ty se nevyhnuly ani tzv. sloven

ským buržoazním nacionalistům. Žádný poslanec SNR ani pověřenec si nemohl být jist, že 

nebude křivě obviněn, odstaven z funkce a uvězněn. Z toho pramenící atmosféra strachu pak 

předem eliminovala jakoukoliv činnost, která by mohla vzbudit nelibost centra v Praze. 

Na postavení slovenských národních orgánů mnoho nezměnilo ani rozšíření jejich 

pravomocí podle ústavního zákona č. 33/1956 Sb. v rámci proklamované decentralizace sou

visející s bojem proti kultu osobnosti. Toto zvýšení pravomocí bylo pouze formální, protože 

absolutní podřízenost slovenských orgánů vládě zůstala zcela nedotčena. Navíc ani nevychá

zelo z iniciativy slovenských orgánů, ale bylo nařízeno z centra. Nepříliš dlouho poté byla 

Prahou decentralizace označena za příčinu hospodářských potíží a následující návrat 

k centralismu s sebou přinesl i omezení pravomocí ~ískaných v roce 1956. 1
) 

Na úplné dno své degradace dopadly slovenské národní orgány v roce 1960, kdy byl 

v souladu s novou ústavou zrušen Sbor pověřenců a centralizace řízení dosáhla takového 

stupně, že možnost uplatnění SNR jako reprezentantky slovenských národních zájmů byla 

naprosto mizivá. Přípravu pasáže o uspořádání slovenských národních orgánů v nové ústavě 

dostala na starost komise politického byra ÚV KSČ vedená V. Kouckým. Její členové pova

žovali pravomoci slovenských národních orgánů podle zákona 33/1956 Sb. za příliš široké a 

jejich návrh podle toho vypadal. SNR ztratila i dosavadní formální možnost zasahovat do 

vývoje a života slovenské společnosti a stala se pouze bezvýznamným a bezmocným článkem 

státní správy?) 

Jozef Lenárt přijetí ústavy z roku 1960 podporoval. Koncem 50. let totiž stále ještě 

podléhal představě, že národnostní otázka v Československu je především ekonomickým pro

blémem, a v této rovině také předpokládal její vyřešení.3 ) Po převzetí předsednické funkce 

v SNR však zblízka poznal její neutěšenou situaci a později ji velmi výstižně charakterizoval: 

"Pracoval jsem rok po soudruhovi Strechajovi a opravdu to byl smutný fakt. Ode mne skoro 
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nikdo nic v té funkci nechtěl. Z vlády nikdo nikam nevolal, vládní materiály mi neposílali, 

prostě dostával jsem státní plat a kdybych se o věcech nedozvěděl v předsednictvu strany, tak 

po státní linii jsem se nedozvěděl nic, co se v této republice a v centru děje. To byla tedy papí

rová forma výkladu ústavy o SNR. Dohodli jsme se s nebohým soudruhem Krahulcem, že 

ústavu aktivně využijeme, že se máme zabývat plánem a kontrolovat jeho plnění na Sloven

sku, a že máme vyvozovat závěry při jeho neplnění na Slovensku. Naráželi jsme samozřejmě 

na nepochopení soudruhů, kteří se báli anebo nevěděli, anebo jim to vyhovovalo.,,4) 

Přesto podle vzpomínek tehdejšího vedoucího sekretariátu SNR F. Orlovského Lenárt 

nepropadal poraženectví a znechucení tolik rozšířené v SNR, a údajně se opravdu poctivě 

snažil aktivizovat její poslance, orgány i pracovníky aparátu ke svědomité práci alespoň 

v rámci jejich minimálních pravomocí zasahujících do hospodářské sféry na Slovensku i ak

tivně ovlivňovat rozhodování centrálních úřadů o ní. S
) Také se v konfrontaci s realitou zbavil 

svého předchozího nesmyslného pohledu na národnostní problematiku a stal se příznivcem 

posílení pravomocí slovenských národních orgánů. 

Podobným snahám nahrávalo zrušení obvinění z tzv. slovenského buržoazního 

nacionalismu a plná rehabilitace všech nezákonně odsouzených, která dodala sebevědomí 

všem funkcionářům nespokojeným se situací SNR. O slabém postavení SNR hovořilo také 

usnesení XII. sjezdu KSČ z prosince 1962, které se stalo podkladem pro pokus o řešení slo

venské otázky v rámci stávající ústavy.6) Lenárt už jako předseda vlády společně se svým ná

stupcem na postu předsedy SNR M. Chudíkem rozjel s vědomím vedoucího tajemníka 

ÚV KSS Dubčeka iniciativu v tomto duchu a dal podnět k přípravě souboru opatření 

k plnějšímu uplatnění SNR. Výsledkem společné práce zaměstnanců úřadu předsednictva 

vlády a předsednictva SNR se stal návrh dokumentu s názvem "Za plnější uplatnění SNR ve 

smyslu ústavy ČSSR". Postupně ho projednala a doplnila komise ÚV KSS a předsednictva 

SNR, vláda, ideologická a právní komise ÚV KSČ, aby ho 7. května 1964 schválila na 
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právní komise ÚV KSČ, aby ho 7. května 1964 schválila na společném zasedání předsednic

tva ÚV KSČ a ÚV KSS. 7
) 

Obsahem tohoto usnesení mělo být propojení činnosti SNR s Národním shromážděním 

a jednotlivých komisí SNR s ministerstvy. Celostátní a slovenské orgány měly společně při

pravovat zákony a stejně tak zajišťovat i jejich výkon. Legislativně byly tyto změny zakotve

ny v zákonu č. 93/1964 Sb. - podle něj byly odbory SNR přejmenovány zpět na pověřenectva 

(Sbor pověřenců jako samostatný výkonný orgán obnoven nebyl), která získala část vládních 

pravomocí a podíl na tvorbě vládních usneseních. Poslanci SNR se zúčastňovali zasedání NS 

při přípravách zákonů. Tento zákon sice přinesl SNR jisté rozšíření jejích pravomocí 

v různých oblastech, ale neměnil nic na jejím nesvéprávném postavení vůči stranickému ve

dení (stejném jako v případě NS a vlády). Navrch se usnesení ze 7. května 1964 v praxi příliš 

nenaplňovalo. 8) 

Proto nebylo žádným překvapením, že úpravy pravomocí SNR z poloviny 60. let pro

blémy nevyřešily. Naopak, požadavky na další a zásadnější změny v postavení Slovenska 

v průběhu několika málo let podstatně zesílily a začaly překračovat hranici asymetrického 

modelu uspořádání státu. To nesla (hlavně) česká část komunistických funkcionářů dost neli

bě, protože se obávala ohrožení jednoty Československa. Z toho důvodu se stavěla odmítavě 

kjakýmkoliv změnám vedoucím podle nich k neúměrnému posilování pozic SNR. Tento je

jich postoj se projevil už v únoru 1967 při projednávání materiálu "Tendence rozvoje národ

nostních vztahů a řešení národnostní otázky v Československu" v předsednictvu ÚV KSČ a 

především pak o měsíc později v diskusi nad návrhem zákona o národních výborech.9
) 

Jádrem sporu se stala otázka, zda financovat národní výbory na Slovensku prostřednic

tvím SNR, nebo ji obejít a posílat peníze rovnou krajům. Dalším sporným bodem bylo uznání 

Bratislavy hlavním městem Slovenska. Lenárt v této diskusi společně s dalšími slovenskými 

funkcionáři podporoval zapojení SNR do financování národních výborů i uznání Bratislavy 
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hlavním městem Slovenska. 10) Narazili však na tuhý odpor českých funkcionářů v čele 

s Novotným, kterým se podařilo přijetí těchto návrhů odvrátit. ll ) 

Ve slovenské otázce se stejně jako všude jinde projevovaly typické rysy Lenártova 

politického stylu - ústupnost před prvním tajemníkem, opatrnictví, preferování "salámové" 

nebo možná ještě vhodněji "drobečkové" politiky. Příčinou však nemusela být pouze obava 

ze ztráty postavení v případě konfliktu s Novotným, ale i fakt, že Lenárt byl na prvním místě 

především komunistický funkcionář a pak teprve Slovák. Stejně tak se řadila hierarchie jeho 

životních hodnot a politických priorit. 

Netěšilo ho podřadné postavení SNR - podporoval posilování jejích pravomocí, i když 

v zájmu jejich snazšího protlačení tyto snahy prezentoval pouze jako lepší využití stávajícího 

systému. Navrch Sl musel být vědom, že o všem podstatném v českosloven

ském centralistickém komunistickém systému neomezeně rozhoduje nejvyšší vedení komu

nistické strany v Praze (respektive v Moskvě) a SNR je stejně jako všechny ostatní zákono

dárné a výkonné orgány pouze poslušnou vykonavatelkou jeho vůle, takže například prokla

mované zvýšení vlivu SNR na tvorbu legislativy bylo v podstatě pouhou iluzí. Neměl námitky 

proti úpravám asymetrického systému nebo dokonce jeho nahrazení federací, protože na roz

díl od Novotného a české části předsednictva ÚV KSČ v těchto krocích nespatřoval první fázi 

rozpadu státu, ale především možnost jak uspokojit narůstající nespokojenost se státoprávními 

poměry na Slovensku, jejíž utlumení by naopak ke stabilitě státu a potažmo i režimu přispělo. 

Na druhé straně však slovenská otázka pro něj nebyla natolik zásadní (to ostatně nebyla žád

ná), aby kvůli ní nabourával jednotu vedení strany nebo dokonce riskoval konflikt 

s Novotným, jehož postojům se jako obvykle přizpůsobil, i když s nimi nesouhlasil. 12) 

V druhé polovině 60. let se na české i slovenské straně začaly ozývat hlasy kritizující 

způsob přerozdělování finančních prostředků v rámci Československa. Obě strany nespoko

jenců měly pocit, že doplácejí jedna na druhou. Řešení viděly v zavedení systému "každý za 
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své". Lenárt byl rozhodný odpůrce podobných tendencL l3
) Důvodem nebylo pouze to, že byly 

v příkrém rozporu s tehdejší stranickou linií - ztráta společné "kasy" s ekonomicky mnohem 

silnějšími a rozvinutějšími českými zeměmi by znamenala pro Slovensko vážné a jen velmi 

těžko překonatelné obtíže. Navrch právě takové názory na rozdíl od snah o rozšíření pravo

mocí SNR nebo o federalizaci znamenaly opravdové ohrožení státní jednoty. Tyto, ať už byly 

míněny jakkoliv, ve svém konečném výsledku separatistické tendence neměly v realitě komu

nistického Československa konce 60. let naději na uskutečnění a svého napln.ění došly až 

mnohem pozděj i za zcela změněných podmínek. 
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ŽIVOT MIMO PRACOVNÍ DOBU 

Ačkoliv má diplomová práce vzhledem ke svému rozsahu rezignuje na to být Lenárto

vou souhrnnou biografií a zaměřuje se primárně na jeho politické působení ve vymezeném 

časovém úseku, rozhodl jsem se do ní zařadit i stručnou kapitolku o jeho životním stylu, který 

vypovídá o něm jako o člověku i o rozdílech v životě obyčejných lidí a vysokých stranických 

funkcionářů v tehdej ším režimu. 

Asi nemá velký význam připomínat, že životní poměry vyšších stranických a státních 

funkcionářů se podstatným způsobem odlišovaly od těch u obyčejných lidí. V tomto vztahu 

platila přímá úměra - čím vyšší postavení, tím větší možnost vést "sladký" život. Většina ko

munistických funkcionářů si, přes pro veřejnost hraný asketismus, nabízenou šanci také doká

zala patřičně užít. Tyto rozdíly bily do očí tím více, že v komunistickém systému neměl běžný 

občan žádnou možnost dosáhnout alespoň částečně životního standardu vysokých komunis

tických funkcionářů (s výjimkou umělců, pracujících v zahraničním obchodu nebo v zahraničí 

s dietami ve volně směnitelných měnach, životních partnerů bohatých cizinců nebo různých 

kriminálních elementů - rozkrádačů, veksláků atp.) Mezi prostými lidmi pak kolovaly, mnoh

dy ani ne příliš nadsazené, zvěsti o životních poměrech mocných barvitě líčící přepych a vý

hody jimiž byli nejvyšší funkcionáři zahrnuti, a jejich umění si je užívat. 

Nikde sice není zachyceno, jestli podobné pověsti mezi lidmi nekolovaly i o Jozefu 

Lenártovi, ale při sběru materiálu pro mou práci jsem nenarazil na jedinou zmínku o něm 

v tomto duchu. Naopak jakákoliv vzpomínka najeho životní styl, a to dokonce i u lidí 

s nepřátelským nebo značně rezervovaným postojem k němu!), ho prezentuje jako velmi 

skromného a nenáročného člověka (na poměry premiéra a člena nejvyššího komunistického 

vedení), který si nepotrpěl na přepych nebo nějakou nákladnou okázalost. 
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Od roku 1963, kdy se Lenárt stal předsedou vlády, mu náležel roční příjem ve výši 

68 tisíc Kčs ročně. Ten se skládal z více složek, z nichž byl zdaněn pouze základní plat, který 

v celkovém příjmu tvořil menšinovou položku. Navrch měl k dispozici úřední fond ve výši 

4 miliony Kčs, který nepodléhal evidenci ani kontrole. Pro srovnání - průměrná mzda se v té 

době pohybovala někde mírně pod hranicí 1900 korun měsíčně. K funkci premiéra patřilo 

také právo na bezplatné užívání automobilu s šoférem a ochrankou, služební vily i 

s obslužným personálem a rekreační vilka v areálu na Orlíku, jejíž měsíční pronájem se vším 

všudy vyšel na padesát korun?) 

Jako člen předsednictva ÚV KSČ si Lenárt mohl přijít na další nemalé peníze. Také 

Antonín Novotný z titulu své funkce disponoval finančním fondem, který stejně jako ten Le

nártův nepodléhal kontrole. Na rozdíl od Lenárta Novotný rozděloval prostředky z fondu me

zi ostatní členy vedení, ve snaze si je zavázat a pojistit si tak jejich bezvýhradnou podporu své 

osobě. V této činnosti nevynechal ani Lenárta. Ten však jako jediný z funkcionářů uplácených 

Novotným prostřednictvím tzv. bílých obálek peníze obratem odevzdával zpět do stranické 

pokladny. O objemu takto vyplacených finančních částek může pomoci udělat si představu 

skutečnost, že když po N ovotného pádu museli úplatní funkcionáři alespoň částečně peníze 

vracet, Z. Fierlinger vrátil přes 1 milion Kčs?) 

Lenárt nevyužil ani možnosti obývat vládní vilu se služebnictvem. Místo toho se na

stěhoval do komplexu (ve sledované době) luxusních domů z konce 30. let na pražské Letné, 

v sousedství stadionu fotbalové Sparty, zvaného Molochov, odkud byli po převratu 

v roce 1948 původní nájemníci vyhnáni a domy zabrány pro nové mocipány. Jeho sousedy 

zde byli například někteří bývalí i tehdejší ministři, vedoucí oddělení a tajemníci ÚV KSČ, 

bývalý primátor Svoboda a další vyšší státní nebo straničtí funkcionáři, kteří většinou na roz

díl od Lenárta nepatřili do absolutní mocenské špičky. Důvodem pro výběr tohoto bydliště 

však nemusela být pouze skromnost, ale také jeho příslovečná opatrnost: "Ministerský před-
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seda Lenárt dával přednost bytu před vládní vilou. Bylo mu dvaačtyřicet, když ho Novotný 

jmenoval předsedou vlády, byl bystřejší než jiní a věděl asi své. Funkce byly nejisté, a vila 

patří k funkci. Měnit ji při odchodu z funkce za byt není možné, ale byt, to je jiná, byt lze 

směnit anebo - když osud udeří - sijej dokonce i podržet.,,4) V roce 1967 si začal Lenárt sta

vět vilu nedaleko pražské Šárky. Ačkoliv mohl snadno zneužít služební fond, nebo si pone

chat některou z "bílých obálek" od Novotného, chybějící peníze si od něj raději normálně 

půjčil (nakonec i to mohl Novotný považovat za dostatečnou pojistku loajality vůči sobě).5) 

Funkce předsedy vlády a člena předsednictva ÚV KSČ přinášela Lenártovi i další vý

hody, které nelze dost dobře vyjádřit penězi. Svou příslušností k nejvyššímu okruhu vládnoucí 

kasty se zařadil mezi vyvolené s privilegovaným přístupem k nedostatkovému zboží a služ

bám. O potížích prostých občanů, kteří trávili svůj volný čas v nekonečných frontách na zá

kladní potraviny a jiné nezbytnosti, v tržní ekonomice běžné spotřební zboží nebo služby ob

starávali jen s velkými potížemi a často ve snaze j e získat byli nuceni ke korupci, se dovídal 

z doslechu nebo při projednávání zásobovacích potíží ve vládě. 

Privilegovaný přístup platil i při styku s úřady. Pro běžného občana, pokud už dal do

hromady potřebné prostředky, bylo sotva myslitelné, aby postavil vilu v průběhu jediného 

roku jako Lenárt.6
) Když už takový člověk překonal všemocné byrokraty s jejich zdlouhavými 

lhůtami na vyřízení podaných žádostí a konečně vyběhal všechna potřebná potvrzení a povo

lení, narazil opět na všudypřítomné zásobovací potíže - tentokrát na nedostatek stavebního 

materiálu. Ten zpravidla stavebníci řešili krádežemi materiálu ze státních staveb (nebo kupo

váním kradeného materiálu) - tento jev postupně nabyl téměř masových rozměrů. 

Další výhodou Lenártovy funkce nedostupnou pro běžné občany byla možnost cesto

vat mimo sovětský blok. Lenárt služebně procestoval téměř celý svět. Na svých cestách do

stával od místních vlád hodnotné dary, navrch měl, pokud právě navštívil vyspělou zemi, 

možnost nákupu v Československu nedostatkového zboží. Na druhou stranu je potřeba při-
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pomenout, že se Lenárt na státní návštěvy nejezdil rekreovat, ale reprezentovat Českosloven

sko nebo KSČ a vést jejich jménem často velice náročná a vyčerpávaj ící jednání. Na rekreaci 

v cizině zajížděl do speciálních letovisek vyhrazených pouze pro stranické funkcionáře, na

příklad do Sovětského svazu na Krym. 

Při státních návštěvách popouštěl uzdu svému koníčku - hospodářským záležitostem. 

Bavil se vyjednáváním o navazování obchodních kontaktů, výrobní kooperaci, předávání po

znatků, licencí nebo patentů a dalšími činnostmi, kterými se zpravidla zabývají nižší složky a 

premiér pak nanejvýš pouze slavnostně stvrzuje jimi dojednané úmluvy. Doma 

v Československu ve volnýéh chvílích navštěvoval některé podniky, kontroloval jejich hos

podaření a podílel se na manažerských rozhodnutích. Když bylo třeba, pomáhal jim například 

sehnat úvěr atp. Kjeho nejoblíbenějším, patrně vzhledem kjeho původní profesi, patřila che

mička Duslo ve městě Šala nad Váhom vyrábějící hnojiva.?) Domnívám se, že návštěvy v této 

továrně mu byly něčím podobným, co pro Novotného mariáš nebo pro Dubčeka hony. 

Tento stručný nástin se dá shrnout do konstatování, že Lenárt žil, na poměry vysokého 

stranického a státního funkcionáře, skromným a bezúhonným životem. Nevyužíval ani všech

ny výhody, které mu plynuly z jeho postavení, natožpak aby si přisvoj oval nějaké navíc, jak 

nebylo řídké u ostatních funkcionářů ve vedení i na nižších úrovních. 
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NOVOTNÉHO PÁD 

Na podzim roku 1967 dospěla antinovotnovská frakce uvnitř komunistické strany do 

stadia přímého střetnutí ve vedení s prvním tajemníkem ajeho přívrženci, které dostalo podo

bu sporu o dekumulaci nejvyšších funkcí. Cesta k tomuto střetu byla poměrně dlouhá. 

V průběhu let narůstal odpor některých funkcionářů nejen přímo k Novotného osobě, ale také 

ke způsobu řízení stranické i státní politiky a ekonomiky, který Novotný ztělesňoval. 

Českým funkcionářům, kteří se proti němu postavili, především vadily dopady takové 

politiky na komunistickou stranu - téměř naprostá ztráta její autority ve společnosti 

v důsledku neschopnosti a neochoty strany řešit neustále narůstající problémy především hos

podářského rázu. Na budovatelské nadšení projevující se v zakladatelské fázi režimu li neza

nedbatelné části československé společnosti už mohli pouze vzpomínat - komunistická strana 

zůstala při prosazování své vedoucí ulohy odkázána výhradně na administrativně mocenské 

prostředky. V Novotném s jeho stoupenci pak spatřovali hlavní brzdu jakýchkoliv změn, které 

jediné mohly znamenat východisko z této situace. Slováky zase do řad Novotného odpůrců 

přiváděla většinou nespokojenost s postavením Slovenska ve společném státě a způsobem 

řízení jeho záležitostí. Mezi dalšími pohnutkami, které svedly dohromady k pokusu o Novot

ného odstavení poměrně různorodou skupinu komunistických funkcionářů, nebyla řídká ani 

osobní zášť vůči Novotnému nebo ambice na osobní prospěch zjeho odchodu, nebo různé 

kombinace výše uvedených motivů. 

Funkcionáři z protinovotnovské frakce v komunistické straně rozhodně nebyli jediní 

v československé společnosti, kdo pociťoval nespokojenost s panujícími poměry. Řadové 

bezpartijní občany na rozdíl od nich nezajímal stav KSČ ajejí postavení ve společnosti, ale 

především zásobovací potíže vyvolané naprosto pochybenou hospodářskou politikou komu

nistického vedení Československa. Avšak tehdejší systém jim nedával žádnou legální mož-
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nost prosadit jejich vůli do reálného politického života, a tak mezi nimi převládala trpná re

zignace nad stavem země. Za zmínku stojící výjimkou byly debatní kroužky některých inte

lektuálů. Jejich účastníci si však stejně jako zbytek společnosti dobře uvědomovali nemožnost 

prosazení jakýchkoliv změn proti vůli komunistické strany, a proto se zabývali pouze teore

tickými úvahami nad koncepcí reforem po předpokládaném uvolnění poměrů v budoucnosti. 

Nejzávažnějším opozičním vystoupením se svým průběhem i důsledky stal IV. sjezd 

Svazu československých spisovatelů, který se konal ve dnech 27. - 29. 6. 1967. Někteří jeho 

účastníci (a to i členové KSČ) vyjádřili zásadní kritiku nejen státní kulturní politiky včetně 

cenzury, ale celého systému fungování života tehdejší československé společnosti i některých 

aspektů zahraniční politiky ČSSR. Přednesená kritika i požadavky na demokratizaci pobouři

ly delegaci ÚV KSČ vedenou Jiřím Hendrychem, která pak sjezd opustila. Třetí den zasedání 

se delegace vrátila a Hendrych jménem vedení KSČ přešel do protiútoku. Pomocí nátlaku a 

politicky konformní části spisovatelské obce se podařilo komunistické delegaci zabránit zvo

lení radikálních kritiků do vedení svazu i přijetí jejich kritiky plénem sjezdu. Přesto nemohlo 

zabránit ohlasu, který nastal nejen mezi spisovateli samotnými, ale pronikl i do společnosti a 

komunistické strany. Její vedení, rozzuřené veřejně.projeveným nesouhlasem s politikou 

strany, zpochybňujícím její vedoucí úlohu, sáhlo k postihům nejen proti jednotlivým kritikům, 

ale i proti celému svazu. Zastavilo svazový orgán Literární noviny a jeho vydávání předalo 

ministerstvu kultury (tzv. Zelenkovy literárky).!) 

Novotný vzápětí po skončení sjezdu spisovatelů zahájil sérii veřejných vystoupení. Je

ho projevy na nich i volba míst naznačovaly přitvrzení kursu tradičně opřené především 

o mocenské složky (např. projev před absolventy vojenských vysokých škol). Avšak i zde se 

dopustil chyby při návštěvě Slovenska. Jeho vystupování zde bylo jen dalším pokračováním 

jeho politiky odmítání snah o posílení pravomocí slovenských národních orgánů a jakýchko

liv státoprávních změn, nedůvěry a přezíravosti ke všemu slovenskému. Takový přístup proti 
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němu stavěl do opozice kromě národně uvědomělých členů slovenské společnosti i nezane

dbatelnou část členů KSS. Při oslavách 100. výročí založení slovenského gymnázia v Martině 

koncem srpna 1967 svým hulvátským chováním vůči slovenským hostitelům přetáhl míru 

trpělivosti drtivé většiny slovenských funkcionářů a opět tak významně podkopal své posta

vení, protože ztratil zbytky už předtím silně narušené podpory stranického aktivu na Sloven

sku?) 

Právě první tajemník ÚV KSS Alexandr Dubček vystoupil koncem října 1967 na ple

nárním zasedání ÚV KSČ v diskusi o tezích s názvem Postavení a úloha strany v současné 

etapě vývoje naší socialistické společnosti s kritickým projevem. V něm se dotkl plnění závě

rů XIII. sjezdu KSČ, postavení slovenských národních orgánů a metod politického vedení a 

kumulace funkcí v nejvyšších orgánech strany.3) Ačkoliv Dubček ve svém projevu Novotného 

přímo nejmenoval a podle jeho vlastních vzpomínek mu nešlo o žádný senzační útok na něj, 

každému, včetně nedůtklivého a žádnou kritiku nepřijímajícího Novotného, muselo být jasné, 

na koho vyslovené výtky (zejména pasáž o kumulaci funkcí) míří.4) 

Antonín Novotný také obratem přešel do protiútoku. Napřed nechal ze sálu vykázat 

všechny nečleny ÚV a pak se za zavřenými dveřmi konalo neveřejné zasedání. Přestože slo

venské záležitosti nebyly hlavním bodem Dubčekova projevu, obvinil ho z toho, že příliš pod

léhá úzkým národním zájmům.S) To se rovnalo jen jinými slovy vyřčenému obvinění ze slo

venského buržoazního nacionalismu. Někteří další účastníci zasedání tím byli pobouřeni a 

naopak kritizovali prvního tajemníka. Slovenská otázka se tak stala příčinou vyostření situace 

v ÚV KSČ. Zasedání skončilo v podstatě bez závěrů a krize vedení se stala naprosto zřejmou. 

Na druhý den odjel Novotný spolu s Lenártem a dalšími členy předsednictva ÚV KSČ 

do Moskvy jako delegace na 50. výročí oslav bolševického převratu v tehdejším Rusku. Dub

čeka na znamení nemilosti n~chal doma.6
) Při pobytu v Moskvě Novotný onemocněl. To 
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zbrzdilo přípravy jeho odvety vůči Dubčekovi a navíc v jeho nepřítomnosti dostali funkcioná

ři stojící proti němu možnost koordinovat svůj následující postup. 

V průběhu svého uzdravování si Novotný naplánoval útok proti Dubčekovi. Sestavil 

zvláštní komisi, která se skládqJa z lidí, které pokládal za nejvěrnější. Jejími členy byl kromě 

Novotného, Hendrycha, Sabolčíka a Chudíka také JozefLenárt. Před nimi se měl Dubček 

zodpovídat z ideologické úchylky. Novotný místo odporu očekával jeho sebekritiku a další 

podobně snadné vítězství, jakých dosáhl nad svými vnitrostranickými rivaly už v minulosti. 

Dubček však již delší dobu pomýšlel na odstavení Novotného a snažil se na svoji stra

nu získat další členy předsednictva. Pro zatím měl podporu Černíka, Koldera a Dolanského. 

To znamenalo, že musel z desetihlavého předsednictva získat ještě alespoň jednoho člena 

s hlasovacím právem. Lenárt v té době stál neotřesitelně za Novotným, navrch vztah Dubčeka 

k němu rozhodně nešlo označit za ideální, proto se ho Dubček ani nepokoušel přetáhnout na 

svou stranu. Místo Jozefa Lenárta, Otokara Šimůnka, Milana Chudíka a Bohuslava Laštovič

ky se zaměřil na Jiřího Hendrycha považovaného ve straně za muže číslo dvě a především 

za naprosto oddaného Novotného nohsleda. Ten sice po říjnovém zasedání ÚV KSČ stejně 

jako vždy v minulosti dával najevo svou podporu prvnímu tajemníkovi, ale poté, co mu Dub

ček naznačil, že by mohl uvažovat o tom, stát se N ovotného nástupcem, dospěl k rozhodnutí 

změnit strany.7) 

V předsednictvu strany se tak fakticky vytvořila patová situace 5:5, která se naprosto 

jasně projevila později při střetnutí obou skupin na prosincovém plénu ÚV KSČ. Novotného 

tábor kromě výše jmenovaných členů s hlasovacím právem podporovali ještě kandidáti před

sednictva Pastyřík a Kapek bez hlasovacího práva. Odpůrci Novotného v předsednictvu, ke 

kterým se přidal Hendrych, měli na své straně tajemníky Štrougala, Kouckého a Sádovského, 

kteří rovněž nemohli hlasovat. 
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Komise, od které Novotný očekával exemplární trest pro Dubčeka, zasedla 5. prosince 

1967. K velkému Novotného překvapení ho však při jednání naplno podporoval pouze Chu

dík. Sabolčík nebyl přítomen a Lenárt zjevně nebyl nadšen z formy útoku na Dubčeka v po

době obvinění z přílišného podléhání úzkým národním zájmům (slovenského buržoazního 

nacionalismu) - "srážky se neúčastnil a učinil jen pár formálních poznámek". 8) Nesmyslnost 

podobných nařčení poznal už počátkem 60. let při práci v rehabilitačních komisích a neudrži

telnost jejich nového opakování mu tím pádem musela být naprosto zřejmá. Také Hendrych 

v důsledku dozrávajícího rozhodnutí opustit Novotného tábor zůstal neutrální. 

Navrch Dubček vědom si své podpory ve straně, kterou si vyjednal v průběhu Novot

ného nemoci, neprojevil nejmenší chuť k sebekritice. Celé obvinění z ideologické úchylky 

odmítl a otevřeně vystoupil proti Novotnému. Na Dubčekovu stranu se 8. prosince 1967 po

stavilo slovenské stranické vedení a téměř jednomyslně smetlo nařčení proti němu ze stolu. 

Jedinou výjimkou byl přední novotnovec na Slovensku Chudík. Fakticky tak pohřbilo celý 

Novotného plán na Dubčekovo odstavení z funkcí a přispělo tím k dalšímu podlomení posta

vení prvního tajemníka ve straně. 9) 

Několik dnů předtím se Novotný pokusil zásadním způsobem přispět k záchraně své 

stranické funkce a telefonicky se obrátil na Brežněva s naléhavou prosbou o pomoc. Také 

v rozhovoru se sovětským velvyslancem Červoněnkem vyjádřil obavy z nadcházejícího ple

nárního zasedání ÚV KSČ. Ten o nich referoval do Moskvy, kde se Brežněv po konzultaci 

s politbyrem KSSS rozhodl prozkoumat situaci přímo na ~ístě.lO) 

Na letišti v Ruzyni přistál 8. prosince 1967. Ani on však nezasáhl do vývoje událostí 

podle Novotného představ. Hned na úvod zklamal jeho naděje, protože místo toho, aby se 

bez odkladů rovnou sešel s celým předsednictvem strany a plnou vahou, jakou by intervence 

(v podstatě příkaz) sovětského vůdce ujeho vazalů bezpochyby měla, se postavil na Novot

ného stranu, se napřed setkal na krátké poradě s Novotným, Lenártem a Kouckým. Potom měl 
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dva delší rozhovory s Novotným o samotě. Při nich mu vytkl netaktický postup při řešení slo

venské otázky včetně faktu, že s sebou po říjnovém plénu nepřivezl Dubčeka do Moskvy 

na oslavy výročí bolševického převratu z roku 1917. 11 ) 

Pak se postupně setkal s Dubčekem, Lenártem, Dolanským a Hendrychem. 12) Od nich 

si vyslechl jej ich hodnocení vzniklé situace a návrhy na jej í řešenÍ. Až na Lenárta všichni kri

tizovali Novotného styl práce a doporučovali rozdělení funkcí s tím, že Novotný zůstane pou

ze prezidentem. Dubček si navrch stěžoval na nařčení z nacionální ideologické úchylky. 

Brežněv si z těchto rozhovorů odnesl dojem, že se jedná pouze o osobní spor o funkci mezi 

nejvyššími funkcionáři. Ve výměně na nejvyšším postu neviděl, a v té době ani nemohl vidět 

nic jiného, než pouhé prohazování figurek bezpodmínečně sloužících sovětským imperiálním 

zájmům, které pro něj i ostatní členy sovětského vedení byly vždy na prvním místě. 

Uspokojen zjištěním, že nehrozí žádná korekce vazalského postavení Československa 

vůči Sovětskému svazu ani nějaké kádrové zemětřesení, ponechal událostem volný průběh. 

Učinil sice doporučení ohledně načas ování a tempa rozdělení funkcí, které spíše nahrávalo 

Novotnému, ale nakonec netrval na tom, aby ho Dubček respektoval: "Nemáme námitek proti 

rozdělení funkcí, to není tragédie, i my jsme to udělali. Pokud chcete Novotného za preziden

ta, je to věcí ústředního výboru, nemáme námitek. Ale váš lid není připraven na to, aby se to 

dověděl ze dne na den, udělejte to tedy postupně, připravte to důkladně, přijměte přechodné 

rozhodnutí o zlepšení práce předsednictva. Pak na nejbližším plénu budete konkretizovat. 

Budete mít čas vysvětlit to straně. Vysvětloval jsem to především Dubčekovi a ukázal jsem 

mu, že by bylo vhodnější, kdyby to přednesl Novotný. Dubček mi řekl, že s tím souhlasí, 

ale ..... že nebude mít čas zkontaktovat své přátele. Pochopil j sem, že existuje skupina rozhod

nutá rozřešit otázku stůj co stůj.,,13) 

Druhý den se na závěr svého pobytu Brežněv setkal se všemi členy a kandidáty před

sednictva ústředního výboru strany a tajemníky ÚV KSČ. Zde vystoupil Novotný s úvodním 
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slovem. Byl si vědom toho, že se sovětské podpory nedočká, a proto volil značně mírnější tón 

než v předchozích dnech. O svém vystoupení na říjnovém plénu už byl ochoten hovořit jako 

o "netaktickém". Zároveň navrhl odložení konání pléna ÚV na 19. prosince 1967. Pak se for

málně rozloučil s Brežněvem, který odcestoval aniž zanechal jakékoliv doporučení ohledně 

Novotného nástupce na postu prvního tajemníka. 14) 

V období od 11. prosince 1967 až do 5. ledna následujícího roku, s výjimkou vánoční 

přestávky, intenzivně zasedalo předsednictvo. Program jednání se po celou dobu točil téměř 

výhradně kolem řešení krize ve vedení komunistické strany. Novotný hned 11. prosince prove

dl sebekritiku za poslední zasedání pléna ÚV a distancoval se od nařčení Dubčeka 

z nacionalismu. V následující diskusi byl zejména Hendrychem zkritizován za svou nedůtkli

vost. Lenárt po celou dobu až do volby nového prvního tajemníka neochvějně podporoval No

votného a zastával se ho před kritiky. V rámci této linie se zasazoval za posun zahájení prosin

cového pléna na 19. prosince. Tento návrh byl všeobecně akceptován z důvodu nepřipravenosti 

agendy jednání. Avšak Lenártovo volání po klidu, jednotě, ohledech na mezinárodní aspekty 

apod., které mělo ve skutečnosti jediný účel, a to otupit hrot kritiky mířící na Novotného, moh

lo jen sotva najít kladný ohlas v řadách opozice. Stejně účelové bylo i Lenártovo vystoupení 

proti improvizaci v nadcházejícím plénu ÚV. Podle jeho představ měla jednotu v PÚV KSČ 

obnovit mírná Novotného sebekritika a zahájení debaty o změně postavení Slovenska spolu 

s realizací některých už dříve navrhovaných opatření (např. status Bratislavy jako hlavního 

města Slovenska apod.).15) 

Ani na zasedáních v dalš,ích dnech se Lenártovo vystupování nijak nezměnilo. Nadále 

podporoval Novotného a kritiku vůči němu označoval za nespravedlivou nebo důsledek nedo

rozuměnL l6) Byl schopen popírat i zcela zjevné skutečnosti, jakou byla například Novotného 

přezíravost, nedůvěra a odpor ke všemu slovenskému vykazující až rysy fobie, a přesvědčovat 

ostatní členy předsednictva o tom, jak velkou Novotný chová úctu ke Slovákům a jak je má 
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rád. Pokrok bezesporu dosažený po druhé světové válce při industrializaci a celkovém pozved

nutí úrovně Slovenska pak interpretoval jako především Novotného zásluhu a jeho setrvá

ní ve funkci prvního tajemníka téměř za jedinou záruku uchování rychlého tempa rozvoje Slo

venska i v budoucnosti. I 7) 

Na prosincovém plenárním zasedání ÚV KSČ byla nejprve na základě Lenártova re

ferátu projednána problematika výhledů hospodářské politiky a životní úrovně do roku 1970. 

Každý však čekal na další bod programu týkající se otázek řízení a nového uspořádání vztahů 

v centrálních orgánech. K němu měl referovat Novotný. Avšak plénum ÚV se nespokojilo se 

značně obecným vystoupením prvního tajemníka. Žádalo informace o jednání předsednictva a 

vystoupení jeho jednotlivých členů a kandidátů společně s tajemníky ÚV v diskusi, kde by 

podali plénu zprávu o svých stanoviscích. 18) 

Na půdě ÚV se tak rozpoutala polemika o práci strany, zejména jejích nejvyšších orgá

nů, a především o kumulaci funkcí: "Zasedání ústředního výboru začalo 19. prosince Lenárto

vým projevem o ekonomické situaci. Ale každý čekal na druhý bod programu o reorganizaci 

vedoucích orgánů strany. O tom měl referovat Novotný. Potom začal číst text plný klišé a vše

obecností. Ale ústřednímu výboru se to nelíbilo a Novotného projev přerušovaly výkřiky ze 

všech stran. Následovala bouřlivá diskuse a několik řečníků přímo vyzvalo Novotného, aby 

odstoupil." I 9) 

V průběhu pléna ÚV KSČ se intenzivně scházelo předsednictvo na mimořádných 

schůzích. Najedné z nich, konané 20. prosince 1967 za přítomnosti tajemníků ÚV, Novotný 

odsoudil Šikovo vystoupení, přičemž se opozice postavila za Šika. Hlavní význam tohoto 

zasedání však spočívá v tom, že Novotný ustoupil nátlaku a vůbec poprvé připustil možnost 

odchodu z funkce prvního tajemníka. JozefLenárt ve shodě s ostatními novotnovci v před

sednictvu trval na tom, že Novotného odchod musí být prezentován jako rozdělení funkcí a ne 

vynucené odebrání jedné z nich. Proti strana v zájmu zachování iluze jednoty vedení i celé 
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strany tento přístup akceptovala a výměnou za hladký průběh jeho odchodu z funkce Novot-

nému nabízela i kladné ocenění jeho dosavadní práce a tím pádem i možnost nadále setrvat 

1·· 20) V po ltlce. 

Přes vánoce bylo zasedání ústředního výboru přerušeno s tím, že bude pokračovat 

v lednu, aby byla dodržena plénem přijatá zásada umožňující vyjádřit se všem členům a kan-

didátům ÚV, pokud o to projeví zájem. Najeho obnoveném zasedání v lednu 1968 pak mělo 

předsednictvo ve spolupráci s konzultativní skupinou navrhnout kandidáta na nového prvního 

tajemníka ÚV KSČ. Konzultativní skupinu zvolil ÚV ze svých členů - zástupců krajů a tvo-

řili ji: Barbírek, Borůvka, Čapka, Černý, Červenka, Hladký, Paul, Perkovič, Piller, Rigo, Sa-

v 21) mec a Spaček. 

Předsednictvo ÚV KSČ se s touto konzultativní skupinou sešlo 2. ledna 1968 

k vyjasnění dalšího postupu v otázkách vyplývajících z jednání pléna ÚV KSČ. To znamenalo 

především najít řešení problematiky kumulace funkcí. Lenárt se na tomto zasedání stejně jako 

na těch předcházejících pokusil uplatnit taktiku co největšího možného oddalování konečného 

rozdělení nejvyšších funkcí. Otevřeně se sice proti dekumulaci nestavěl, ale zároveň podobně 

jako na většině předcházejících zasedáních předsednictva upozorňoval na rizika vyplývající 

z ukvapených rozhodnutí a nedostatku racionality, zdůrazňoval nutnost provedení důkladného 

rozboru tehdejší situace a vypracování podrobného projektu na rozuzlování kumulace i na 

dalších úsecích řízení (NV, SNR, vláda atd.), které podle něj mělo následovat: "Kdyby ten 

vědecký ústav soudruha Slavíka dal konečně nějaké materiály. Znovu říkám, že je třeba aby-

chom nešli na tyto otázky z hlediska nějakých sympatií nebo nesympatií, i když hrají roli. 

Prosím, abychom se nepoddávali živelnosti, ale abychom se zamysleli nad nejednotností a 

hledali příčiny této nejednotnosti ajejí kořeny, mezijinýmje slovenská otázka, když budeme 

měnit tajemníka a nebudeme řešit slovenskou otázku, kteráje sporná, tak spory budou pokra-
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čovat. Sama změna to ihned nevyřeší. Proto doporučuji, soudruzi, opravdu abychom příčiny a 

kořeny i rozbory analyzovali a podle toho projektovali změny.,,22) 

Tento Lenártův diskusní příspěvek stejně jako všechny obdobné předcházející sice 

mohou vypadat a být interpretovány jako typické projevy jeho opatrnictví, ale já se domní

vám, že se především jednalo o poměrně průhlednou snahu získat čas. Ten by se dal využít 

k pokusu o rozštěpení značně různorodé protinovotnovské frakce pomocí různých drobných 

ústupků a příslibů kosmetických změn, případně třeba i korupce. Pokud by tato snaha byla 

úspěšná, umožnila by Novotnému přejít do protiútoku a vypořádat se s jeho odpůrci. Dubček 

však nehodlal podobný scénář připustit a striktně odmítl jakékoliv průtahy v řešení krize 

ve vedení.23) 

V průběhu vánoční přestávky v zasedání ÚV KSČ vyvíjeli Novotného lidé ijiné akti

vity na záchranu jeho, a tím pádem, ijejich vlastního postavení. Vedoucí VIII. oddělení ÚV, 

Novotného pravá ruka, generál Mamula se společně s předsedou Hlavního výboru KSČ 

na MNO a blízkým přítelem rodiny prvního tajemníka generálem Šejnou sešli skoro s celou 

československou generalitou. Na těchto schůzkách probírali různé kroky na Novotného pod

poru. Uvažovali i o vystoupení armády za podpory StB v jeho prospěch. Orgány StB se do

konce dostaly do fáze sestavování zatýkacích seznamů?4) Tyto přípravy se pochopitelně ode

hrávaly skrytě a neměli o nich tušení ani straničtí funkcionáři, včetně Lenárta, Novotnýmji

nak pokládaní za naprosto spolehlivé. Lenárt se o této činnosti dozvěděl stejně jako ostatní až 

při skandálu, který následoval po zběhnutí generála Šejny do ciziny a znamenal definitivní 

konec Novotného působení ve vysoké politice. 

Antonín Novotný byl donucen k tomu, aby dal svou funkci prvního tajemníka 

k dispozici ústřednímu výboru. Manévr se zrušením postu prezidenta, navržený po vzoruji

ných komunistických zemí, ajeho nahrazení kolektivním orgánem, umožňující "dekumulo

vat" a přitom podržet tu nejdůležitější pozici v tehdejším Československu, ani pokusy o oddá-
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lení rozdělení nejvyšších funkcí nevyšly. Novotný se neodhodlal ani k vojensko-policejnímu 

zásahu, což byla bez sovětské politické podpory akce jen s iluzorní nadějí na úspěch a pokud 

o ní Novotný vůbec někdy vážně uvažoval, pustil by se do takto riskantní hry jen v případě 

opravdu nejkrajnější nouze, kdy by už neměl co ztratit. 

Přes naprosto nepříznivý vývoj situace se Novotný úplně nevzdával a snažil se situaci 

zachránit alespoň tím, že na své místo prosadí někoho ze svých lidí, který bude fakticky po

kračovat v jeho politice. Jeho volba padla na Lenárta. Ve straně měl dobrou pověst jako 

skromný, poměrně málo ambiciózní, spořádaně žijící a schopný funkcionář. Nikdy nezastával 

ostře vyhraněné postoje, byl spíše typem jakéhosi výkonného a pragmatického "politického 

úředníka" vykonávajícího příkazy jiných?5) Byl výborně zapsán i v Sovětském svazu, čímž 

splňoval nejdůležitější kritérium výběru nejvyšších československých funkcionářů a aspoň 

pro část protinovotnovské frakce by v Novotného úvahách mohl znamenat uspokojivou změ

nu k lepšímu na postu prvního tajemníka. 

Při ideálním načas ování by byla varianta úspěšného prosazení Lenártova nástupnictví 

reálná. Avšak nejvhodnější moment pro tento manévr, který nastal po říjnovém plénu ÚV a 

skončil Brežněvovou dvoudenní misí počátkem prosince (nejpozději počátkem prosincového 

pléna ÚV KSČ), kdy ještě Novotný mohl mít hlavní slovo při výběru svého nástupce a jeho 

odpůrci, nebo alespoň jejich rozhodující většina, by jeho odchod výměnou za Lenárta pořád 

mohli vnímat jako své vítězství, byl už beznadějně promeškán a šance na úspěch tohoto tahu 

byla mizivá. Tento fakt si musel uvědomovat i Lenárt. Jistou roli při jeho rozhodování o po

stoji, který zaujal k Novotného návrhu, mohly kromě racionálně podložené obavy z téměř 

jistého neúspěchu sehrát i Lenártovy vlastnosti. Nebyl rozeným vůdcem - vyhovovalo mu spíš 

plnit rozkazy jiných, neměl dostatek ambicí pro nejvyšší stranickou funkci a podle Novotného 

postrádal i dostatek odvahy postavit se takové výzvě, jakou představoval souboj o post první-
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ho tajemníka ÚV KSČ. Odmítal proto pokusit stát se Novotného nástupcem, i když ten ho prý 

doslova "prosil a kopal pod stolem", aby kandidaturu přija1. 26) 

Na jednání předsednictva 4. ledna 1968, které probíhalo bez přítomnosti konzultativní 

skupiny, ale zato společně s kandidáty předsed~ictva a tajemníky ÚV, z něhož měl vzejít ná

vrh kandidáta na nového prvního tajemníka, byl Novotným nominován Lenárt a Laštovička. 

Proti strana navrhla Dubčeka a Černíka. V diskusi získal největší podporu ze všech navrže

ných Dubček. Lenárt ale také rozhodně nebyl bez příznivců a na Dubčeka ztrácel pouze mi

nimálně.27) 

Přesto se nadále své kandidatuře bránil, místo sebe navrhoval Laštovičku nebo Dubče

ka. V odmítavém stylu také přednesl svůj diskusní příspěvek: "Nemám ty zkušenosti, nemám 

pro takovou funkci, pro takovou práci. Cítím, že nemám takové vlastnosti, které je třeba 

v současné době v této funkci uplatňovat. Nemám na mysli v negativním smyslu volní vlast

nosti, ale v pozitivním slova smyslu. Za třetí, pracuji ve vládě, máme dost problémů a těžkostí 

v práci vlády. Vidím, že není krize ve straně, ale v uplatňování usnesení. Samozřejmě, že se 

to dotýká významných složek ve státě, v jejichž čele jsem právě já. Takže by bylo v rozporu, 

abych já šel z této fronty, která neplní a způsobuje těžkosti straně, do funkce prvního tajemní

ka. Jsem přesvědčen, že příčinou krize není soudruh Novotný, ale to že se usnesení neplní.,,28) 

Výsledek tohoto jednání byl předán poradní skupině, která měla přijít s vlastním ná

vrhem. Ta se sešla s předsednictvem druhý den v osm hodin ráno a jednomyslně podporovala 

Dubčeka ajako alternativu Černíka.29) Po poměrně krátkém jednání rozhodná většina zvolila 

Dubčekajako jediného kandidáta a nakonec toto rozhodnutí neochotně přijal i Novotný.30) 

Plenární zasedání ústředního výboru KSČ pak ještě v tentýž den schválilo doporučení před

sednictva a Dubček se tak stal novým prvním tajemníkem ÚV KSČ. Schváleno bylo i navr

hované rozšíření předsednictva o čtyři členy. Stali se jimi: Jan Piller, Josef Borůvka, Emil 

Rigo a Josef Špaček. Dubček také na závěr zasedání přednesl ocenění Novotného zásluh na-
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formulované redakční skupinou složenou ze členů předsednictva včetně Lenárta. 3 
I) Později 

toto své vystoupení prezentoval jako projev vlastní civilizovanosti a politické kultury, ale jed

nalo se o ústupek ze strany protinovotnovské frakce,.který měl Novotnému pomoci spolknout 

hořkou pilulku v podobě nuceného odchodu z nejvlivnější politické funkce v tehdejším Čes

koslovensku, a v podstatě i doklad toho, že opozice prozatím postrádala dostatek síly k prosa

zení úplného Novotného odstranění z politického života. 

Vítězství tak vybojovala protinovotnovská frakce v KSČ. To ovšem automaticky ne

znamenalo výhru uvědomělých zastánců pokusů o reformu komunistického systému 

v Československu později známých jako Pražské jaro. Novotného odpůrci totiž netvořili žád

né jednolité uskupení stojící za reformním programem, který ostatně v té době v ucelené a 

jasně formulované podobě ani neexistoval. Šlo spíš o značně různorodou skupinu funkcioná

řů, kteří dospěli k poznání o nevyhnutelnosti změn, pod kterými si všakjejí členové předsta

vovali zcela odlišné věci co do jejich rozsahu i obsahu. Poté, co do hry navrch vstoupil nátlak 

ze strany Moskvy a dalších satelitů, se nevyhnutelný diferenciační proces uvnitř proti novot

novské skupiny urychlil a neodvratně postavil někdejší spojence proti sobě. 
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POČÁTEK PRAŽSKÉHO JARA 

Bezprostředně po lednovém zasedání ÚV KSČ kromě odchodu Novotného z pozice 

prvního tajemníka a dvou j emu naprosto oddaných vedoucích oddělení ÚV KSČ (M. Mamuly 

a F. Havlíčka) z funkcí k žádným převratným změnám nedocházelo. Ani československá ve

řejnost nevěnovala lednovému plénu nějakou mimořádnou pozornost a změnu na postu první

ho tajemníka KSČ považovala za kádrový přesun bez hlubšího významu k jakým čas od času 

docházelo. Nezájem veřejnosti byl kromě převládající lhostejnosti k věcem veřejným způso

ben i mizivým ohlasem lednového pléna v médiích. Novotnovcům to tak vyhovovalo a Ale

xander Dubček považoval za vhodnější nejprve vytvořit program konkrétních změn a reorga

nizovat vedení tak, aby bylo ochotné a schopné je prosazovat a teprve později se svými zámě

ry seznámit i veřejnost, která v kabinetním stylu vedení komunistické politiky nikdy nehrála 

významnou úlohu. 

Toto mediální vakuum prolomil 21. ledna svým článkem publikovaným v Práci Josef 

Smrkovský, který se svými postoji zařadil do radikálně reformního křídla v komunistické 

straně. Svým příkladem strhl další proreformní politiky, ale i představitele vědy, kultury a 

sdělovacích prostředků, k publikaci článků nebo k rozhlasovým a televizním vystoupením, 

které je možné považovat za jakási jejich programová prohlášení a manifestaci kladného po

stoje k nadcházejícím reformám. Zaznívaly v nich požadavky na plnou informovanost obyva

telstva především o jednání nejvyšších stranických orgánů (obzvláště PÚV KSČ), personifi

kaci politiky, odstranění zasahování stranických orgánů do činnosti Národního shromáždění a 

uměleckých svazů včetně přehodnocení stranických závěrů ke IV. sjezdu Svazu českosloven-
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ských spisovatelů a na důslednou nápravu a odčinění všech důsledků "deformací socialismu" 

atp. I) 

Mezitím se v lednu rozběhla práce na přípravě Akčního programu a do života strany 

začaly pronikat první změny. Její předsednictvo se mj. usneslo na tom, že v rámci větší ote

vřenosti budou publikovány zprávy o jeho jednáních, a že vedoucí straničtí představitelé bu

dou více vystupovat ve sdělovacích prostředcích?) 

Období změn nastalo i pro Lenártem řízenou vládu. Podle rezoluce z lednového zase

dání ÚV KSČ měla v rámci přijímání nových zásad vzájemných vztahů, dělby práce a vazeb 

mezi ústředními stranickými a centrálními státními orgány vláda a předsednictvo SNR před

ložit ÚV KSČ konkrétní návrhy na zdokonalení jejich činnosti. 3) 

Diskuse a koncepční úvahy uvnitř komunistické strany o reorganizaci vlády i jednotli

vých ministerstev, o přestavbě funkce a metod práce vlády nebyly žádnou novinkou vzešlou 

ze závěrů lednového pléna ÚV KSČ. První snahy o dokonalejší řízení se objevily už 

v polovině šedesátých let v souvislosti s pokusem o ekonomickou reformu, která měla přinést 

narušení dosavadního tuhého centrálního dirigismu v ekonomické sféře. To vyžadovalo odli

šení podnikové sféry od státněpolitické a nasměrování vlády opět především k úkolům státní 

správy a posílení jejích pravomocí při jejich plnění, v ekonomických záležitostech pak pouze 

ke koncepční činnosti namísto dosavadního operativního řízení podniků ministerstvy. 

Avšak tehdejší úsilí o zvyšování vládních pravomocí se nijak nedotklo zajeté praxe její 

naprosté podřízenosti centrálním orgánům komunistické strany a přímého omezování její čin

nosti v některých resortech (viz. výše) nebo zasahování strany i do zbytku již tak okleštěných 

kompetencí ministrů. Za takových podmínek se vládě nemohlo podařit prosadit opravdu efek

tivní a významné změny. Výsledkem její snahy pak byly pouze některé úpravy technického 

rázu ve struktuře vztahů mezi jejími jednotlivými členy a jejich úřady. 
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Právě odstranění Novotného přineslo impuls pro prosazení nových názorů na podobu 

řízení a činnost vlády do praxe. Premiér Lenárt se bez odkladů zapojil do přípravy změn 

po vládní linii. 

Vláda vytvořila skupinu ministrů v čele s premiérem, jejímž úkolem bylo zhodnotit 

dosavadní uspořádání a na základě jeho rozboru vypracovat podklady pro nové návrhy orga

nizace činnosti vlády. Předběžnou zprávu o práci této skupiny předložil Lenárt předsednictvu 

ÚV KSČ najeho zasedání 19. února 1968. V ní konstatoval, že byly zřízeny další komise za

bývající se pod vedením vybraných ministrů jednotlivými úseky činnosti vlády (Řízení hos

podářství, Řešení problematiky cen, mezd a sociální politiky, Opatření na úseku politic

kosprávním a kulturněvýchovném, Vztahy vlády k předsednictvu SNR) a zhruba nastínil ob

sah probíhajících prací. PÚV KSČ jeho informace vzalo na vědomí s tím, že konečný návrh 

bude předložen tak, aby mohl být předsednictvem projednán spolu s dalšími materiály pro 

březnové plénum ÚV KSČ.4) 

V souladu s novým trendem otevřenější politiky si Lenárt tyto informace nenechal 

pouze pro předsednictvo ÚV KSČ a vystoupil s nimi 18. března 1968 v televizi, znění jeho 

projevu přetisklo o dva dny později Rudé právo. Informovanost veřejnosti o návrzích na změ

ny v postavení vlády však zdaleka neležela Lenártovi na srdci tolik jako jeho vlastní postave

ní. Po Novotného odchodu z funkce prvního tajemníka se začalo ozývat na okresních konfe

rencích KSČ počátkem března volání po důsledném odstranění jeho lidí z důležitých funkcí -

zejména se to týkalo členů předsednictva, kteří se stavěli proti Novotného odvolání. 

Lenárt proto využil nabízené šance prezentovat hned na úvod svého vystoupení 

před miliony diváků televize svou verzi lednového pléna ÚV KSČ. Zde využil toho, že se 

v lednu otevřeně nestavěl proti dekumulaci, ale snažil se ji odvrátit nebo alespoň oddálit po

mocí naléhání na přednostní vypracování analýz, projednání návrhů změn atd. před kádrový

mi změnami. To mu umožnilo stavět se před veřejností do pozice ne zarytého novotnovce, ale 
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opatrného a prozíravého politika, který je nakloněn změnám a demokratizaci, afe vždy jedná 

až po pečlivém uvážení. 5) Teprve pak podstatně stručněj ší formou než před předsednictvem 

nastínil obsah navrhovaných změn: nově zformované vztahy vlády a ústředních stranických 

orgánů s vytvořením podmínek pro samostatné fungování vlády jako nejvyššího orgánu vlád

ní moci. 6
) 

Tím pochopitelně Lenárt neměl na mysli opravdové vymanění vlády z vlivu komunis

tické strany nebo dokonce útok na vedoucí úlohu této strany ve společnosti. Ale dosavadní 

permanentní dozor a operativní zasahování členů předsednictva, tajemníků a dalších pracov

níků aparátu do rozhodování vlády, kdy byl jejich souhlas nezbytný pro každé podstatnější 

rozhodnutí jejích členů, měl být nahrazen koncepčním stanovováním závazné politické linie, 

v souladu s kterou by pak vláda nebo její jednotlivá ministerstva vydávala svá vlastní rozhod

nutí - komunistická strana měla společnost a s ní i vládu vést a ne řídit. 

Dále se měla naplnit zodpovědnost vlády v plném rozsahu jí vymezeném ústavou. 

Tzn. že obsahem činnosti vlády nemělo být jako dosud rozhodování většinou o hospodář

ských záležitostech, ale i její opětovné aktivní zasahování do oblastí, které se v minulosti pře

sunuly do působnosti stranických orgánů. Zde se jednalo hlavně o záležitosti vnitra, obrany, 

zahraničních věcí a kulturní politiky.7) 

V tomto vystoupení byl proklamován také růst vlivu Národního shromáždění na čin

nost vlády. Skutečně pak 19. března 1968 proběhla společná schůze předsednictva NS a vlády 

o vzáj emné koordinaci jej ich činnosti, o níž o den pozděj i informovalo Rudé právo pod titul

kem Plně uplatnit ústavní práva NS a vlády. Na této schůzi oba orgány shrnuly svou dosavad

ní činnost a vzájemné vztahy, ve kterých objevily zásadní nedostatky (viz. výše). Vzájemně se 

informovaly o postupu prací na námětech na uspořádání vztahů mezi nimi a ustavily společ

nou komisi s úkolem je koordinovat. Vláda i jednotliví ministři měli do budoucna důsledně 
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respektovat svou odpovědnost vůči orgánům NS, spolupracovat s nimi na všech zásadních 

opatřeních a soustavně je informovat. 8) 

Výsledek příprayných prací pak Lenárt prezentoval 25. března 1968 na zasedání před

sednictva ÚV KSČ. Při tom zdůraznil nutnost konečné platnosti rozhodnutí orgánů státní 

správy v rámci jim svěřených pravomocí ajejich plné odpovědností vůči NS zejména 

v oblastech hospodářství, životní úrovně, obrany, bezpečnosti, zahraniční politiky a kultury. 

Dále měla být důsledně naplňována zásada, že operativní řízení hospodářských záležitostí 

náleží do podnikové sféry a plně uplatněno nové postavení slovenských národních orgánů 

při výkonu státních funkcí na Slovensku.9
) 

K zajištění těchto úkolů pak byly navrhovány změny v uspořádání orgánů vlády, jako 

např. zřízení Státního cenového úřadu, ministerstva práce a sociálních věcí, úprava organizace 

Státní banky československé, vytvoření Hospodářské rady, Státní komise pro techniku a nao

pak zrušení Státní komise pro finance, ceny a mzdy, celá řada změn v náplni činnosti minis

terstev a SPK. V rámci budování nového postavení slovenských národních orgánů bylo navr

ženo konstituovat SNR jako orgán státní moci a zákonodárný sbor pro území Slovenska, za

sahující do všech oblastí s výjimkou těch, které jsou ústavou vyhrazeny NS. Dále bylo navr

hováno ústavní vyloučení majorizace Slováků, vymezení působnosti výhradně celostátních 

ministerstev a zavedení instituce státních tajemníků v nich a celá řada dalších opatření, která 

pak byla většinou realizována v rámci federalizace Československa. 10) 

Měla být posílena rozhodovací pravomoc jednotlivých ministrů - na rozdíl od minu

losti, kdy předsednictvo vlády nebo její plénum řešilo detailní záležitosti, které mohl bez obtí

ží vyřešit resortní ministr nebo dokonce ještě nižší instance. Vláda jako celek se měla do bu

doucna zabývat především koncepčními záležitostmi a úkoly zásadní důležitosti. Ministerstva 

si měla být mezi sebou rovna, a proto byla v návrzích řešena i otázka jejich vzájemné koordi

nace. Například byl navržen vznik Hospodářské rady jako organizačního útvaru složeného 
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z členů vlády zodpovědných za rozhodující ekonomické úseky slaďujícího přípravy zásadních 

hospodářských opatření, dlouhodobých výhledů, plánů, státního rozpočtu atd. II) 

Kromě návrhů na změny organizačních struktur či rozdělení pravomocí orgánů vlády 

bylo navrženo přezkoumání a případně změny nebo i vznik nových zákonů jako například 

o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím soudních a správních 

orgánů, spolčovacího a shromažďovacího zákona, nové přezkoumávání statutu Ústřední pub

likační správy (cenzury) podle tiskového zákona, změny zákona o cestovních dokladech, no

vý zákon o socialistickém podniku, příprava zákonných opatření k právní a občanské rehabili

taci obětí politických procesů atd. 

Členové předsednictva v usnesení Lenártovi uložili připravit písemný materiál 

k předkládaným opatřením s návrhem usnesení pro plenární zasedání ÚV KSČ a zajistit pří

pravu podkladů pro vystoupení, v němž je bude jménem vlády odůvodňovat. 12) K tomu se 

však již Lenárt nedostal, protože vláda v souladu s rozhodnutím ÚV KSČ podala 6. dub-

na 1968 demisi. Návrhy změn vypracované pod Lenártovým vedením pak byly zahrnuty do 

programového prohlášení nové vlády, se kterým vystoupil 24. dubna 1968 nový ministerský 

předseda Oldřich Černík před Národním shromážděním. 13 ) 

Vláda se pochopitelně nezabývala pouze návrhy reforem po své linii, ale projednávala 

dál i běžnou agendu, případně reagovala na aktuální události. Opravdovou bombou se 

na politické scéně stalo zběhnutí gen. Šejny, který po provalení svých nezákonných machinací 

s trávním a jetelovým semenem a ojetými auty na úkor státu, uprchl koncem února 1968 

se svou milenkou a synem na diplomatický pas přes další země do USA. Zde požádalo poli

tický azyl a výměnou za něj vyzradil vojenská tajemství Varšavské smlouvy. Vzhledem 

ke zřejmým vazbám gen. Šejny na Novotného rodinu, se ze Šejnovy aféry stala Novotného 

aféra. Stupňující se tlak na odchod z funkce prezidenta, a tím pádem i z vysoké politiky, už 

Novotný neustál. Lenárt, ani nikdo jiný z Novotného dřívějších oddaných stoupenců, nepod-
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nikl nic na jeho podporu, protože všem byla zřejmá neudržitelnost postavení, ve kterém 

se jejich bývalý vůdce ocitl. 14) 

V souvislosti s Novotného odchodem, před kterým ještě stačil odstupující prezident 

zbavit Šejnu hodnosti a všech vyznamenání, převzal 22. března 1968 Lenárt z titulu své funk

ce premiéra společně s místopředsedy vlády Šimůnkem, Krajčíkem a Černíkem dočasně ně

které funkce prezidenta republiky.15) Zároveň se vynořila otázka nástupnictví na postu prezi

denta. Bylo navrhováno více kandidátů, ale nakonec se prosadil Ludvík Svoboda, jehož volbu 

podporoval i Lenárt. Ten zároveň usilovalo to, aby neúspěšní kandidáti byli "odškodněni" 

odpovídajícími funkcemi. 16) 

Kromě projednávání vládní agendy se Lenárt stejně jako v minulosti pravidelně musel 

věnovat také reprezentačním povinnostem vyplývajícím z jeho funkcí. Nechyběl tedy na slav

nostním zasedání vlády, ÚV KSČ a ÚV NF na Pražském hradě, které se za přítomnosti dele

gací evropských komunistických režimů konalo ke 20. výročí komunistického převratu 

v Československu, a na dalších doprovodných akcích k tomuto výročí. 

Jako premiér československé vlády a člen předsednictva ÚV KSČ býval často v dele

gacích cestujících k jednáním do· zahraničí. Stejně tak byl členem československé delegace na 

jednání v Drážďanech 23. března 1968. Tato schůzka představitelů vedení evropských komu

nistických stran proběhla v ovzduší rostoucí nespokojenosti především sovětského, východo

německého a polského stranického vedení s vývojem po lednu 1968 v Československu. 

V něm spatřovali nástup antikomunistických sil hrozících zbavit KSČ její vedoucí úlohy ve 

společnosti. Zahrnuli nepřipravené členy československé delegace, kteří se domnívali, že na 

jednání půjde pouze o ekonomické záležitosti, ostrou kritikou. Ta se linula z úst Brežněva, 

Kosygina, Gomulky a Ulbrichta. Kádár se vyjadřoval poněkud mírněji. Nejprve Dubček a po 

něm postupně další členové delegace odpovídali v improvizovaných vystoupeních na vyslo

venou kritiku. 17) 
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Lenárt ve svém proslovu sice připustil existenci některých pro komunisty znepokojují

cích jevů, které podle kritiků hrozily přerůst v kontrarevoluci, ale na druhé straně jasně vyslo

vil důvěru Dubčekovi a stranickému aktivu od ústředí po kraje a okresy, že situaci zvládnou a 

ke kontrarevoluci zaručeně nedojde. Dále se rozhodně postavil na stranu Akčního programu: 

"Opět zdůrazňuji, že je v silách s. Dubčeka a jádra ÚV a celé strany, a nejen strany, nýbrž 

také dělnické třídy, mládeže, inteligence a venkova, aby u nás nedošlo ke kontrarevoluci. Pro

jevy, které byly schváleny předsednictvem strany ajež pronesl s. Dubček,jsou důkazem toho, 

jak chceme pokračovat. Avšak to nejdůležitější, co je v našich rukách, je nejbližší plenární 

zasedání ÚV s programem, Akčním programem, jak ho nazýváme, jímž usilujeme pozitivně 

ne o novou generální linii, nýbrž o důsledné provedení závěrů XIII. sjezdu a dobrou přípravu 

XlV. sjezdu. Jde o to, aby se k tomuto pozitivnímu programu strany připojily Národní fronta, 

státní orgány a celá společnost v republice. Tento moment musíme brát v úvahu. V Akčním 

programu j sou otázky principiálně postaveny a - j ak se domníváme - ze správných marxistic

ko -leninských pozic. Mohou tam být obsaženy též nepřesné formulace, které můžeme pro

diskutovat a korigovat v ústředním výboru. Ale duch tohoto materiálu je podle našeho hodno

cení správný, odpovídá jak obecnému v socialistické revoluci, tak zvláštnostem situace, v níž 

se bude socialismus v Československu v nejbližší době rozvíjet.,,18) 

Jeho podpora Dubčekovi a polednovému vývoji však rozhodně nebyla bez výhrad a 

také je v další pasáži svého projevu vyslovil. Stavěl se kriticky především k radikálně reform

ním požadavkům v rámci komunistické strany (zejména v ekonomické sféře), zásadně mu 

vadilo probouzení občanské společnosti mimo komunistický rámec a kritizoval také sdělovací 

prostředky, které začaly naplno využívat faktického odstranění cenzury a celkového uvolnění 

poměrů vůbec, ke zpracovávání pro komunisty nepříjemných témat (politické procesy 

v 50. letech, chyby a stagnace v Novotného éře, kampaň za jeho odstranění i z postu preziden

ta republiky atd.): "Třetí tendence, kterou lze pozorovat, je extremismus, ultraradikalismus 
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přímo ve stranických kruzích - navrhují se nereálná řešení, odtržená od reality, od života, 

včetně takových věcí, o nichž zde mluvili někteří soudruzi ... někteří lidé propagují ekono

mickou reformu jako návrat k něčemu, co by svým způsobem napodobovalo raný kapitalis

mus za socialistických podmínek .... tzn. bez plánu, malé podniky, volný trh. Pak jsou ještě 

tendence, které jsou cizí socialismu a v poslední době vystrkují rohy, v propagandistických 

centrálách např. v souvislosti s výročími, řekněme s Masarykovým výročím, v souvislosti 

například s některými buržoazními elementy." 19) 

Celkově Lenártovo vystoupení na schůzce v Drážďanech vykazuje prvky kontinuity 

s jeho dosavadním politickým stylem. Najeho poměry rozhodné přihlášení se k Dubčekovi a 

polednovému vývoji bylo podle mě motivováno, kromě Lenártových vnitřních sympatií 

k některým reformám hlavně ekonomického rázu, také snahou zavděčit se Dubčekovi a uká

zat novému vedení ochotu spolupracovat. Zejména když pro Lenárta nebylo tajemstvím, že 

přichází chvíle zásadních personálních obměn ve stranickém vedení a vládě, během kterých 

jako Novotného člověk neměl příliš velké šance na udržení stávajícího postavení. Na druhou 

stranu jeho kritika některých jevů nebyla dána pouze Lenártovou uvědomělostí, ale také jeho 

snahou nestavět se nikdy naplno na některou stranu, dokud není jasné, kdo vyhraje. Nechtěl si 

to rozházet se sovětským vedením, u kterého byl dosud výborně zapsán,20) striktním odmítnu

tím jeho kritiky a uzavřít si tak cestu ke změně kursu pro případ, že by se jím velmi dobře 

registrovaná nespokojenost Moskvy a některých jejích satelitů vystupňovala až ke snaze o od

stranění Dubčeka ajeho lidí z vedení KSČ. 
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CEST A K SRPNU 

Očekávané rozsáhlé kádrové změny přišly na dubnovém plénu ÚV KSČ. Jak bylo 

zavedenou praxí, agenda plenárního zasedání ÚV KSČ byla předjednána v předsednictvu. 

Stalo se tak na jeho schůzi 26. března 1968. Bylo usneseno navrhnout ústřednímu výboru od

volání Novotného, Hendrycha, Pastyříka, Šimůnka, Chudíka, Kouckého a dalších novotnovců 

z jejich funkcí. I) Zároveň bylo uloženo vládě provést změny v armádě a na ministerstvu vnitra 

- odvolán byl generál Rytíř, náčelník HS StB plk. Klíma a náměstek generálního prokurátora 

plk. Samek. Spolu s nimi byli nuceni odejít další pracovníci na nižších pozicích.2
) 

Navrhované změny se týkaly i Lenárta. Měl být odvolán z funkce premiéra i řádného 

člena předsednictva ÚV KSČ s hlasovacím právem. Na rozdíl od ostatních novotnovců však 

neměl zmizet z vysoké politiky, ale přejít do funkce tajemníka ústředního výboru, člena jeho 

sekretariátu a kandidáta předsednictva bez hlasovacího práva. 3
) Všechny tyto návrhy pak 

ústřední výbor na svém plenárním zasedání schválil. 

Pro Lenárta odchod z vedení vlády nemohl být překvapením. Byl Slovák a při obsazo

vání nejvyšších funkcí v komunistickém Československu dosud platilo pravidlo, že pokud je 

prvním tajemníkem komunistické strany Čech, premiérem by měl být Slovák. Nyní, když se 

poprvé v dějinách KSČ stal prvním tajemníkem Slovák Dubček, bylo jasné, že ke střídání 

dojde také na postu předsedy vlády. Lenárt asi nebyl příliš překvapen ani odvoláním z pozice 

hlasujícího člena předsednictva. Patřil do mocenské skupiny Antonína Novotného, která v té 

do bě nuceně vyklízela pozice. Ve všech sporech ve straně stál vždy na jeho straně, a to i proti 
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Dubčekovi, jehož poměrně kladný vztah k Lenártovi z dob jejich společných studií v Moskvě 

v průběhu let značně ochladl. 4) 

To se odrazilo i na hodnocení Lenártova působení ve funkci premiéra, které přednesl 

Dubček na mimořádné schůzi předsednictva svolané v průběhu dubnového pléna ÚV KSČ. 5) 

Zde přisoudil Lenártovi příliš velký podíl na nedostatcích v práci vlády, způsobených přede

vším zasahováním stranických orgánů do její činnosti. Jeho odchod byl zdůvodněn nejen nut

ností jmenovat na jeho místo někoho české národnosti, ale také požadavkem na větší rozhod

nost u nového předsedy vlády. Ztráta premiérského postu automaticky znamenala také odchod 

z vojenské komise obrany společně s Novotným, Hendrychem, Mamulou, Šimůnkem a 

gen. Rytířem. 6) 

V souvislosti s Lenártovým odvoláním vyvstává důležitá otázka, jaké okolnosti vedly 

k tornu, že právě Lenárt oproti jiným Novotného lidem zaznamenal pouze nepatrný mocenský 

sestup na pořád ještě velmi významnou pozici tajemníka. Otazníky umocňuje i Lenártův ná

vrat do Husákova vedení v roce 1970. Proč právě Husák, mající silné důvody k tornu, aby 

nenáviděl Novotného a jeho nohsledy, navrch pověstný svou mstivostí, povýšil do předsed

nictva strany a do pozice prvního tajemníka ÚV KSS člověka, který v minulosti v zájmu své 

kariéry na Novotného přání prováděl obstrukce Husákových snah o plnou stranickou rehabili

taci? Na tyto otázky je při současné nepřístupnosti klíčových dokumentů a absenci tohoto 

tématu v Dubčekových i Husákových pamětech v podstatě nemožné dát přesnou, přímými 

důkazy podloženou, odpověď. 

Jedním z faktorů, který mohl hrát jistou roli v Dubčekově a Husákově uvažování, 

o tom zda Lenárta úplně odstavit (respektive ho povýšit), byl jeho příslovečný pragmatismus. 

Nebylo tajemstvím, že Lenárt neochvějně podporoval Novotného ne proto, že by s ním po

každé souhlasil, ale především v zájmu uchování svého vlastního postavení. V roce 1968 mu 

bylo (na politika) pouhých 45 let, neměl chuť sestoupit do naprosté politické bezvýznamnosti, 
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a z toho vyplývala jeho ochota sloužit ve jménu vlastní kariéry novému vůdci stejně oddaně 

jako Novotnému. Avšak skutečnost, že Dubček ani Husák neváhali odstavit z vedoucích 

funkcí lidi, kteří by pravděpodobně byli výměnou za zachování svého postavení ochotni při

dat se na jejich stranu, napovídá, že možnost získání Lenárta za spojence nebyla v personál

ních úvahách obou prvních tajemníků dominantní. 

Při nepřátelství, které k Lenártovi Dubček i Husák cítili, se nabízí jediný důvod proč 

nebyl úplně odstaven a později se mohl vrátit do absolutní mocenské špičky - Lenárt měl 

na své straně sovětské vedení. Jedině jeho vliv mohl donutit Dubčeka s Husákem překonat 

osobní animozitu vůči Lenártovi. Nemuselo se jednat přímo o intervence v Lenártův prospěch 

ze strany Moskvy - alespoň jsem o ničem podobném nenašel jediný doklad, ale svou roli 

mohla sehrát snaha ze strany obou prvních tajemníků, bud' sovětské vedení příliš nedráždit 

odstavením jeho oblíbence, nebo si ho ještě více naklonit vstřícným přístupem k takovému 

funkcionáři. 

Předpoklady být oblíbencem Moskvy Lenárt měl. Patřil k těm komunistům, pro které 

byl Sovětský svaz ajeho zájmy jedním z nejdůležitějších činitelů, ovlivňujících jejich postoje 

- dostatečně to dokázal svým chováním při vpádu cizích vojsk v čele se sovětskými v srpnu 

1968. Skutečně byl v Moskvě výborně zapsán a měl její důvěru7) - ve zprávě sovětského vel

vyslance za 1. čtvrtletí roku 1968 byl Lenárt uveden jako zaručeně spolehlivý (v té době ještě 

panovaly na sovětské straně jisté pochybnosti o Biľakovi s Indrou a spol.).8) Spolu s některý

mi dalšími funkcionáři (David, Chudík, Jakeš, Biľak ad.) se za Novotného éry pravidelně se

tkával se sovětskými představiteli, nebo se na ně obracel prostřednictvím sovětského zastupi

telství v Praze, a předával jim informace o situaci v Československu, které měly značný vliv 

na úsudek sovětských činitelů o ní. O významu, který byl v Moskvě přikládán jeho informa

cím svědčí i to, že ho Brežněv zařadil mezi funkcionáře, se kterými vedl v průběhu své dvou

denní mise v Praze počátkem prosince 1967 informační rozhovory o tehdejší krizi ve vedení 
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strany. V těchto kontaktech Lenárt pokračoval i po lednu 1968, kdy už jako zdroj informací 

nesloužili výhradně novotnovci, ale ijiné "zdravé síly".9) 

Zvláštní zájem, který sovětské vedení mělo na Lenártovi, dokládá také fakt, že sovět

ský velvyslanec Červoněnko udržoval styky s ním prostřednictvím jeho ženy i v průběhu Le

nártova léčebného pobytu mimo Prahu na podzim 1968. Setkal se s ní na sovětském velvysla

nectví i ve vile Lenártových, o rozhovorech s ní pak referoval do Moskvy. 10) Přestože je jasné, 

že JozefLenárt měl oproti jiným funkcionářům se sovětským vedením nadstandardní vztahy, 

není při současné nedostupnosti ruských dokumentů ze sovětské éry možné postihnout jejich 

hloubku v celé jejich úplnosti a odpověď na řadu otázek je pro zatím stále v nedohlednu. 

Po podání demise vlády se Lenárt pustil do plnění povinností na nově svěřeném úse

ku. Přestěhoval se ze sídla vlády ve Strakově akademii do budovy ÚV KSČ na druhém břehu 

Vltavy, kde mu byla na zasedání předsednictva ÚV KSČ 16. dubna 1968 svěřena zodpověd

nost za mezinárodní a ideologické oddělení ÚV. II) Tato oddělení sice patřila k těm význam

nějším, ale zejména záležitosti zahraničních vztahů byly vzhledem k rostoucímu napětí mezi 

"bratrskými" zeměmi pod bedlivým Dubčekovým dohledem, který měl při rozhodování po

slední slovo. 

Při řízení svěřených oddělení tak Lenártovi zbývalo minimum prostoru pro vlastní ini

ciativu a v podstatě pouze plnil pokyny prvního tajemníka nebo usnesení předsednictva. Do 

náplně práce mezinárodního oddělení patřila především příprava návrhů, podkladů a analýz 

pro zasedání vrcholných komunistických orgánů se zahraniční tématikou na pořadu jednání, 

zajišťování kontaktů s ostatními komunistickými stranami, příprava státních návštěv, sledo

vání vývoje vztahů s jinými zeměmi, zajišťování mezinárodních akcí a oficiálních cest 

do ciziny, kádrová rozhodnutí např. o zaměstnancích MZV atd. 12) Za ideologický úsek nezod

povídal Lenárt v jeho plném rozsahu. Na starost zde měl stranickou propagandu a výchovu. 

Tzn. především záležitosti stranického tisku, přípravy oslav různých výročí, vydávání propa-
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gandistických materiálů pro interní potřeby strany atd. V rámci stranické výchovy spravoval 

systém politického vzdělávání funkcionářů. 13) Potom co tajemníci ÚV na zasedání předsed

nictva 26. dubna 1968 dostali za úkol pravidelně telefonicky informovat o jeho jednáních 

krajské výbory, které neměly své zástupce v předsednictvu nebo sekretariátě ÚV KSČ, při

padla na Lenárta povinnost podávat tyto informace do Východočeského kraje. 14) 

Přes Lenártův mocenský sestup jeho nová funkce patřila k nejvýznamnějším v KSČ. 

Podle přísně dodržovaného hodnostářského řádu, panujícího v komunistickém ústředí, měl 

stále nárok na vůz s řidičem, rekreaci ve vilce v areálu na Orlíku, vyhrazeném pro stranickou 

elitu, luxusní kancelář a na výplatě si dokonce polepšil- tajemnický plat se pohyboval kolem 

patnácti tisíc měsíčně. 15) 

Kromě tajemnické funkce se Lenárt stal také členem sekretariátu ÚV KSČ. Jeho členy 

byli kromě něj ještě Dubček, Císař, l.o1der, Sádovský, Švestka a Voleník. Tento stranický 

orgán byl volen předsednictvem a na starost měl řízení běžných prací v aparátu, kontrolu pl

nění usnesení ÚV a podávání zprávo něm, kádrová rozhodnutí - sekretariát měl podle no

menklaturního pořádku možnost rozhodovat o obsazení 2499 funkcí. 16) 

Vzápětí po přidělení zodpovědnosti za mezinárodní a ideologický úsek, byl ještě 

na tomtéž zasedání předsednictva Lenárt delegován jako zástupce vedení na krajskou konfe

renci KSČ v Severočeském kraji a spolu s vedoucím mezinárodního oddělení Kaderkou pově

řen zastupovat KSČ v Budapešti na konzultativní schůzce komunistických a dělnických stran 

pro přípravu jejich světového setkání. I7
) Avšak KSČ měla na mezinárodním poli důležitěj ší 

starosti než přípravu výše uvedené akce. Moskva, která dala najevo své obavy z vývoje 

v Československu už koncem března na schůzce v Drážďanech, sledovala rozsáhlé kádrové 

výměny na nejvyšších stranických a státních postech se značným znepokojením. Ve dnech 

9. a 10. dubna 1968 se sešlo ÚV KSSS k jednání o situaci v Československu a Brežněv poslal 

Dubčekovi dopis, v němž ho nabádal k bdělosti a boji s revizionismem. O několik dnů později 
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mu telefonoval s obdobným záměrem. Zároveň sovětské vojenské velení začalo podnikat prv

ní přípravy pro případ, že by se nakonec Moskva rozhodla řešit situaci silou. 18
) 

Součástí těchto příprav bylo i turné velitele Spojených ozbrojených sil varšavské 

smlouvy maršála Jakubovského po sovětských satelitech ve střední a východní Evropě. 

Do Československa přijel 24. dubna 1968 najednání s prezidentem Svobodou, předsedou 

vlády Černíkem, předsedou NS Smrkovským a v neposlední řadě prvním tajemníkem Dubče

kem, v jehož průběhu vyslovil požadavek na postavení dvou čs. divizí pod Spojené (prakticky 

sovětské) velení a na přesunutí termínu společného vojenského cvičení na čs. území ze září už 

na květen. Zatímco požadavek na změnu velení nad částí čs. vojenských jednotek byl stranic

kým vedením odmítnut, druhý byl akceptován a generál Dzúr obdržel rozkaz přípravy cvičení 

maximálně urychlit. Tyto návrhy byly předneseny s cílem soustředit na československém 

území větší skupinu sovětských vojáků využitelnou ke stupňování nátlaku na čs. stranické 

vedení. 19) 

Ten ostatně neustával ani v průběhu Jakubovského návštěvy. Právě v té době bylo 

v NS projednáváno programové prohlášení nové vlády. V reakci na to se u Černíka objevil 

velvyslanec Červoněnko a tlumočil mu stanovisko vedení KSSS, podle kterého se koncepce 

čs. politiky odchyluje od deklarovaných zásad. Ve stejném duchu telefonoval Černíkovi i Ko

sygin, který navrch požadoval razantnější obhajobu společných (sovětských) zájmů. V ovzdu

ší sílícího nátlaku obdrželi českoslovenští představitelé pozvání na schůzku v Moskvě. 

Za daných okolností bylo zřejmé, že schůzka bude mít podobný scénář jako ta v Drážďanech. 

Československá delegace ve složení Dubček, Černík, Smrkovský a Bil'ak byla 4. května 1968 

v Moskvě opravdu podrobena tvrdé kritice, které nahrával i Bil'akův postoj, jenž se fakticky 

shodoval s názory sovětského vedení. Ačkoliv se členové čs. delegace snažili oponovat kritic

kým výtkám (kromě Bil'aka), pod soustředěným náporem ze sovětské strany připustili některé 

formulace o vážnosti situace, která vyžaduje i odpovídající opatření zejména směrem k tisku a 
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sdělovacím prostředkům a další bezodkladná opatření k upevnění armády, Lidových milicí a 

Bezpečnosti. 20) 

Květnové jednání v Moskvě mělo dopad i na domácí scéně. Její projednávání v před

sednictvu ÚV KSČ ve dnech 7. a 8. května 1968 vyvolalo výraznou diferenciaci ve vedení 

KSČ. Začala se zřetelně vyhraňovat neokonzervativní skupina funkcionářů kolem Indry, 

Bil'aka a Koldera. Mezi ně se svými názory zařadil i JozefLenárt21
) a do této skupiny ho počí

tali i představitelé zemí budoucí pětky (Účastníci schůzky ve Varšavě ve dnech 14. - 15. čer

vence 1968, pozděj ší interventi. V dalším textu budu v zájmu stručnosti používat pouze název 

pětka), kteří se ve stejnou dobu sešli v Moskvě na poradě o situaci v Československu. Zde 

diskutovali i o postojích některých vysokých čs. stranických funkcionářů. Při této příležitosti 

byl zmíněn také Lenárt. Z hlediska pětky byl hodnocen pozitivně, i když podle Kádára byl 

poněkud demoralizován (historka o tom jak Lenárt na konzultativní schůzce v Budapešti str

pěl údajný dohled nad sebou ze strany jednoho z členů čs. delegace), a počítalo se s ním 

do "zdravého jádra" v případě, že by se nepodařilo získat většinu čs. vedení pro politiku neko

lidující se sovětskými představami.22) 

Vedení KSČ se v květnu zabývalo více i vnitropolitickou situací, mimo jiné muselo 

řešit vyhrocenou situaci v Rudém právu. Redakce vydala rezoluci požadující větší samostat

nost na stranickém vedení. Navrch odmítala další spolupráci s dosavadním šéfredaktorem 

Oldřichem Švestkou. Lenárt vystoupil v diskusi v předsednictvu proti jeho odvolání. Naopak 

napadl redaktory RP za to, že podle jeho názoru nejen odhalují deformace a oprávněně je kri

tizují, ale haní i to, co bylo správné, "hrabají se příliš v minulosti", přičemž se málo věnují 

budoucnosti?3) Celá záležitost nabrala charakter sporu redakce RP s vedením strany o způsob 

tvorby novin ve změněných společenských podmínkách. Podněty uvedené v rezoluci aktivu 

redakce se nakonec neprosadily a Rudé právo nadále zůstalo v první řadě tiskovým orgánem 

ÚV KSČ.24) Lenártovi byla na přechodnou dobu dána na starost také ZO KSČ v rozhlase. 25
) 
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Pro Lenárta potěšující výsledek přineslo vyhodnocení průzkumu mínění mezi delegáty 

okresních konferencí konaných v první polovině března 1968. Navzdory své novotnovské 

minulosti se Lenárt umístil na žebříčku oblíbenosti stranických funkcionářů v ČSR na 9. místě 

a v SSR na druhém místě hned za Dubčekem! Celkově v ČSSR obsadil 7. příčku. Stejně za

měřený výzkum provedený mezi obyčejnými občany mu přisoudil pozici 12. nejoblíbenějšího 

politika v ČSSR. Důvod Lenártovy oblíbenosti na Slovensku tkvěl nejpravděpodobněji v tom, 

že nebyl vnímán v první řadě jako novotnovec, narozdH například od naprosto neoblíbeného 

Chudíka, ale do povědomí stranického aktivu se zapsal více jako premiér podporující hospo

dářský rozvoj Slovenska a rozšíření pravomocí jeho národních orgánů. V českých zemích mu 

k velmi slušnému umístění pomohl jeho pozitivní vztah k nastupujícím reformám, který dával 

v době konání okresních konferencí veřejně najevo. 

Na poměrně hektickém pořadu jednání předsednictva ÚV KSČ na květen 1968 ne

mohla chybět ani zahraničněpolitická témata. Ta se stejně jako záležitosti kolem Rudého prá

va přímo dotýkala Lenártova úseku zodpovědnosti. Lenárt na jeho zasedáních prezentoval 

návrh plánu styků s komunistickými stranami na rok 1968 a návrh nových zásad pro schva

lování mezinárodních akcí a cest do zahraničí stranickými orgány?6) 

Dále referoval předsednictvu o zasedání komise pro přípravu mezinárodní porady ko

munistických a dělnických stran v Budapešti konané ve dnech 24. až 28. dubna 1968, kde 

vedl československou delegaci. Vylíčil postup příprav na tuto významnou akci, ale ostatní 

členy vedení zajímal především postoj světových komunistických stran k vývoji situace 

v Československu. Lenárt ve svém vystoupení konstatoval vesměs sympatie zejména u ko

munistických stran ze Západu a zemí latinské Ameriky?7) 

To samé nemohl prohlásit o postoji SSSR, NDR a PLR. Zde panovala silná nedůvěra 

k vývoji v Československu, jeho zahraniční politice i vojenské spolehlivosti. Zjevný byl na

prostý nesouhlas s jednáním čs. sdělovacích prostředků, včetně zahájení mediálních proti-
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kampaní a podávání oficiálních protestů ze strany představitelů všech tří výše uvedených ze

mí. 28
) Atmosféru vzrůstajícího nátlaku umocnilo i polsko - sovětské vojenské cvičení 

u československých hranic zahájené 10. května 1968 a přílet předsedy rady ministrů SSSR 

A. N. Kosygina do ČSSR o týden později, údajně na lázeňský pobyt v Karlových Varech. 

Souběžně s Kosyginem dorazila osmičlenná delegace sovětského ministerstva obrany v čele 

s maršálem GreČkem. Pravým smyslem obou sovětských návštěv bylo zmapovat terén. Setka

ly se s celou řadou stranických i vojenských funkcionářů a v rozhovorech s nimi testovaly, 

s kým mohou počítat do "zdravého jádra" v KSČ. Sovětští vojenští funkcionáři také při jed

nání s vedením KSČ neopomněli dát ostře najevo svou nelibost nad vývojem v ČSSR-

v tomto ohledu vynikal nad ostatní maršál Grečko?9) 

Setkání členů čs. vedení s návštěvami ze Sovětského svazu nenarušily přípravy 

na příští plenární zasedání ÚV KSČ. Ve dnech 21. a 22. května 1968 projednávalo předsed

nictvo aktivity nekomunistických politických stran. Zvláštní pozornost přitom věnovalo poku

sům o obnovení sociální demokracie. Postavilo se proti nim a Lenárt společně s Císařem do

stal za úkol zajistit vypracování politické argumentace pro odmítavé stanovisko PÚV.30
) 

Návrh projevu A. Dubčeka pro nadcházející plénum ÚV KSČ byl předsednictvem pro

jednán 27. května 1968. Při tom byla otevřena také otázka termínu konání mimořádného sjez

du KSČ. Lenárt se v diskusi vyslovil pro svolání sjezdu koncem srpna nebo začátkem září 

1968. Podobně se, byť s určitými výhradami, vyslovili i Kolder, Bil'ak a Indra.31
) Jejich sou

hlas s urychleným svoláním mimořádného sjezdu, kterému původně nebyli nakloněni, souvi

sel se sebevědomím konzervativního proudu ve vedení KSČ rychle rostoucím pod vlivem 

politického tlaku SSSR a dalších zemí pětky. 

Tento nátlak ovlivnil i závěry přijaté na plénu ÚV KSČ, které proběhlo ve dnech 

29. května až 1. června 1968. Ústřední výbor sice v rezoluci potvrdil další platnost orientace 

na pokračování reformního procesu v duchu Akčního programu a provedl některá kádrová 
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opatření posilující proreformní charakter vedení KSČ, ale byl přijat závěr o hrozícím nebez-

pečí zprava, ze strany pravicového oportunismu a antisocialistických sil. Dále bylo rozhodnu-

to o termínu konání mimořádného XIV. sjezdu KSČ 9. září 1968 a státoprávním uspořádání 

02) republiky . .J 

Na zasedání předsednictva 11. června 1968 byl Lenárt pověřen vedením delegace 

na další konzultativní schůzku komunistických a dělnických stran v Budapešti pro přípravu 

jejich světového setkání, jež měla být zahájena 18. června 1968. V delegaci ho měli doprová-

zet pracovníci aparátu Kaderka, Auersperg, Kropilák a Šedivý, společně s dalšími experty 

podle Lenártova výběru.33 ) 

Nejzávažnější události přelomu června a července s podstatným vlivem na další vývoj 

krize kolem Československa však měly teprve přijít. Z podnětu radikálních stoupenců refo-

rem, jimž se zdálo, že se pod tlakem varšavské pětky a domácích konzervativců zpomaluje 

reformní proces, zveřejnil 27. června 1968 v několika novinách najednou spisovatel Ludvík 

Vaculík výzvu s názvem Dva tisíce slov. Kromě analýzy dosavadního vývoje politiky KSČ 

obsahovala výzvu k podpoře reformního hnutí a to i pomocí prostředků na hranici tehdejších 

československých zákonů nebo za ní. Tato výzva zaznamenala v československé společnosti 

značný ohlas. Podepsaly ji tisíce lidí z nejrůznějších společenských vrstev, straníci i bezpar-

tijní. 

Pochopitelně se setkala s bouřlivým nesouhlasem domácích konzervativců, o vedení 

komunistických stran zemí Varšavské pětky ani nemluvě. Odmítavě se k ní postavilo také 

proreformní křídlo ve vedení KSČ. Zabránilo sice prosazení stanoviska konzervativců - ti 

výzvu prohlásili za jasný signál ke kontrarevoluci - do prohlášení předsednictva ÚV KSČ 

zveřejněného hned následující den, ale výzvu odmítlo, protože byla v rozporu se zásadou po-

litického řešení výhradně na základě Akčního programu a sjednocování komunistů i nestraní-

ků kolen něj. Předsednictvo kromě nesouhlasného prohlášení připravovalo i další kroky 
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na podporu své politické linie. V rámci těchto opatření bylo Lenártovi uloženo, aby se pokusil 

získat známé umělce, vědce a jiné širokou veřejností respektované osobnosti k veřejným pro

jevům podpory stanoviska PÚV KSČ.34) 

Ještě 27. června 1968 byl Alois Indra pověřen úkolem pomocí dálnopisu informovat 

nižší složky strany o postoji stranického vedení k výzvě Dva tisíce slov. Učinil tak 

z konzervativních pozic, výzvu odsoudil mnohem příkřeji než jak vyznělo druhý den publiko

vané prohlášení předsednictva. Jeho zpráva se vyznačovala poplašným dojmem, který mohl 

budit u nižších složek pocit, že strana mobilizuje do boje proti nastupující kontrarevoluci a 

žádá proto, aby bránily dalšímu sbírání podpisů pod ní a okresní (obvodní) konference odmít

ly výzvu Dva tisíce slov.35) Opravdu více jak 50% delegátů mimořádných okresních a obvod

ních konferencí výzvu odmítlo. Většina z nich to však učinila z pozic prohlášení předsednic

tva ÚV KSČ než Indrova dálnopisu, jehož obsah se stal na řadě okresních a obvodních konfe

rencí terčem kritiky. 36) 

Postupně počáteční hysterie kolem této výzvy v KSČ opadávala (například v parla

mentním komunistickém klubu v den jejího zveřejnění zazněly návrhy pro odložení mimo

řádného sjezdu, odvolání vedení KSČ, vyhlášení výjimečného stavu atp.)37), ale přes zmírňo

vání rétoriky ve vládním a parlamentním prohlášení k výzvě, odmítavý postoj reformního 

proudu ve vedení strany i státu k ní trval dál. Vaculíkova iniciativa přišla pro reformisty 

v mimořádně nevhodnou dobu - posloužila pětce jako skvělá záminka ke stupňování nátlaku 

na Československo a tím pádem nahrávala čs. konzervativcům. 

Dalšími událostmi, které nepřinesly pětce žádný důvod k uspokojení, se staly mimo

řádné okresní a obvodní stranické konference konané ve dnech 28. - 30. června 1968, stejně 

jako o několik dní později následující konference krajské a městské. Ukázalo se, že konzerva

tivci přecenili svůj vliv mezi účastníky konferencí a ve volbách delegátů na nadcházející sjezd 

propadli. Dubčekův centristický proreformní proud získal téměř 80% všech delegátů. Zbytek 
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se skoro rovným dílem dělil na konzervativce a radikální stoupence reforem. Z toho vyplýva

lo, že na nadcházejícím sjezdu ztratí konzervativci své pozice ve vedení. Předznamenávala to 

i skutečnost, že Kolder a Indra měli komplikace už se svým zvolením za delegáty sjezdu. Ty

to problémy neřešil Lenárt, který při volbách delegátů hladce prošel.38
) Za to vděčil především 

tomu, že se pohyboval v pozadí konzervativního proudu ve vedení a své výhrady 

k Dubčekově politice dával najevo mnohem skrytější formou než skupina kolem Koldera a 

Bil'aka. Mnoha účastníky konferencí tedy zjevně nebyl vůbec ani jako konzervativec vnímán. 

Sovětské vedení se souběžně s těmito událostmi pokusilo využít společného vojenské

ho cvičení armád Varšavské smlouvy na čs. území s názvem Šumava, které, jak se později 

ukázalo, bylo jakousi generální zkouškou na invazi, a protahovalo odchod sovětských jedno

tek z Československa po skončení cvičení 2. července 1968. Zatímco maďarské a polské od

díly postupně opouštěly československé území, Rudá armáda naopak přisunula do Českoslo

venska další technicko-opravárenské jednotky. Celkově bylo v červenci 1968 v Českosloven

sku rozmístěno kolem 17 000 sovětských voj áků, což představovalo nezanedbatelnou boj ovou 

sílu a především další prostředek nátlaku na čs. stranické vedení. Sovětské velení komuniko

valo s čs. stranou jen velmi omezeně a z jeho jednání byla naprosto zřejmá snaha protahovat 

odsun sovětských jednotek co nejdéle. To za tehdejší vnitropolitické situace přineslo značné 

znepokojení v československé společnosti, jež se projevovalo v novinových článcích nebo 

zasíláním různých rezolucí obyvatelstva vládě.39) 

Na narůstání pro ni znepokojivých tendencí v československém vývoji se rozhodla 

Moskva reagovat zesílením nátlaku na vedení KSČ. Kromě rozpoutání rozsáhlé mediální 

kampaně v zemích pětky vyvolávající protičeskoslovenskou atmosféru, se rozhodla zaslat 

4. července 1968 do Československa dopis ostře kritizující reformní vývoj, kde na podporu 

své argumentace nově využila i výzvu Dva tisíce slov, kterou označila za platformu protisoci

alistických sil. Předmětem kritiky se také stala podle Moskvy nedostatečná reakce čs. vedení 
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na tuto výzvu. Hned následující den dorazily v podstatě shodné dopisy od komunistických 

stran zbylých zemí pětky.40) 

Československé vedení obsah dopisů projednalo na schůzi 8. července 1968. Dubček 

zde také informovalo Brežněvově pozvání na společnou schůzku se státy pětky, která by se 

měla zabývat situací v Československu. Lenárt v diskusi na rozdíl od Bil'aka a spol., kteří 

v podstatě bez výhrad podpořili stanovisko pětky, zastával snahu o změnu programu schůzky 

nebo podle něj bylo lepší v dané situaci nikam nejezdit. V odmítnutí účasti na schůzce za stá

vajících podmínek viděl i možnost růstu autority vedení KSČ v očích pětky. Vyslovil se pro 

dvoustranná jednání, která měla předcházet případné multilaterální schůzce, od kterých oče

kával o něco lepší možnost uhájit vlastní formulace charakterizující politický vývoj 

v Československu.41 ) 

Předsednictvo se usneslo, vzhledem ke své nepřipravenosti na jednání a zaneprázdně

nosti stranickými konferencemi, pozvání do Varšavy nepřijmout. Lenártovi uložilo připravit 

do tří dnů pro svou potřebu hodnocení situace v zemi a komunistické straně, rozebrat její pří

činy a shrnout přijatá opatření. Zároveň se měl společně s dalšími členy vedení podílet 

na přípravě vnitřních opatření pro případ vyhrocení politické situace. V průběhu schůze byl 

pověřen také přípravou formulace oficiálního stanoviska k dopisům pětky. V něm KSČ, kro

mě výše zmíněného odmítnutí účasti ve Varšavě, navrhla dvoustranná jednání se stranami 

zemí pětky a chtěla do nich zapojit i KS Rumunska a Svaz komunistů Jugoslávie.42) 

Pětka reagovala společným dopisem z 11. července 1968. V něm vyjádřila politování 

nad neochotou PÚV KSČ ke společnému setkání a znovu opakovala pozvání do Varšavy. Ve 

stejný den rozeslalo ÚV KSSS evropským komunistickým stranám svou verzi hodnocení ak

tuální situace v Československu. Čs. stranické vedení dopis od pětky obdrželo druhý den a 

ihned se sešlo k jeho projednání. Lenárt se v diskusi opět odchyloval od postojů skalních kon

zervativců. Připouštěl sice možnost sebekritiky, ale zároveň podporoval snahu obhajovat ale-
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spoň částečně argumenty čs. vedení proti cizímu vměšování na dvoustranných jednáních. 

Stejně jako o několik dnů dříve byl pověřen přípravou textu nesouhlasné odpovědi s návrhy 

pětky ajejím hodnocením čs. situace.43
) 

Ještě tentýž den večer Dubček telefonicky požádalo schůzku 1. Kádára. Sešli se v do

provodu předsedů svých vlád 13. července 1968 v Komárom ke zhruba tříhodinovému jedná

ní. Dubček se pokusil maďarské straně vysvětlit své postoje, žádalo porozumění pro čs. ve

dení a nové posouzení jeho návrhů. Avšak o dalším postupu už bylo rozhodnuto jinde, a tak 

se Dubček od Kádára dozvědělo zahájení varšavské schůzky pěti "bratrských" stran, naplá

novaném na 14. července 1968, i bez účasti československé delegace.44
) 

Jednání stranických delegací zemí pětky bylo zahájeno podle plánu. Jednohlasně zde 

bylo konstatováno, že Československo směřuje k postupné demontáži systému sovětského 

typu, což představuje ohrožení pro stejné politické systémy v okolních zemích. Domnívám se, 

že obecně vzato v tomto bodě měla Varšavská pětka ze svého úhlu pohledu pravdu ajejí oba

vy z dopadů uvolňování poměrů v Československu na situaci u nich doma byly oprávněné. 

Na závěr jednání byla jeho účastníky deklarována povinnost všech socialistických států ucho

vávat celistvost východního bloku bez ohledu na formální státní suverenitu "ohrožených" 

zemí.45
) Tato formulace celkem vystihuje podstatu politiky později známé pod názvem Brež

něvova doktrína. Objevila se i v textu dopisu československému vedení od účastníků schůzky, 

který obsahoval shrnutí výtek vyslovených na čs. adresu v průběhu jednání ukončených vý

zvou s rysy ultimáta požadující přijetí opatření proti "reakci" .46) 

Dopis byl doručen do předsednictva ÚV KSČ v průběhu jeho schůze 16. červen-

ce 1968 a to se jím začalo ihned zabývat. Mezi členy vedení pověřenými vypracovat návrh 

odpovědi, který mělo schválit zasedání ÚV KSČ svolané na 19. července 1968, opět nechyběl 

Lenárt. Zároveň mu byly společně s Dubčekem, Černíkem a Smrkovským svěřeny pravomoci 

110 



operativně rozhodovat o důležitých otázkách mezi jednotlivými schůzemi PÚV a stejně jako 

všichni ostatní členové vedení musel být neustále v dosahu. 47
) 

Ve své odpovědi, publikované i s varšavským dopisem v Rudém právu 18. červen-

ce 1968, předsednictvo sice přiznalo existenci některých pro komunisty negativních jevů, ale 

většinu formulací z Varšavy odmítlo, stejně jako posuzování své politiky bez vlastní účasti, a 

znovu deklarovalo schopnost řešit československé problémy vlastními silami a ochotu 

ke dvoustranným jednáním předcházejícím případné příští multilaterální schůzce.48) 

Po publikaci varšavského dopisu v tisku se mezi řadovým obyvatelstvem Českoslo

venska zvedla obrovská vlna nesouhlasu s ním. Naopak stanovisko předsednictva získalo ma

sovou podporu v podobě různých rezolucí a delegací, které dorazily na Pražský hrad v průbě

hu plenárního zasedání ÚV KSČ, jež jednomyslně schválilo návrh z předsednictva. Ve stejný 

den se v Praze zastavil cestou z Moskvy šéf francouzských komunistů Waldeck Rochet. Jed

nání s ním se jako tajemník ÚV pro zahraniční záležitosti zúčastnil také Lenárt. Rochet byl 

sice na straně Československa, jak o :om svědčí sdělení FKS do Moskvy z 23. července 1968 

odmítající podporu varšavskému dopisu, ale uvědomoval si, že dohodnout se musí hlavně 

KSČ s KSSS mezi sebou a v tomto duchu také naléhal na přítomné čs. představitele, když jim 

připomínal jaké následky by měly "některé nevratné kroky" pro mezinárodní komunistické 

hnutí. 49) 

Pod dojmem z přij etí svého dopisu začaly státy pětky podnikat intenzivní organizační 

kroky a přesuny vojenských jednotek k zajištění případné invaze do Československa. 50) So

větská strana navrch dál stupňovala nátlak prostřednictvím nóty určené československé vládě. 

V ní vytýkala čs. orgánům nedostatečné zajištění západních hranic a v jeho důsledku volné 

pronikání cizích podvratných živlů do ČSSR. Pravdou je, že do Československa pod identitou 

západních turistů přijížděli masově agenti sovětské zpravodajské služby, mimo jiné s cílem 
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vyvolávat protisovětské a antikomunistické incidenty a vkládat tak Sovětskému svazu do ru

kou další argumenty. 51) 

Jako poslední pokus o protlačení svých zájmů a odvrácení ozbrojené akce se sovětské 

vedení rozhodlo dohodnout se s KSČ na dvoustranné schůzce v Čierné nad Tisou na přelomu 

července a srpna. Československé stranické vedení se na nadcházející jednání pečlivě připra

vovalo. Lenárt byl opět významným způsobem zapojen do příprav - dostal spolu s Hájkem a 

Biľakem na starost organizační a bezpečnostní opatření tohoto setkání, ale především se podí

lel na přípravě podkladů pro jednání s KSSS. 52
) Na schůzi předsednictva 25. července 1968 

byly projednány zásady postupu na jednání. Vzhledem k Lenártově zodpovědnosti za meziná

rodní oddělení a stranickou propagandu byl pověřen, aby na jednání pronesl projev k této 

problematice vycházející ze stanoviska předsednictva k varšavskému dopisu. 53) V průběhu 

příprav bylo zrušeno VIII. státně administrativní oddělení ÚV KSČ aj eho vedoucí gen. Prch

lík, jehož osoba neobyčejně dráždila pětku kvůli kritice podřadného postavení Českosloven

ska v rámci Varšavské smlouvy, se měl vrátit z aparátu KSČ zpátky do armády. 

Obě delegace zasedly 29. července 1968 k jednání v sále kulturního domu železničá

řů, který byl v Čierné jediným místem způsobilým pro podobné účely. Záhy se ukázalo, že 

sovětské vedení nepřijelo na setkání naslouchat argumentům druhé strany. Delegace KSČ 

byla zahrnuta nesmlouvavou kritikou a přestože se snažila sovětským výpadům oponovat, 

nečekalo se od ní nic jiného, než že se podřídí nátlaku a svou vnitřní politiku přizpůsobí so

větským požadavkům. K tomu se československá strana nenechala dotlačit a tak výsledkem 

celého jednání bylo frázovité nic neříkající komuniké z 1. srpna 1968 a dohoda o svolání 

schůzky KSČ s pětkou na československém území a zastavení vzájemných polemik v tisku. 54) 

Setkání delegací všech šesti kvmunistických zemí bylo zahájeno 3. srpna 1968 

v Bratislavě. Podkladem pro jednání se stal sovětský návrh prohlášení, do kterého skupina čs. 

funkcionářů v čele s Lenártem zapracovala vcelku nepodstatné připomínky. Prohlášení se už 
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nevracelo k Varšavskému dopisu ani po něm následujícím událostem a místo toho hovořilo 

o jednotě socialistického tábora atp. 55) Hesla o společné internacionální povinnosti všech so

cialistických zemí hájit vymoženosti marxismu-leninismu, československou stranou spíše 

vnímané jako celkem neškodné fráze, však podle pozdější interpretace pětky představovaly 

legitimní podklad pro vojenský vpád do Československa. 

Ještě závažnější bylo, že pětka nejen nerušeně pokračovala v přípravách invaze for

mou soustřeďování vojsk, ale snažila se podepřít legitimitu případného útoku pomocí žádostí 

o pomoc ze strany konzervativců ve vedení KSČ a státu. Tzv. zvací dopisy, vyjadřující 

upřímné obavy čs. konzervativců z nastupujícího vývoje a volající po zásahu pětky, byly na

psány na sovětskou objednávku už někdy před nebo v průběhu schůzky v Čierné nad Tisou a 

předány sovětským činitelům na schůzce v Bratislavě. Pod první dopis se podepsali Indra, 

Kolder, Kapek, Švestka a Biľak. Druhý dopis se v podstatě shodným obsahem podepsal pouze 

Kapek. 56) 

Lenártův podíl a postoj k těmto aktivitám, pokud se na nich v té době vůbec podílel 

nebo o nich věděl, dosud není vyjasněn. Absenci jeho podpisu pod zvacím dopisem a vůbec 

některé jeho postoje poměrné odlišné od jiných konzervativců ve vedení, jež zaujal na schů

zích předsednictva například v průběhu krize kolem dopisů varšavské pětky, si vysvětluji Le

nártovou opatrností a kariérismem. Své opoziční názory na celou řadu aspektů polednového 

vývoje neventiloval tak otevřeně jako Indra, Kolder a další, stejně jako na schůzích vedení 

neprojevoval pokaždé naprosto bezvýhradnou podporu sovětským požadavkům jako oni. Ten

to postup mu na rozdíl od nich dával velice slušnou naději na setrvání ve vedení strany i po 

mimořádném sjezdu. Nikdy neměl ve zvyku stavět se naprosto vyhraněně na jednu stranu a 

zavírat si tak cestu ke změně linie. Této taktiky se držel i nyní, protože nemohl vědět, zda 

nakonec Dubček neustoupí nátlaku ze strany pětky, nenajde pomocí korekcí vnitřní politiky 

nějaký způsob soužití se sovětským politbyrem pro sebe i nové vedení vzešlé z mimořádné-
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ho sjezdu, kam by Lenárt jako otevřeně konzervativní kandidát s nejvyšší pravděpodobností 

nepronikl. 

Není jasné jestli byl Indrou nebo někým zjeho okruhu informován o vzniku zvacího 

dopisu, a už to asi nikdy nezjistíme. Aktéři příprav ozbrojeného přepadení vlastní země, po

kudjsouještě naživu, bez výjimky "trpí ztrátou paměti" na inkriminované období a žádné 

zápisky si o svých aktivitách z pochopitelných důvodů nevedli. Více světla by do celé záleži

tosti vneslo především objevení druhé a třetí verze zvacích dopisů. Brežněv totiž hovořil 

o dalších deseti vlivných funkcionářích, kteří se pod druhou verzi měli podepsat. Indra podle 

Brežněva slíbil dodat podpisy dalších funkcionářů a někteří tak údajně učinili ještě v první 

fázi invaze. Konkrétní jména však byla v různých zvatelských provoláních po vpádu vojsk 

pětky vždy nahrazena anonymními výrazy jako například: členové ÚV KSČ, NS, NF, kteří 

požádali o pomoc atp.57) Existence dalších verzí zvacích dopisů je prozatím neprokázaná a 

jej í předpoklad je založen pouze na Brežněvově tvrzení, která se ne vždy ukázala jako věro

hodná. Pokud však opravdu leží někde v ruských archivech, věřím že by při jejich zkoumání 

byl na některé z nich objeven i Lenártův podpis. 

Reformní část československého vedení, nemající tušení o skutečných záměrech pětky 

a úkladech konzervativců, získala ze setkání v Čierné nad Tisou a v Bratislavě dojem, že se 

komunistické strany pětky rozhodly alespoň částečně tolerovat reformní vývoj v Českoslo

vensku. Snažila se proto minimálně do sjezdu přispívat k atmosféře uklidnění a vyjít vstříc 

některým požadavkům pětky. Předsednictvo se proto sešlo na schůzi už 6. srpna 1968, aby 

rozpracovalo opatření pro zajištění výsledků mezinárodních jednání. Lenárt byl pověřen vy

pracováním vnitrostranických informací o proběhlýchjednáních pro stranický aktiv. Společně 

s Císařem měl také promyslet postup při usměrňování pětkou tolik kritizované činnosti sdělo

vacích prostředků. Své směrnice pro práci médií prezentovali napřed 13. srpna 1968 předsed

nictvu a po jejich schválení o čtyři dny později i zástupcům publicistiky.58) O několik dnů 
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později vtrhla vojska pětky do Československa a přinesla s sebou radikální změnu situace, 

kdy přij atá opatření ztratila na významu. 
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v o 

NA STRANE OKUPANTU 

V noci ze 20. na 21. srpna 1968 byla schůze předsednictva ÚV KSČ zabývající se pří-

pravami mimořádného XIV. sjezdu KSČ přerušena zprávou o překročení čs. hranic vojsky 

pětky. Pro skupinu "zvatelů" ve vedení strany to pochopitelně nebylo žádné překvapení a spo-

lečně se svými pomocníky v řadách členů vlády, pracovníků stranického aparátu, StB, sdělo-

vacích prostředků a dalších, se v součinnosti se sovětským velvyslanectvím snažili připravit 

hladký průběh obsazení Československa. Akce po vojenské stránce probíhala na výbornou, 

ale plány na zajištění legitimity agrese pětky zcela selhaly. Skupině Biľak, Kolder a spol. se 

nepodařilo zabránit přijetí odsuzujícího prohlášení k invazi předsednictvem. Navrch pro od-

por proreformně naladěných zaměstnanců sdělovacích prostředků selhal pokus o zveřejnění 

zvacího prohlášení a naopak se nepodařilo zamezit publikaci okupantům nepohodlných zpráv, 

a tak ještě tu noc měli občané Československa prostřednictvím rozhlasu po drátě, na který 

kolaboranti zapomněli, možnost dozvědět se o odmítavém postoji většiny čs. komunistického 

vedení ke přepadení jejich země. 

Lenárt se onoho dramatického zasedání v budově ÚV KSČ nezúčastnil. Biľak toho 

litoval, protože od Lenárta očekával, že i když neměl právo hlasovat, podpoří stanovisko ko-

laborantů alespoň svým vlivem na ostatní funkcionáře. l ) Od 19. srpna byl Lenárt hospitalizo-

ván v Sanopsu - sanatoriu pro významné stranické a státní činitele a jejich rodiny, kde byla 

poskytována zdravotní péče na nadstandardní úrovni a v luxusu pro řadové občany nemysli-

telném. Využil svých skutečných problémů se srdcem - už na podzim 1968 se léčil v lázních 

se srdeční arytmií a později se musel podrobit operačnímu zákroku - a nechal se přijmout na 

interní oddělení po infarktu, který, jak se ukázalo při vyšetřeních, pouze simuloval?) 

V rozporu s tvrzeními autora jeho oslavného životopisu, kde se uvádí, že Lenárt podlehl vy-

čerpání v důsledku nastupující arytmie a utlumen sedativy celý čas strávený v nemocnici 
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až do invaze, o níž pochopitelně neměl nejmenší tušení, pouze prospal,3) byl v nemocnici vel

mi čilý, komunikoval s ostatními pacienty a dokonce si z ní minimálně v jednom případě i 

odskočil. 4) 

V zhledem k tomu, že Lenártovi prokazatelně nic vážného nebylo, nabízí se otázka, 

proč se nechal hospitalizovat. Podle mého názoru příčinou byla jeho pro něj typická opatr

nost. Jako poměrně inteligentní a racionální člověk nemohl přehlédnout "kvality" hlav proso

větského spiknutí a jejich reálný vliv na tvorbu rozhodnutí vedení KSČ. Stejně tak si nemohl 

nevšimnout klimatu v KSČ i celé společnosti příznivého reformám a naopak odmítajícího 

vměšování ze strany pětky. Předpokládal proto nezdar pokusů o legitimizaci invaze vojsk 

pětky do Československa. Obával se Brežněvova hněvu na funkcionáře neschopné zajistit 

splnění sovětských požadavků, včetně možnosti obratu v dosavadním příznivém vztahu 

Moskvy k němu a z toho plynoucích nepříjemných personálních důsledků v budoucnosti. Pro

to se pokusil vyvléci ze zodpovědnosti za nadcházející politický neúspěch pětky. 

Není známo, kdy ajak se Lenárt dozvědělo blížícím se termínu invaze vojsk pětky. 

Jisté je, že se tak mohlo stát nejpozději 19. srpna 1968 na recepci rumunského velvyslanectví 

uspořádané u příležitosti návštěvy Ceau~esca v Praze, protože v podstatě hned po jejím skon

čení pospíchal do nemocnice. Zde se zdržoval až do časných ranních hodin 21. srpna 1968. 

Kolem třetí ráno pro něj poslali vůz ze sovětské ambasády.S) Lenárt pochopil, že odmítnutí 

spoluúčasti na sestavování dělnicko-rolnické vlády by mělo v budoucnosti na jeho kariéru 

ještě zhoubnější vliv než spoluzodpovědnost za případný neúspěch. Přestal proto simulovat a 

vyrazil na sovětské velvyslanectví dát se plně do služeb okupantů. 

Zde se setkal se skupinou "zvatelů", kteří se sem uchýlili po ztroskotání svých snah 

na zasedání v budově ÚV KSČ a společně pod vedením velvyslance Červoněnka probírali 

možnosti jak zachránit situaci. Nakonec se rozhodli držet se původní strategie a vytvořit pro

invazní dělnicko-rolnickou vládu, jejímž jménem už oddíly KGB za asistence Šalgovičových 
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lidí v StB zatýkaly vybrané stranické funkcionáře a letecky je odvážely do zajetí v Sovětském 

svazu. "Zvatelé" požádali o přijetí u prezidenta Svobody, s cílem získaťho pro podporu jejich 

plánu, a ten jim přislíbil setkání na Hradě v 16 hodin. Již ráno kolem desáté hodiny hovořil 

telefonicky Brežněv se Svobodou, snažil se mu vysvětlit důvody vpádu vojsk pětky a poně-

kud "urovnat" kolaborantům ze sovětské ambasády cestu k jednání s ním. Ozval se také "zva-

telům" a Kolder, Indra i Biľak si od něj museli vyslechnout ostré výtky, zatímco Lenárt jich 

díky své prozíravé hospitalizaci zůstal ušetřen. 6) 

Odpoledne se skutečně pod silnou sovětskou ochranou dostavila delegace ve složení 

Kolder, Biľak, Indra a Lenárt na Hrad. Lenárt byl při tomto jednání jako obvykle v pozadí a 

za celou skupinu hovořil především Kolder. Podstatou jejich návrhu předneseného preziden-

tovi bylo vytvoření jednoho univerzálního orgánu místo vlády, NS, ÚV KSČ ajeho předsed-

nictva, jejichž činnost byla podle Koldera a spol. vzhledem k okolnostem zcela ochromena. 

Celý kvartet se prezentoval jako jediná akceschopná a kontakt mezi sebou udržující skupina 

vedoucích funkcionářů, se z toho vyplývajícím mandátem jednat s velením invazních j edno-

tek a vládami pětky. Výsledkem celého jednání byla dohoda, že se celá čtveřice bude kontak-

tovat s dalšími členy stranického vedení a druhý den bude informovat prezidenta o vývoji 

. 7) sItuace. 

Avšak ještě před jejich odjezdem zpět na sovětské velvyslanectví dorazila na Hrad 

delegace legální vlády vedená ministryní Machačovou. Byla přijata po odchodu "zvatelů", 

kdy seznámila Svobodu se situací, zejména vyvrátila tvrzení Koldera a spol., že premiér Čer-

ník rezignoval na svoji funkci a trvala na své výlučné legitimitě, čímž značně komplikovala 

snahy o získání Svobodovy podpory snahám na ustavení dělnicko-rolnické vlády. 8) 

Mezitím se v hotelu Praha sešla asi třetina členů a kandidátů ÚV KSČ. Večer se tam 

dostavila celá čtveřice ze sovětské ambasády v doprovodu dalších konzervativců. Na následu-

jícímjednání "třetinového" ÚV se rozpoutala neobvykle otevřená diskuse. V ní zazněly názo-
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ry obou stran od obhajoby Dubčeka až po svalování viny za invazi na jeho polednovou politi

ku. Zajímavé je, že ani jeden ze čtveřice funkcionářů usilujících o ustavení dělnicko-rolnické 

vlády o těchto snahách neinformoval účastníky "třetinového" zasedání. Poměrně silná pozice 

konzervativců na schůzi v hotelu Praha, jimž navrch dodaly sebevědomí sovětské tanky, se 

projevila v kompromisním znění přijaté rezoluce, vyzývající ke klidu a respektování stávající 

reality a oznamující jednání s intervenčním velením, i na složení delegace pro toto jednání: 

Biľak, Lenárt, Rytíř a Pavlovský. Na druhé straně se rezoluce hlásí ke stanovisku PÚV KSČ 

z 21. srpna 1968.9
) 

Druhý den, tj. 22. srpna 1968, dopoledne se v budově ÚV KSČ sešla skupina členů 

předsednictva a sekretariátu ve složení: Biľak, Kolder, Rigo, Piller, Švestka a Barbírek, ta

jemníci Lenárt, Indra, Sádovský a Mlynář, předseda ÚKRK Jakeš doplnění dvěma členy ÚV 

Pavlovským a Rytířem. Biľak se krátce zmínilo nočním jednání delegace zvolené v hotelu 

Praha s velením invazních jednotek o propuštění zatčených. Protože tohoto cíle delegace 

nejen nemohla dosáhnout, ale ani by se to konzervativcům v ní moc nehodilo, raději celou 

záležitost přešel konstatováním, že Dubček a další jsou v pořádku a pod sovětskou ochranou. 

Současně přišel s návrhem, aby se zbylí členové vedení KSČ prohlásili za orgán, jenž povede 

jednání s vojenským velením o řešení situace. 10) 

V diskusi však převládlo mínění, že lepší partner pro jednání než vojenské velení bude 

přímo Moskva prostřednictvím velvyslance Červoněnka. Celá skupina s výjimkou Rytíře se 

proto přesunula na sovětské velvyslanectví. Zde proběhla mnohahodinová diskuse, částečně 

bez účasti Červoněnka, s cílem sestavit jakýsi univerzální stranicko-státní orgán. V ní se Le

nárt naplno přihlásil k interpretaci situace podle pětky. Zároveň podpořil propuštění Dubčeka 

s Černíkem ze sovětského zajetí, aby se mohli vyslovit k situaci. Avšak nečekal od nich 

upřímné a pravdivé hodnocení, ale pouze poslušné prohlášení o kontrarevoluci v Českoslo-
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vensku: "Když Dubček řekne, že není kontrarevoluce, tak jak jsem ho chválil a měl rád jako 

bratra, musí jít z funkce."!!) 

Z celého jednání vzešel návrh na ustavení dělnicko-rolnické vlády ve dvou variantách, 

přičemž se s Lenártem počítalo bud' na post předsedy vlády, nebo v případě, že by ji vedl 

Svoboda, se měl Lenárt střídat v řízení strany s Bil'akem.!2) Krátce před osmou hodinou ve

černí se delegace dostavila na Hrad, kde její mluvčí Piller přednesl v přítomnosti Štrougala, 

Machačové a Hamouze obě navrhované varianty a zároveň vyslovil prosbu, aby se prezident 

ujal vedení této vlády. Štrougal, Machačová i Hamouz návrhy na dělnicko-rolnickou vládu 

odmítli. Teprve po nich se vyjádřil i Svoboda. Nepřijal ani jednu z nabízených variant a jako 

základní východisko označil cestu do Moskvy na jednání se sovětským vedením. Dubček 

s Černíkem se měli vrátit do svých funkcí a teprve pak skládat účty. V rozhovoru s velvyslan

cem Červoněnkem toto rozhodnutí zdůvodnil snahou zabránit krveprolitL 13
) 

Souběžně se snahami o ustavení dělnicko-rolnické vlády proběhl tajně ve Vysočanech 

XIV. sjezd KSČ, na němž chyběla pouze přibližně jedna pětina z celkových 1543 zvolených 

delegátů. Pořad jednání se omezil na nejdůležitější aktuální záležitosti týkající se invaze. Mi

mo jiné byl zvolen také nový ústřední výbor strany, v němž nefiguroval nikdo ze "zvatelů" 

včetně Lenárta a starý ústřední výbor ještě z Novotného éry tak ztrácel svou legitimitu. Usku

tečnění XIV. sjezdu znamenalo další úder snahám pětky o legitimizaci jejich vpádu do Česko

slovenska. 

Ve chvíli kdy tyto pokusy pětky fakticky zkrachovaly, se Svoboda rozhodl ignorovat 

výsledky sjezdu ve Vysočanech a 23. srpna 1968 odcestoval sovětským vojenským letadlem 

do Moskvy v doprovodu Biľaka, Indry, Husáka, Pillera, Dzúra a Kučery na jednání se sovět

ským vedením. Zároveň byli do Moskvy dopraveni zajatí členové vedení KSČ. Rozběhla se 

tak řada zákulisních a kuloárových rozhovorů, z nichž v podstatě celá moskevská jednání se

stávala. Souběžně zasedali v Moskvě i představitelé zemí pětky. Lenárt do Moskvy dorazil až 
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25. srpna 1968 ve společnosti zbývajících členů předsednictva ÚV KSČ. Do jednání zasaho

val jen minimálně, protože stejně jako ostatní konzervativci neměl důvod polemizovat 

se sovětskými argumenty. Nakonec se sovětskému vedení za vydatného přispění prezidenta 

Svobody a Husáka podařilo dotlačit k podpisu tzv. moskevských protokolů všechny členy 

KSČ přítomné v Moskvě s výjimkou Kriegla, který byl držen v izolaci. 14) 

Československé vedení tak v podstatě kapitulovalo před sovětským nátlakem a necha

lo si výměnou za nepatrné korekce vnutit sovětský návrh. Sověti sice přistoupili v konečné 

redakci na zmírnění některých formulací: například politická situace v Československu nebyla 

charakterizována výslovně jako kontrarevoluční, v bodu o pobytu sovětských vojsk se hovoři

lo o jejich odsunu a ve všeobecné rovině byla potvrzena i linie Akčního programu. 15) Dubček 

a spol., ačkoliv se zavázali plnit tajný protokol obsahující ustanovení mimo jiné o neplatnosti 

XlV. sjezdu, nutnosti ovládnutí sdělovacích prostředků včetně odpovídajících personálních 

opatření, zrušení organizací nepohodlných Sovětům, kádrových změnách ve stranických a 

státních orgánech, nezatahování tématu invaze na mezinárodní fórum atd.,16) si představovali, 

že po návratu domů budou pomocí vlastního výkladu jeho obsahu alespoň částečně schopni 

pokračovat v předsrpnové politice, ale nakonec se sami podíleli najejí demontáži a stali se tak 

nástrojem prosazení nepopulárních sovětských požadavků. 
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NORMALIZACE 

Po návratu z Moskvy nadešel pro vedení KSČ čas naplňování moskevského protokolu. 

Řadoví českoslovenští občané s jeho obsahem seznámeni nebyli a členové ÚV KSČ si z úst 

J. Smrkovského na schůzi 31. srpna 1968 vyslechli pouze jeho výklad. Prvořadým úkolem 

bylo anulování vysočanského sjezdu KSČ. To se podařilo splnit a vysočanský ÚV KSČ se 

sám rozpustil výměnou za kooptaci 80 svých členů do stávajícího ÚV a sjezd KSS pod vli

vem Husákovy argumentace o nedostatečném zastoupení Slováků ve Vysočanech uznal ne

platnost XIV. sjezdu. 

Došlo i k odpovídajícímu rozšíření předsednictva, z něhož navíc kromě Kriegla museli 

odejít i Švestka s Kolderem. Přílivem nových lidí do nejvyšších orgánů strany došlo 

k posílení pozic pro reformního proudu v nich. Reálná politika vedení KSČ se však utvářela 

kabinetním způsobem pod sovětským tlakem v okruhu tzv. pětky: Dubčeka, Husáka, Svobo

dy, Černíka a Smrkovského, která pak stavěla zbytek více jak dvacetičlenného předsednictva 

před hotová rozhodnutí. Tento stav pak byl formálně zakotven 7. listopadu 1968 ustavením 

Výkonného výboru PÚV KSČ, kam byli ke stávající pětce přibráni ještě Štrougal, Erban a 

Sádovský. I) Ústřední výbor byl v té době úplně ponechán stranou a kromě formálního zasedá

ní 28. října se sešel až 14. listopadu. 

Vzhledem k tomu, že se Lenárt nestal členem pětky a později ani Výkonného výboru 

PÚV KSČ, byla naprosto eliminována jeho už předtím nepříliš významná možnost spoluvy

tvářet politiku vedení KSČ. Jeho činnost tedy spočívala výhradně v plnění přijatých usnesení 

na úsecích, za něž byl jako tajemník zodpovědný. Účastnil se tak zabezpečování výsledků 

pléna ÚV KSČ ze 31. srpna 1968 plnícího s jistými šalamounskými úpravami ze strany prore

formního proudu ve vedení (viz. kooptace členů vysočanského ÚV) závazky z Moskvy. Měl 

podíl na přípravě a provádění jednotlivých úkolů zejména ideologické povahy - pacifikaci 
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sdělovacích prostředků a vysvětlovací kampaně vedení k nové politice snažící se získat pod

poru nižších článků strany.2) 

Při projednávání plánu postupu vedení strany na září a říjen 1968 na schůzi 17. září 

1968 dostal na starost přípravu návrhu zaměření a obsahu ideologické práce strany 

v následujícím období, dalšího postupu ve stranickém školství a společně se Svobodou, Háj

kem, Mlynářem a Černíkem se měl zúčastnit vypracování analýzy problematiky odchodu ci

zích vojsk z Československa. Zároveň mu byla svěřena zodpovědnost za soulad práce jiho

českého KV KSČ s linií vedení strany. Podílet se měl i na větším zapojení členů ÚV KSČ a 

ÚKRK do politické práce ve straně. Uvažovalo se o jejich větším podílu při práci v komisích 

nebo při přípravě sjezdu a Lenárt byl jmenován členem skupiny funkcionářů, která s nimi 

měla proj ednat jej ich konkrétní zařazení. 3) 

Na stejné schůzi předsednictva se hovořilo i o pozvání na další schůzku k přípravě 

mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran. Lenárt jakožto člen prosovětské 

agentury v KSČ stejně jako dříve upřednostňoval sovětské zájmy a podporoval snahy o ne

přenášení tématu okupace Československa na mezinárodní fórum. Spojené státy ajejich spo

jenci sice dali Sovětskému svazu volnou ruku k zásahu uvnitř jeho bloku, ale členům jeho 

vedení by bylo krajně nepříjemné i pouhé vznášení protestů na půdě OSN. To sice nemohlo 

zastavit ani jeden sovětský tank, ale demaskovalo by před světovou veřejností pravý stav věcí 

a ještě více tak poškodilo obraz Sovětského svazu ve světě. Proto tlačili na okamžité stažení 

tohoto bodu z pořadu jednání OSN a prezident Svoboda jim ještě na moskevských jednáních 

v srpnu 1968 vydáním příslušných rozkazů ministrovi zahraničí Hájkovi vyhověl. 

Podobným způsobem se vyvíjel vztah KSČ k mezinárodnímu komunistickému hnutí, 

které nepřijalo okupaci Československa jednotně podle sovětské interpretace událostí. Zejmé

na drtivá většina komunistických stran ze Západu agresi pětky odsoudila. Sovětský svaz se, 

ve snaze zabránit rozkolu se západními komunistickými stranami a následné ztrátě vlivu 
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v nich, snažil eliminovat možnost projednávání této problematiky na dlouhodobě připravova

né světové poradě mezinárodního komunistického hnutí. 

Lenárt tyto snahy ze všech sil podporoval také jako vedoucí československé delegace 

na zasedání pracovní skupiny a komise pro přípravu světové porady konané ve dnech 26. září 

až 1. října 1968. Po celou dobu jednání udržoval kontakty s delegací KSSS, s níž konzultoval 

jednotnou strategii postupu. Ta pak ocenila Lenártův "klidný, věcný a konzultativní tón", 

v němž vystupoval v plénu přípravné komise na podporu odkladu termínu světové porady, jak 

to vyhovovalo sovětským zájmům. Absolvoval i celou řadu dvoustranných jednání se zástupci 

západních i mimoevropských komunistických stran, z nichž celá řada v srpnu odsoudila so

větské chování a prezentoval jim situaci v Československu zcela ze sovětských pozic.4
) 

Jeho postup byl při projednávání v předsednictvu jednomyslně schválen i proreform

ními členy vedení, jejichž linie alespoň částečného zachovávání polednové politiky se začala 

jevit být čím dál víc nerealističtější, jak ukázalo jednání v Moskvě počátkem října 1968. Zde 

československá delegace v čele s Dubčekem přistoupila na odsunutí konání sjezdů do nedo

hledna (otázku české komunistické strany mělo řešit ustavení byra pro řízení stranické práce 

v Čechách), smířila se s ponecháním části okupačních vojsk na československém území a 

zavázala se k provádění dalších opatření podle sovětského přání, jež po návratu do Prahy rea

lizovala (rozpuštění KAN a K231, znovuzavedení cenzury atd.).5) Fakticky se jednalo o po

rážku polednové politiky i s jejím hlavním představitelem Dubčekem, ten si však odmítal při

znat pravý stav věcí a odstoupit. Se stále se posouvající hranicí kompromisů, na něž byl ocho

ten přistoupit, docházelo ke ztrátě důvěry obyvatelstva v jeho vedení a původní masová pod

pora projevovaná občany postupně téměř vymizela. 

Zároveň v KSČ docházelo ke sbližování konzervativního proudu se zastánci tzv. rea

listické linie odštěpenými z řad Dubčekových stoupenců. V důsledku toho se zásadně změnil 

poměr sil v KSČ, což se projevilo na listopadovém plénu ÚV KSČ, jehož rezoluci v podstatě 
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nadiktoval Brežněv Dubčekovi s Černíkem a Husákem při jejich návštěvě v Moskvě 15. listo

padu 1968. Listopadové plénum tak znamenalo ideologicky i personálně průlom do řad stou

penců československé reformy. Zahájilo přeskupení sil ve vedení KSČ tak, aby českosloven

ská strana byla postupně sama schopna stát se hlavním nástrojem normalizačního procesu. 6
) 

Tyto kádrové změny Lenártovi přinesly ztrátu zahraničního oddělení ve prospěch Biľaka nově 

ustaveného tajemníkem. Lenártovi zůstal na starosti úsek propagandy včetně činnosti sdělo

vacích prostředků. 7) 

Práci na svěřeném úseku musel Lenárt přerušit po dobu svého pobytu v lázních, kam 

ho přivedly potíže se srdcem. Vzhledem k nedostupnosti Lenártovy lékařské dokumentace 

zůstávají pro zatím tajemstvím přesné časové údaje o zahájení a ukončení léčby, místo lázeň

ského pobytu, stupeň závažnosti zdravotních potíží, způsob terapie atd. Poslední záznam 

oj eho účasti na schůzi předsednictva pochází z 8. listopadu 1968. První záznam o jeho účasti 

na stranické akci pochází z 22. ledna 1969, kdy se zúčastnil jednání s Katuševovou delegací, 

na němž přednesl krátký projev o nedostatcích v ideologické práci strany v minulosti a úko

lech do budoucna. 8) 

Paní Lenártová při svých setkáních s Červoněnkem mimo jiné tlumočila manželovy 

názory na některé aktuální události. To dokládá, že Lenárt sledoval politické dění i při léčeb

ném pobytu mimo Prahu a není tedy vyloučené, že také alespoň částečně dohlížel na chod 

svěřeného úseku stranického aparátu - zavádění "pořádku" do stranického tisku, zvyšování 

odpovědnosti Výboru pro tisk a informace (cenzury) za ČTK, rozhlas a televizi a zvýrazňová

ní osobní zodpovědnosti vydavatelů za obsah jejich novin a časopisů, na kterých se usneslo 

předsednictvo v jeho nepřítomnosti. 

Po svém návratu z léčení se obratem pustil do práce na návrzích na organizační a pro

pagandistické zajištění nadcházejících oslav 99. výročí Leninova narození, prvního máje a 

výročí konce druhé světové války, jež předložil předsednictvu v březnu 1969.9
) 
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V noci z 28. na 29. března 1969 došlo pod vlivem vítězství československého hokejo

vého týmu nad družstvem Sovětského svazu k rozsáhlým pouličním shromážděním, která 

z oslav vítězství přerostla v demonstrace nesouhlasu s politikou KSČ a sovětskou okupací 

země, spojených s výtržnostmi a útoky na sovětské vojenské posádky i sovětský civilní maje

tek. IO
) Těchto událostí využilo sovětské vedení spolu s čs. konzervativci a realisty k rozpou

tání nátlaku na Dubčekův a Smrkovského odchod z funkce. Splnění tohoto cíle představovalo 

první krok ke konečné jednotě KSČ, založené na naprosté věrnosti československého stranic

kého vedení sovětské politice. 

K této kampani se připojil i Lenárt. Na zasedání předsednictva 1. dubna 1969 odsoudil 

hokejové výtržnosti. Za jejich původce označil antisocialistické síly, jež bylo podle něj třeba 

potlačit nejtvrdším možným způsobem. Zároveň kritizoval práci sdělovacích prostředků, 

zejména Listů, Reportéra a Zítřku a kritice za neprincipiální postoje se nevyhnulo ani Rudé 

právo. Lenárt stejně jako většina ostatních členů a kandidátů předsednictva útočil na Smrkov

ského. ll ) Zasedání předsednictva pokračovalo do dopoledních hodin následujícího dne. Byla 

přijata personální opatření v Rudém právu. Dozor nad ním měla provádět nová redakční rada. 

Kromě šéfredaktora Sekery ajeho nových zástupců v ní měl působit jako její předseda Lenárt. 

N a závěr předsednictvo přij alo usnesení respektuj ící základní požadavky Moskvy, tj. bylo 

v podstatě shodné s Lenártovým hodnocením situace. 12
) 

Dubček nakonec odstoupil z funkce prvního tajemníka na plenárním zasedání ústřed

ního výboru KSČ 17. dubna 1969. Ve funkci ho nahradil Husák, který získal podporu nejen 

Moskvy a konzervativců, ale i reformistů v ústředním výboru, doufajících, že Husák bude 

zastávat tolerantní kurs. Pro jeho zvolení tak nehlasovalo pouhých 22 ze 178 odevzdaných 

hlasů 182 přítomných členů ÚV. Současně bylo zvoleno nové jedenáctičlenné předsednictvo, 

jehož základem se stal zrušený výkonný výbor PÚV KSČ bez Smrkovského, doplněný 

o Bil'aka, Pillera a Poláčka. l3 ) Tento výsledek zajišt'oval monopolní soustředění moci do 
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okruhu Brežněvovi oddaných lidí, což byl v podstatě definitivní konec pokusů o reformu ko-

mumsmu. 

Lenárt se do sestavy řádných členů předsednictva nedostal a nadále pracoval jako ta

jemník pro propagandu a stranickou výchovu. Do okruhu problémů, které po dubnovém plénu 

řešil, patřila například situace ve studentském hnutí, tvorba nové koncepce vnitrostranické 

výchovy, práce médií a kádrové přesuny v nich atd. Po novém zformování stálých stranických 

komisí se stal členem ideologické. Předsedal jí Kempný a fungovala jako konzultativní orgán 

předsednictva v oblasti politické výchovy kádrů, rozvoji marxismu, boji proti jiným ideolo

giím a jiných závažných ideologických otázek. 14) 

Současně probíhaly přípravy dokončení "očisty" vedení strany na květnovém plénu 

ÚV KSČ. Do nich byl zapojen spolu s dalšími funkcionáři také Lenárt. Společně se Štrouga

lem předložili předsednictvu návrh na vyloučení Kriegla a Vodsloně z řad ÚV. Dále měli 

provést pohovory s členy ÚV Šormem, Skálou a Mackem o porušení stranické kázně z jejich 

strany a přešetřit záležitosti signatářů Dvou tisíc slov mezi členy ústředního výboru. 15) 

Na zasedání ÚV KSČ zahájeném 29. května 1969 se nejdůležitějším bodem jednání 

stalo upevňování stranické kázně. Jinými slovy, kdo nechtěl podporovat prostřednictvím no

vého vedení sovětskou politiku, musel odejít. Kriegel byl vyloučen nejen z ÚV, ale i z KSČ. 

Z ústředního výboru museli odejít také Kosík, Pavlíček, Pavlištík a Šik. Následovala celá řada 

nižších stranických trestů udělených dalším funkcionářům. Husák mohl v závěrečném slově 

spokojeně prohlásit, že se vedení strany konečně dopracovalo k jednotné linii. Do konce 

června pak Husákovo vedení pomocí systematického uplatňování demokratického centralis

mu ovládlo téměř všechny vyšší řídící orgány KSČ, v nichž se mu často podřizovali 

funkcionáři s diametrálně odlišnými názory od něj. 15) 

Jakousi zkouškou schopností a spolehlivosti Husákova vedení se stalo první výročí 

okupace Československa vojsky pětky. Husákovi velmi záleželo na tom, aby očekávané ne-
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pokoje zvládl vlastními silami bez přispění sovětské armády. Podnikal proto rozsáhlé přípravy 

k nasazení ČSLA a Lidových milicí proti vlastním spoluobčanům. Pouliční protesty pak 

po zásahu ozbrojených sil skončily krveprolitím. Lenárt vzhledem ke svému zařazení 

v aparátu KSČ nenesl přímou zodpovědnost za střelbu do lidí, na druhé straně však nikdo 

soudný pravděpodobně nečeká, že by zabité a raněné "antisocialistické živly" litoval, nebo 

drastická opatření proti nim neschvaloval. Jeho vyj ádření k událostem ze srpna 1969 j sem sice 

nikde neobjevil, na druhou stranu pro ilustraci postačí výše uvedené vystoupení v diskusi 

předsednictva po hokej ových událostech z konce března 1969. 

Pod Husákovým vedením se zářijové plenární zasedání ÚV KSČ zapsalo do dějin jako 

důležitý předěl, který formálně stvrdil návrat KSČ do poměrů před lednem 1968. Byla odvo

lána usnesení PÚV KSČ k varšavskému dopisu, k invazi pětky z 21. srpna 1968 a XIV. sjezd 

strany byl prohlášen za ilegální a proti stranický. Z předsednictva byl vyloučen Dubček, z ÚV 

29 členů a z KSČ Slavík, Prchlík a Černý. Husákova politická koncepce pro příští období byla 

redukována na čistky v KSČ, státních orgánech, hospodářství, ve společenských organizacích, 

školství, vědě, umění a kultuře. 16) 

V ovzduší rozbíhajících se čistek se Lenárt konečně dočkal návratu mezi řádné členy 

předsednictva, když na zasedání ÚV KSČ ve dnech 28. - 30. ledna 1970 vystřídal Sádovské

ho na postu prvního tajemníka ÚV KSS. Z titulu své funkce se zapojil do čistek. Společně 

s Husákem a Colotkou byl členem komise, která dostala za úkol prověřit členy předsednictva 

ÚV KSS, tajemníky ÚV KSS, předsedu ÚKRK KSS a vedoucí tajemníky KV KSS. Stal se 

také vedoucím prověrkové komise pro městský výbor KSS v Bratislavě. Dále společně s Co

lotkou zajišťoval výměnu stranických legitimací v centrálních národních úřadech 

v Bratislavě. 17) 

Celkově se dá říci, že čistky měly na Slovensku poněkud mírnější průběh než v čes

kých zemích. Hlavně se však lišily dopady vyloučení nebo vyškrtnutí ze strany na vědce a 
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kulturní pracovníky, kteří jimi byli postiženi především. Zatímco v českých zemích vedla 

cesta takových lidí pod vlivem ultralevých fanatických dogmatiků, řídících zde čistky a půso

bících v české vědě a kultuře opravdovou pohromu, výhradně do dělnických profesí, na Slo

vensku existovala možnost zůstat pracovat v oboru, byť na podřadnějším místě. Důvodů pro 

tuto skutečnost může být několik. Normalizace se zde rozběhla hned po srpnu 1968 po nástu

pu Husáka do funkce prvního tajemníka ÚV KSS, který například obratem zakázal Kulturný 

život. Slovenská kulturní fronta byla také mnohem víc "ochočenější" než česká. V neposlední 

řadě měli čistky na Slovensku na starosti podstatně umírněnější lidé než v Čechách. 18) Mezi 

ně patřil i Lenárt, jenž dokázal projevit pochopení, především když se jednalo o případy věd

ců, jejichž bádání mělo významný hospodářský efekt. 

Lenárt se sice stal prvním mužem KSS, ale to neznamenalo, že by byl jejím neomeze

ným pánem. Předsednictvo ÚV KSČ si po reformní pauze, kdy tato pravomoc byla ryze for

mální, opět stejně jako za Novotného přisvojilo právo rozhodovat o personálních záležitostech 

KSS. Po XIV. sjezdu KSČ v roce 1971 Husák získal ve straně v podstatě neomezenou moc. 

Předsednictvo KSČ z Prahy rozhodovalo o svolávání ÚV KSS, jmenování jeho tajemníků a 

dalších kádrových opatřeních na nižších stupních, úkolovalo národní rady a vlády, schvalova

lo kandidáty do všech zastupitelských sborů na Slovensku atd. 19) 

JozefLenárt se v nastupujícím období celospolečenské stagnace a postupného úpadku 

stal pouze jakýmsi místodržitelem na Slovensku, poslušně plnícím rozkazy Prahy zasahující 

do všech podstatných záležitostí. Symbolem nehybnosti je i fakt, že svoji funkci udržel až 

do roku 1988, kdy byl v souvislosti s Husákovým pádem nahrazen Ignácem Janákem. 
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, " 
ZAVER 

Ačkoliv JozefLenárt nikdy nepronikl až na vrcholek mocenské pyramidy a nestal se 

prvním tajemníkem ÚV KSČ, byl velmi významnou postavou na československé politické 

scéně. V průběhu své velice dlouhé politické kariéry se stal předsedou SNR, premiérem, ta-

jemníkem ÚV KSČ a nakonec prvním tajemníkem ÚV KSS. Zvykl si pohybovat se 

v nejvyšších patrech moci, a přestože žil na poměry ostatních vysokých funkcionářů poměrně 

skromně, lpěl na ní i za cenu přetvářky a zrazování vlastních názorů. Strach ze sestupu 

z mocenských výšin ho vedl k opatrnosti, která v podstatě jedním slovem charakterizuje jeho 

politický styl. Nikdy se naplno nepřidával na žádnou stranu, dokud nebylo zjevné, kdo vyhra-

je a pokud tušil jenom stín rizika pro vlastní kariéru, pokoušel se mu vyhnout. 

Na druhé straně i pro něj existovaly zásady, které nebyl ochoten za žádnou cenu opus-

tit. Tou hlavní z nich byla věrnost Sovětskému svazu a komunismu v jeho pojetí. Nepatřil sice 

k fanatickým ultralevým dogmatikům, naopak byl poměrně otevřený reformám především 

ekonomické povahy, ale když tyto pokusy o reformu s sebou přinesly oslabování dosud všu-

dypřítomného vlivu komunistické strany ve společnosti a Lenárt vycítil hrozbu demontáže 

systému sovětského typu, neváhal se postavit proti nim i proudu ve stranickém vedení, jenž 

byl jejich nositelem. Kvůli tomu byl ochoten spolupracovat dokonce i na ospravedlnění oku-

pace vlastní země - a přestože komunisté v pojmech vlast nebo národ obvykle neuvažují 

(s výjimkou případů, kdy tak činí z taktických nebo propagandistických důvodů), musel si 

uvědomit, že se podle v té době platných čs. zákonů dopouští zločinu vlastizrady. Pro něj by 

však bylo mnohem horším zločinem zradit Sovětský svaz, v jehož zájmu neváhal ani schvalo-

vat střelbu do vlastních spoluobčanů, pokud se projevovali jako "antisocialistické kontrarevo-

luční živly" a našli v sobě odvahu postavit se do cesty tankům okupantů. 
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Za svou věrnost byl odměněn poměrně významně vypadající funkcí. Pravdou však je, 

že právě návrat k systému, který Lenárt pomáhal hájit, udělal z prvního tajemníka ÚV KSS, 

jehož rozhodnutí v období pražského jara procházela prakticky pouze formálním schvalová

ním v Praze, opět jenom pasivního příjemce pokynů z předsednictva ÚV KSČ,jež byl nucen 

bezpodmínečně plnit. Ostatně v této roli se pohyboval Lenárt po celou svou politickou karié

ru. Nebyl rozeným vůdcem, když měl v lednu 1967 možnost stát se Novotného nástupcem, 

zalekl se příliš velkého rizika neúspěchu a nejspíš i příliš velké zodpovědnosti v případě úspě

chu, a ani se o to nepokusil. Vyhovovalo mu spíš být politickým úředníkem plnícím rozkazy 

jiných. Takovým úředníkem pak byl až do předvečera pádu komunistického systému, kdy 

ještě zastával pozice tajemníka ÚV KSČ pro ekonomiku a zahraniční záležitosti. Několik dnů 

po 17. listopadu 1989 byl odvolán ze všech funkcí a později z KSČ vyloučen. 

Lenárt se stal bezpartijním penzistou. To ale neznamená, že by přestal myslet jako 

komunista a cítit se jím. Podobně jako ostatní kolaboranti z roku 1968 se snažil zamlžit svůj 

podíl na podpoře okupantů a vyhnout se tak stíhání za vlastizradu. Z ní byl sice obžalován, ale 

celý proces nakonec vyzněl do ztracena. V roce 2003 vyšel jeho oslavný životopis, na němž 

spolupracoval. V něm nechal jeho autora patřičně vyzvednout svůj podíl na nemnoha poziti

vech komunistického režimu, přičemž o podílu na vysoce převažujících negativech pochopi

telně pomlčel. Zemřelo rok později, zjevně nezatížen morálními pochybnostmi o svém cho

vání a o komunistickém systému jako takovém, aniž by jeho činnost v srpnu 1968 byla 

po zásluze odsouzena. 
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